
встановлення  справедливого демок

Ми – це Україна 

День соборності України відзначається щороку 22 січня в день проголошення Акту 

возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної 

Республіки.  

Студентська спільнота ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

(вул.Березняківська, 26-Б) 20 січня напередодні знакової події для України в історико-

меморіальному музеї Михайла Грушевського (вул. Панківська, 9) провела захід «Нас єднає 

прапор України: духовна єдність поколінь. Ми- це Україна». 

Постать Михайла Грушевського є знаковою для всієї України. Саме під його 

головуванням та на пропозицію Михайла Сергійовича Українська Центральна Рада 

прийняла IV універсал, за яким Україна проголошувалася самостійною, вільною і 

суверенною державою українського народу. 

Саме в ті часи була затверджена державна символіка. Саме в Коростені на 

Житомирщині був офіційно затверджений Герб Української Народної Республіки. 19 

лютого 1918 року тризуб став офіційним Гербом УНР. 

Михайло Грушевський – це вчений світового рівня, творча спадщина якого близько 

двох тисяч праць з історії, історіографії, соціології, літератури, етнографії, археології, 

фольклору. Він показав, що еволюція людства, попри всі складнощі, має тенденцію до 

ратичного ладу. Влада у державі має належати 

особам, обраним народом на демократичних засадах, працювати для народу, спиратися на 

волю його більшості. Очоливши Центральну Раду, він був глибоко переконаний, що нова 

українська державність має базуватися на принципах демократії і закону. Своєю працею М. 

Грушевський закладав міцні підвалини української державності. 

Учасники заходу щиро дякують Юрію Євтушенку, старшому науковому 

співробітнику історико-меморіального музею; Марії Осядлій, головному консультанту 

відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України; Департаменту 

молоді та спорту міста Києва за сприяння та підтримку проведення заходу. 

На завершеня заходу учасники та школярі ЗОШ-№18 с.м.т. Коцюбинське провели 

флешмоб:  «Нас єднає прапор України: духовна єдність поколінь. Ми - це Україна». 

Галина Левківська, проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи за дорученям 

Ірини Черевань, ректора університету вручила Подяку Юрію Євтушенку за глибинне 

дослідження діяльності Михайла Грушевського - борця за єдину соборну Україну та 

надання практичної методичної допомоги проведенню заходу. 

  



 

          

 



 

 

 



 


