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14 – 16 жовтня 2016 р. у м. Києві в ході відзначення Дня захисника України відбувся
Другий Форум українських патріотичних справ «Ми – українці!».

Співорганізаторами Форуму виступили Міністерство освіти і науки України, міжнародна
благодійна установа «Центр національного відродження», Науково-дослідний інститут
українознавства, Інститут проблем виховання, Український інститут національної пам’яті.
Основним завданням заходу стало обговорення проблемних питань та перспектив
національно-патріотичного виховання молоді представниками освітянської галузі,
методистами відділів національно-патріотичного виховання при управліннях освіти,
громадськими активістами.

З вітальними словами до учасників Форуму звернулися заступник Міністра освіти і науки
України Павло Хобзей, заступник Голови Адміністрації Президента України Ростислав
Павленко.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович підсумував
український погляд на війну та висвітлив втрати українського народу у лекції на тему
«Друга світова. Війна пам’ятей».

Актуалізував проблеми військово-патріотичного виховання під час виступу директор
Науково-дослідного інституту українознавства к.і.н. Богдан Галайко.
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Основною метою даного напрямку роботи є підвищення обороноздатності України. Для
цього необхідним є: забезпечення якісної матеріально-технічної та методичної бази
викладання предмета «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах;
військово-патріотичне виховання серед особового складу Збройних сил України
(декомунізація української армії, створення низки матеріалів, які б становили основу
«бібліотеки офіцера»; написання фахової «Військової історії України»); підтримка
державою та владними інституціями діяльності молодіжних парамілітарних організацій
національно-патріотичного спрямування; створення системи територіальної оборони,
використовуючи досвід країн Балтії (Естонія, «Кайтцеліт») чи Європи (швейцарська
система).

«Всі ці заходи мають сприяти військово-патріотичному вихованню українського
суспільства, створенню міцної оборонної системи України, становленню сучасних
Збройних сил України, їх наповнення українським національним змістом, покращення
морально-психологічного стану особового складу та новітньої модерної мілітарної
традиції», – підсумував Б. Галайко.

15 – 16 жовтня учасники заходу продовжили роботу в пленарному і секційних режимах у
Національному еколого-натуралістичному центрі міста Києва.

Завідувач відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ Тетяна
Бойко у виступі відмітила проблеми формування української ідентичності та потребу
розширення різних форм вивчення молоддю власної історії та аналізу сьогодення.
«Українознавство в умовах інформаційного тиску неоімперських конструктів та активних
міграцій українського населення виступає культурно-духовним об’єднуючим чинником, що
здатний подолати через освітньо-виховний процес різні регіональні відмінності та
сприятиме зростанню усвідомленого патріотизму», – зазначила науковець.

Другий день Форуму був насичений дискутуванням довкола прикладних проблем
національно-патріотичного виховання, шляхів їх вирішення та пропозицій вдосконалення.
Зокрема, обговорювався досвід тренінгової програми «З Україною в серці», перспективи
розвитку гри «Джура», рекомендації по створенню молодіжних центрів в Україні,
перспективні напрямки розвитку військово-патріотичного виховання в Україні та ін.
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У роботі секції "Національна па'мять та історична освіта як чинники формування
національної ідентичності" (модератори: Ганна Байкєніч, Олена Охрімчук) взяла участь
старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики Олена Газізова. Під час
її роботи обговорювалися питання сучасного змісту програм з історії для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, адаптації учнів із числа внутрішньо переміщених
осіб, необхідності підтримки патріотичних заходів на територіях, підконтрольних Україні,
Донецької та Луганської областей.

Підсумовуючи Форум, учасники розробили напрямки подальшого формування
комплексної системи з національно-патріотичного виховання, відмітили потребу
змістового наповнення та оновлення технологій національно-патріотичного виховання,
обговорили виховний потенціал громадських організацій та об'єднань у
національно-патріотичному вихованні дітей та молоді.

Завершився Форум вшануванням пам'яті героїв Небесної Сотні і АТО та відвіданням
Національного музею історії України у Другій світовій війні.
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