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ВИХОВАННЯ В ПІДРОСТАЮЧИХ ПОКОЛІНЬ 
УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ ЗАСОБАМИ 

КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Руденко Ю. Д.
доктор педагогічних наук, 

професор НПУ імені М.П. Драгоманова

Вчені всіх країн визнають, що патріотизм є могутньою і непе
реможною духовною силою кожного народу. Цивілізовані народи 
плекали і продовжують плекати в підростаючих поколінь глибоку 
любов до рідної землі, мови, культури, Батьківщини. Любити свій 
народ,свою Вітчизну -  природна потреба і водночас високе по
кликання кожної вихованої людини. А  глибоко любити рідну 
землю, народ, культуру, свою Батьківщину можна тільки тоді, коли 
діти з раннього віку починають пізнавати красу рідного краю, ви
значні і яскраві історичні події, вищі досягнення багатогранної 
культури своєї Вітчизни. Одну з найважливіших закономірностей 
навчання і виховання дітей підкреслював К.Д.Ушинський, який 
твердив ще в середині XIX ст., що вітчизнознавство стало «педа
гогічною аксіомою» європейських країн.

Виховувати підростаючі покоління українців -  значить насам
перед формувати в них з ранніх років ґрунтовні знання про рідний 
народ, його високі культурні здобутки, вагомий внесок у розвиток 
духовності інших народів. Культура українського народу багатог
ранна, духовно наснажена і має глибоку національну самобут
ність. Все це викликає захоплення і подив у представників інших 
народів, які, наприклад, ще до початку і в перші століття нової 
доби відзначали високі моральні якості, силу волі і духу наших 
пращурів, їхній глибокий патріотизм.

Яскравим свідченням високих злетів духовності нашої нації є 
українське козацтво. Козацька філософія, ідеологія, психологія, 
правосвідомість, демократичний лад, незгасаюча героїчна бо
ротьба за волю і свободу є вищими досягненнями нашого націо
нального духу, невичерпним культурно-історичним джерелом 
патріотичного виховання підростаючих поколінь.

Вже майже чверть століття творчо відроджується і розвива
ється козацька педагогіка, яка справедливо вважається багатьма
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вченими чи не найвищим досягненням народної і наукової педа
гогічної думки. Справді, упродовж століть українське козацтво по
слідовно і героїчно боролося за волю і свободу рідного народу, у 
кровопролитних боях із переважаючими арміями чужоземних за
гарбників відстоювало своє природне право бути господарем на 
власній землі, утверджувати українську державність. Козацька пе
дагогіка ввібрала в себе волелюбність, гордість і гідність володаря 
рідної землі, здатність отримувати перемоги над військами сусід
ніх держав-імперій.

Високим покликанням кожного батька, матері, вчителя і вихо
вателя є глибоке вивчення і застосування в вихованні дітей прин
ципів, ідей, форм і засобів козацької педагогіки, наповнювати їх 
не лише змістом духовних цінностей минулого (героїзмом, гідні
стю козаків, їхніми лицарськими якостями та ін.), а й гуманістич
ним змістом, шляхетністю сучасних кращих синів і дочок нашого 
народу, високими духовними цінностями патріота -  творця неза
лежної Української Держави.

Кожному сучасному педагогу треба насамперед глибоко усві
домлювати, що найбільший вплив на підростаючі покоління укра
їнців справляють вищі здобутки культури нашого народу. А вищі 
досягнення української культури найтіснішим чином пов’язані з 
діяльністю та духовністю нашого козацтва. Якщо неупереджено, 
об'єктивно про-аналізувати тисячолітній період розвитку укра
їнського народу (з Х до XX ст. включно), то без будь-якого пере
більшення треба зробити висновок, що європейську і світову славу 
українців, їхню своєрідну військову, економічну, державотворчу і 
духовну культуру, самобутнє національне обличчя творило укра
їнське козацтво.

Закономірно, що захоплення і подив у сучасних дітей викли
кають культурно-історичні факти, що одні з перших відомостей 
про українських козаків містяться в зарубіжних документах, тво
рах «Таємна історія монголів» (1240 р.), «Хроніка...» М.Стрий- 
ковського та ін. В останньому документі зазначається, що козаки 
успішно діяли, досягали перемог над ворогами ще в 1143-1147 
роках. Участь козаків у безперервних змаганнях рідного народу 
за волю і свободу, загальноєвропейських подіях, наприклад, трид
цятилітній війні (1618-1648), переможному штурмі неприступної 
для французьких військ іспанської фортеці Дюнкерк (1646), обо
роні Відня -  столиці Австрії від навали турецької армади (1683) 
та ін. переконливо свідчить, що козацтву належить пріоритетна 
роль у цивілізаційних процесах в себе на Батьківщині і як презен
танта України -  в житті Європи.
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У процесі виховання в дітей і молоді українського патріотизму 
треба враховувати, що еліта нашої нації -  запорізьке козацтво 
такою мірою розвинуло свою духовність, що вона стала вершиною 
культурних здобутків нашої Батьківщини. Крім відомої всьому 
світу військової майстерності, козаки успішно розвивали народні 
мистецтва, козацьке бароко, економіку, книгодрукування, створили 
козацькі літописи Величка, Грабянки, Самовидця, писали хроніки, 
створили визначний історичний документ суспільно-політичної і 
юридичної думки -  Конституцію гетьмана Пилипа Орлика (1710) 
та ін. Важливим набутком козацтва було створення самобутньої си
стеми освіти і виховання, яка формувала в підростаючих поколінь 
міцне здоров’я, фізичну силу і витривалість, нескореність духу, що 
завжди жили в народі, укорінювалися в його історичній пам’яті, 
свідомості і час від часу вибухали вулканічною силою гніву, пре
зирства, ненависті до національного і соціального поневолення.

Багатогранна і глибока козацька духовність стала гордістю і 
окрасою, вершиною української культури, фундаментальними ос
новами якої були лицарська мораль, козацький характер, висока 
правосвідомість, національно-державницький світогляд, шляхет
ність помислів, дій та вчинків. Ідейно-моральний, емоційно-есте
тичний потенціал лицарської духовності став непохитним 
підмурівком не лише козацької, а й усієї української національної 
системи освіти і виховання.

У попередні десятиліття радянського періоду замовчувалося, 
що поняття козак, лицар завжди символізували для українців гли
боку духовність, втілювали в собі вищий рівень оволодіння цін
ностями моралі, поведінки, культури. Козак, лицар -  це знакові 
поняття, наснажені всенародною любов’ю, шаною і захопленням, 
стали для українців втіленням вищого рівня духовності: націо
нальної гідності і гордості, глибокого патріотизму, подвижництва 
в ім’я волі і свободи рідного народу, синівської відданості мате
ринській мові, національній культурі, Батьківщині -  Україні. Бог 
і Україна -  цей духовний, ідейно-моральний згусток визначав дії, 
вчинки, мораль, характер, світогляд, ідейну спрямованість сотень 
тисяч українців, які утверджували козацький спосіб життя. Впро
довж другого півтисячоліття нової доби образ козака культиву
вався в фольклорі, народних мистецтвах, художній і науковій 
літературі, інших галузях української культури.

Ми, педагоги, зобов'язані не лише знати, а й постійно реалізо
вувати в навчально-виховній, методичній і науковій діяльності ро
зуміння нашим народом ідеалу людини-українця, яке дуже точно 
сформулював відомий мистецтвознавець, автор багатьох наукових
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праць, книжок А.Макаров: «За давньою українською традицією, 
той, кого називають козаком, не обов'язково військова людина. Він 
має бути насамперед "справжнім чоловіком”. Мужнім, освіченим, 
розумним, із високим почуттям власної гідності. І що особливо 
цінується в людині-козаку -  це його лицарство, тобто готовність 
служити високій ідеї, громаді, ставати на оборону гнаного, сла
бого, переслідуваного.

Інакше кажучи, козак -  ідеал, український архетип чоловіка»1.
Історичний досвід свідчить, що в ідеалі людини-козака, лицаря 

наш народ традиційно найвище поціновує силу волі і силу духу, 
синівську любов до Матері-України, посвяту свого життя духовній 
і практичній діяльності, реальним справам, учинкам в ім’я досяг
нення високих національних цілей, здобуття повноцінної незалеж
ності і побудови самостійної Української Держави.

Козацька педагогіка володіє потужними засобами зміцнювати 
фізичне, моральне і духовне здоров’я підростаючих поколінь, яке 
забезпечує здатність кожного українця мати фізичну, військово- 
оборонну і військово-наступальну силу в боротьбі і отриманні пе
ремог над численними чужоземними загарбниками. А в наш час
-  і над ідейними супротивниками, великодержавним російським 
шовінізмом, пострадянським духовним мороком, неоімперськими 
теоріями та ідеями, спрямованими на послаблення української не
залежної держави, дискредитацію наших цінностей і святинь.

Завдяки пошукам дослідників проблем козацької педагогіки в 
останні роки опублікована і стала доступною для батьків і педагогів 
Лицарська регула -  одна із духовних реліквій рідного народу, яка 
впродовж століть Історичний досвід свідчить, що в ідеалі людини- 
козака, лицаря наш народ традиційно найвище поціновує силу волі 
і силу духу, синівську любов до Матері-України, посвяту свого 
життя духовній і практичній діяльності, реальним справам, учинкам 
в ім’я досягнення високих національних цілей, здобуття повноцін
ної незалежності і побудови самостійної Української Держави.

Козацька педагогіка володіє потужними засобами зміцнювати 
фізичне, моральне і духовне здоров’я підростаючих поколінь, яке 
забезпечує здатність кожного українця мати фізичну, військово- 
оборонну і військово-наступальну силу в боротьбі і отриманні пе
ремог над численними чужоземними загарбниками. А в наш час
-  і над ідейними супротивниками, великодержавним російським 
шовінізмом, пострадянським духовним мороком, неоімперськими 
теоріями та ідеями, спрямованими на послаблення української не

1 Макаров А. Світло українського бароко. -  К., Мистецтво, 1994. -  с. 185.
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залежної держави, дискредитацію наших цінностей і святинь.
Завдяки пошукам дослідників проблем козацької педагогіки в 

останні роки опублікована і стала доступною для батьків і педа
гогів Лицарська регула -  одна із духовних реліквій рідного народу, 
яка впродовж століть виконувала високу історичну місію ко
зацько-лицарського гарту підростаючих поколінь українців. Поки
що Лицарська регула разом із Козацькою обітницею є єдиним 
автентичними текстами кодексів козацької гідності і честі, ли
царської моралі, бойової звитяги, духовних заповідей наших ве
ликих і героїчних предків.

У кожній козацькій організації, шкільних козацьких структурах 
(кошах, куренях, сотнях, роях, загонах, товариствах і братствах ко
зачат, джур, молодих козаків, об’єднаннях козацьких берегинь, лад, 
лель та ін.) мають культивуватися відшліфовані століттями мо
ральні цінності, «родзинки» мудрих настанов Лицарської регули:

-  не рухай чужого майна і не втручайся в чужі справи, але не 
дозволяй втручатися і в твої;

-  поради слухай, але май свою думку;
-  якщо щось почав робити, то роби, не дозволяй собі кинути 

початої справи ні через важкість, ні зі страху;
-  нікому не нав’язуйся зі своєю думкою, але нікому не дозво

ляй зневажати її;
-  у своєму житті будь не лозиною, що гнеться в той чи інший

бік;
-  перед нижчими не задирай голови, а перед вищими не гнись 

дугою;
-  на людські діяння дивись, а за свої відповідай перед Богом і 

самим собою;
-  живи по-Божому.
Цікаво, що єдиним культурно-історичним джерелом, завдяки 

якому нам став відомим автентичний текст Лицарської регули, є 
спогади прославленого козацького отамана Михайла Чайківського, 
які він опублікував у своїх друкованих працях. Науковий рівень, 
культура і ефективність виховання сучасних дітей та молоді під
вищаться, коли в родинному і шкільному вихованні будуть засто
совуватися відомості про козацьке загартування Михайла, який 
був сином онуки гетьмана Івана Брюховецького. Як і інші батьки 
та матері-козачки, його мати прагнула виховати в сина високі яко
сті, передбачені Лицарською регулою. Михайло Чайківський зга
дував: «Мати моя, крім любові та турботи, котрі вона відчувала 
до свого єдиного сина, усіма своїми силами намагалася зробити з 
мене козака і духом і тілом. Гончих, коней, соколів -  всього в мене
8



було доволі. Першим моїм учителем був пан А., пристрасний 
українець -  козак, і більшу частину своїх уроків я брав, сидячи на 
коні. Крім цього вчителя, у мене був старий дядько, на ім’я Левко, 
котрий розповідав мені казки про знахарів і чародіїв, передавав 
козацькі перекази, показував в околицях урочища, де проходили 
різні битви, і співав козацькі думи»2.

Творчо використовуючи такий досвід козацько-лицарського за
гартування дітей і молоді та застосовуючи сучасні методи і при
йоми роботи з ними, необхідно практично, в щоденних справах, 
учинках, діях розвивати козацьку кмітливість, глибокі мислительні 
дії та операції, ініціативність, підприємливість, вміння долати фі
зичні перешкоди, володіти своїми емоціями, знаходити вихід із 
екстремальних, важко передбачуваних ситуацій, долати будь-які 
труднощі і досягати поставлених цілей.

В останні роки козацька педагогіка збагатилася важливим ви
ховним засобом -  Козацькою обітницею, яка є глибокопатріотич- 
ним твором козаків попередніх століть. Це чудова реліквія 
творчості і бойової звитяги козаків, які вміли масштабно мислити, 
реалізовувати свої національно-патріотичні плани, розвивати і бе
регти духовні цінності, передавати їх, як волелюбні заповіді, май
бутнім поколінням.

Знаменно, що Козацька обітниця вперше була записана від до
вгожителя, за походженням козацького роду, Григорія Гриценка в 
50-их роках минулого століття в степовому місті Новий Буг Ми
колаївської області. Відомо, що Новий Буг заснував козак-січовик 
Якоб Куций (Орлюк), який і понині живе в пам’яті жителів Ново- 
бужжя -  козацького краю. Важливо, що текст Козацької обітниці 
зберіг на вічні часи козацькі волелюбні ідеї, бойовий лицарський 
дух, прагнення збудувати міцну козацьку державу, моральні запо
віді вірно служити Богу і Україні:

Нумо, браття, всі кошами та козакувати,
Вражу нечисть з України треба вимітати.
І Варшава, і Москва нехай собі будуть,
Нашу силу лицарську повік не забудуть.
Січовому побратимству -  нашій славній долі,
Будьмо вірні ми звичаю, вірі, правді, волі.
Тож плекаймо нашу честь, і гідність, і славу,
Лиш тоді ми побудуєм козацьку державу.

2 Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. -  Львів, ЛА «Піраміда», 2006. -  с. 
29-30.
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До людей ми ніжні й добрі, з ворогами -  мужні,
Будьмо всі ми, українці, соборні і дружні.
Цноти лицарів великих дітям передаймо,
Заповіді предків наших свято зберігаймо.
Праця наша для родини і для України.
Слава вічна козацькая не вмре, не загине.
Богу й Україні -  синівська любов.
На диявола -  хрест, а на ворога -  
Козацька шабля і меч,
Щоб котилися вражі голови з плеч.

Сприймаючи зміст Козацької обітниці, учні помічають, що в 
ній гармонійно відображені, з одного боку, любов і шана до націо
нальних цінностей і святинь (до родини, січового побратимства, 
волі і свободи, Бога і України), а з другого боку, гнів і ненависть 
до ворогів, прагнення вимітати «вражу нечисть з України», порив 
застосовувати «козацьку шаблю і меч, щоб котилися вражі голови 
з плеч». Зміст Козацької обітниці переконує в тому, що українська 
козацька ментальність, національна свідомість, історична пам’ять 
народу зберігає, розвиває лицарську мораль, волелюбність, ко
зацьке завзяття, бойову звитягу та передає їх як духовну, ідейну, 
військово-патріотичну естафету підростаючим поколінням.

Високим взірцем для сучасних дітей і юнаків е козаки-запо- 
рожці, які гармонійно поєднували в собі доброзичливість і вимог
ливість, демократичність і законослухняність, добровільність і 
відповідальність, гуманність і суворість, нещадність до ворогів 
України, ненависть до всього, що послаблювало єдність народу, 
гальмувало боротьбу за політичну незалежність України.

Глибоке усвідомлення якостей козацького характеру -  любові 
до рідної землі, відданості українському народу, вірності волелюб
ним традиціям, бережливого ставлення до заповідей предків, ви
нахідливості і підприємливості, відчуття нового, уміння глибокого 
і всебічного аналізу складних обставин, здатності знаходити вихід 
із, здавалося б, безвихідних ситуацій, готовність викривати анти- 
гуманні, фальшиві ідеї недругів України сприяє тому, що в учнів 
формуються стійкі духовні засади, патріотичні прагнення робити 
в житті корисні справи для Батьківщини.

Щоб сучасні учні глибше сприймали козацько-лицарську ду
ховність і усвідомлювали необхідність у наш час формувати її в 
собі, треба в системі розкривати їм вершинні досягнення українсь
кої культури, досягнуті видатними українцями -  вихідцями з ко
зацьких родин. Такі українці пишалися, що вони -  козацького
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роду, що вони є прямими спадкоємцями і продовжувачами ко
зацько-лицарських справ, і це надавало їм фізичних і духовних 
сил, надихало на подвиги і в мирні часи, великі творчі справи. Ко
зацьке походження стимулювало сотні тисяч українців розвивати 
національну культуру, науку і мистецтво, поглиблювати ідейно- 
енергетичний потенціал рідного народу, робити відкриття в ба
гатьох галузях життя.

В дітей пробуджується гордість за те, що багато вихідців із ко
зацьких родин стали видатними політичними, державними, нау
ковими, культурними і громадськими діячами. Чимало 
представників козацьких династій стали фундаторами визначних 
навчальних закладів, засновниками наукових шкіл, напрямків. Так, 
відкриття Харківського університету в 1804 р. пов’язане з іменами 
Г. Сковороди, В.Каразіна, інших представників козацького роду. 
Як писав потомок запорозького козака, видатний філософ, філолог, 
психолог, педагог, громадський діяч О.Потебня (1835-1891), і в 
Харкові, і в інших регіонах України «бурхав козацький дух», «пе
реважала українська стихія».

Лише в останні роки стало відомо, що Великий Кобзар України, 
Лицар українського слова, Національний Пророк Тарас Шевченко 
за своїм походженням був козаком. Прадід Тараса Шевченка Андрій 
був на Січі козаком, кошовим писарем. Дід Іван був січовиком, ак
тивним учасником козацько-гайдамацького руху 1768 р. Батько 
поета чумакував і на кілька десятиріч потрапив до кріпацтва, 
нав’язаного російським самодержавством. Висока козацько-ли
царська мораль, природна шляхетність, аристократизм духу, непе
реможний волелюбний порив, непогасна внутрішня енергія, 
жертовна любов до України-Матері, вулканної сили ненависть до 
ворогів, утвердження в житті і творчості української державності -  
такі якості Т. Шевченка викликають в учнів захоплення і багато в 
чому пояснюються його козацьким походженням.

З метою поглиблення в вихованців любові до навчання, по
шани до вітчизняної освіти, здобутків педагогічної науки не
обхідно, щоб вони знали такі відомості, наприклад, про 
найбільшого педагога слов'янських народів -  К. Ушинського, який 
був українцем козацького походження. Так, коли його питали про 
національну належність, він говорив, що він не росіянин і не 
поляк: «Ні, я українець: рід наш старовинний. Всі родичі, діди, 
дядьки і батьки були українцями, народилися й поховані в укра
їнській землі»3. Мати К. Ушинського була українського шляхетсь

3 Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і 
педагогіки: Навч. посібник. -  К.: Знання, 2006. -  с.201.
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кого роду Капністів. Дід Кості український письменник Василь 
Капніст (1758-1823) написав відому «Оду на рабство», в якій за
суджував кріпацтво, виношував волелюбні козацькі ідеї, плани 
звільнення України з-під самодержавно-російського гніту (О. Суб- 
тельний). К. Ушинський гордився тим, що селяни його діда гли
боко шанували і називали по-козацькому «батько». Дід Кості був 
сином Василя Петровича Капніста, який чимало років служив ко
зацьким полковником м. Миргорода часів Гетьманщини.

Високим взірцем українського патріотизму для дітей і молоді 
є М.П. Драгоманов (1841-1895) -  видатний вітчизняний політик, 
ідеолог, історик, просвітник, учений-енциклопедист. Як визначний 
мислитель свого часу, вій підкреслював значення козацько-ли
царської духовності для розгортання національно-визвольного 
руху українців у XX ст. Цікавий історичний факт: козацьку педа
гогіку, яка діяла в молодіжних організаціях "Січ", "Луг", в лавах 
українських січових стрільців, Українській Галицькій Армії 
(УГА), розвивав відомий громадський, політичний діяч, просвіт
ник Кирило Трильовський, який, згідно його слів, був «шевчен- 
ківцем і драгоманівцем за поглядами, світоглядом».

Козацький рід Драгоманових подарував Україні талановитих 
лицарок жінок-поетес, громадських діячів Олену Пчілку, Лесю 
Українку.

Любов учнів до свого народу, козацтва як унікального куль
турно-історичного, морально-духовного і суспільно-політичного 
феномену поглиблюється, коли в процесі вивчення основ наук, 
культурних здобутків педагоги наголошують на козацькому родо
воді видатних вчених -  представників гуманітарних, суспільно- 
політичних, природничих наук, художньо-естетичних дисциплін. 
Учнів приємно вражає, наприклад, те, що козацький родовід мали 
видатні винахідники, конструктори ракет, космічних кораблів і су
путників О. Засядько, А. Люлька, С. Корольов, К. Ціолковський 
та ін. Славного козацького роду були видатні вчені В.Вернадський, 
Г. Вороний, М. Гришко, Ф. Вовк, Й. Косоногов, С. Наріжний, М. 
Остроградський, П. Тутковський та ін. Завдяки такій і подібній ін
формації учні часто проймаються прагненням відчувати в собі і 
розвивати козацький дух, робити добрі справи, примножувати ко
зацьку славу України-Батьківщини.

У процесі вивчення програмового матеріалу, позакласної і по
зашкільної роботи вихованці нерідко ставлять питання про те, 
чому мало в житті справжніх патріотів, чому з’являються відступ
ники, зрадники рідного народу, новітні "яничари", які не дорожать 
рідною мовою, культурою, міцно не стоять на позиціях зміцнення
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незалежності України. Треба пояснювати, що такі люди, як пра
вило, з дитинства глибоко не вивчали рідної мови, історії України, 
вони не знають вищих здобутків української культури, не 
уявляють її цілісності, загальноєвропейського і світового зна
чення. Такі люди не усвідомлюють глибини духовності видатних 
патріотів України, вони не виховувалися на ідеалах людини-ко- 
зака, лицаря. Люди стають відступниками, зрадниками тому, що в 
них з дитинства не сформовані глибока історична пам’ять, націо
нальна свідомість і самосвідомість, національну гідність і гор
дість. В них не виховані глибокі патріотичні почуття, погляди, 
переконання та ідеали. Такі люди на словах ще можуть вважати 
себе патріотами, але насправді вони ними не є. Вони не цікав
ляться, як правило, політичними проблемами, часто навіть не 
мають уявлення про героїчний дух, палкий патріотизм тих грома
дян, які виховані на козацько-лицарських традиціях і готові бути 
вірні їм усе життя. Їхнім серцем і душею не оволоділа глибока і 
всеохоплююча любов до рідного народу, вона не стала для них 
найвищою цінністю. Навпаки, ними оволоділи пристосуванство, 
вони найвище цінують у житті матеріальні вигоди. Їм притаманні 
вузький егоїзм, безвідповідальність і байдужість до долі народу, 
аморальність. Учні переконуються в тому, що людину від духовної 
порожнечі, моральної деградації, відступництва від цінностей 
Батьківщини рятують високі козацько-лицарські ідеали, інші на
ціональні цінності, які стимулюють її до активного способу життя, 
надихають віддавати свої сили рідній Батьківщині.

Не можна забувати, що український патріотизм, крім любові 
до рідної землі, мови, культури, свого народу, включає в себе здат
ність виявляти і викривати псевдонаукові, антидержавні ідеї, 
українофобію, спроби завдати шкоди українському державотво
ренню. Необхідно, щоб у кожній родині, школі, інших осередках 
громадського життя діти і молодь цілеспрямовано і в системі за
своювали козацько-лицарські цінності, збагачувалися глибокими 
патріотичними почуттями, вірністю заповідям славних предків 
утверджувати незалежну Українську Державу.
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В НАВЧАЛЬНО- 

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ

Шевченко В. В.
керівник гуртків Яготинського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Київської області

ПРОВІДНІ ІДЕЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Козацька педагогіка -  унікальне явище не лише східно - 
слов’янської, а і світової культури, це частина народної педагогіки, 
яка формувала в підростаючих поколіннях українців синівську 
вірність рідній землі. це народна виховна мудрість, що основною 
метою мала формування в сім’ї, школі і громадському житті ко- 
зака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою укра
їнською свідомістю і самосвідомістю.

Основні завдання козацької педагогіки якнайкраще відобра
жені в неписаних законах кодексу лицарської честі, що перед
бачали:

-  любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, по
братимстві, ставленні до Батьківщини -  України;

-  готовність захищати слабших, турбуватися про молодших;
-  шляхетне ставлення до дівчини, жінки, бабусі;
-  непохитну вірність ідеям, принципам народної моралі, ду

ховності (правдивість і справедливість, працьовитість і скромність 
тощо);

-  відстоювання повної свободи і незалежності особистості, на
роду, держави;

-  турботу про розвиток національних традицій, звичаїв і об
рядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі;

-  прагнення робити пожертвування на будівництво храмів, на
вчально-виховних і культурних закладів;

-  цілдеспрямований розвиток власних фізичних і духовних 
сил, волі, можливостей свого організму;

-  уміння скрізь і всюди поступати благородно, шляхетно, ви
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являти інші чесноти.
Крім того, із століття в століття козацька педагогіка формувала 

в молоді й такі героїчні якості, що склали кодекс лицарської зви
тяги:

-  готовність боротися до загину за волю, віру, честь і славу 
України;

-  нехтування небезпекою, коли йдеться про життя друзів, по
братимів, Матері_України;

-  ненависть до ворогів, прагнення звільнити рідний край від 
завойовників;

-  героїзм, подвижництво у праці і в бою тощо.
Водночас козаки були глибоко милосердними. Вони чутливо 

ставилися до інших людей, ділилися з ними радість і горе.

КОЗАЦЬКЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ 
ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Шкільне самоврядування є одним із найважливіших компо
нентів розвитку системи місцевого самоврядування, кадровим ре
зервом якого можуть стати лідери учнівського самоврядування.

г Шкільне самоврядування

І Рада навчального закладу |

Самоврядування Самоврядування Самоврядування
батьків учнів педагогів

Педагогічна рада,
Учнівський рада лідерів,

комітет, старостат, Профспілка
батьківська рада, парламент, працівників

асоціація батьків та козацька рада, та ін.
ін. Козацька респуб

ліка тощо
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досвід участі в роботі органів учнівського самоврядування є «шко
лою управлінської майстерності».

Самоврядування дітей та молоді забезпечує комплексний 
вплив учнів через їхнє залучення до усвідомленої, системної уча
сті у житті навчального закладу, дитячої громади в учнів з’яв
ляється об’єктивно оцінити освітню діяльність школи, 
позашкільного закладу, громадської організації чи об’єднання.

Відроджуючи козацькі традиції та звичаї в системі шкільного 
самоврядування, важливо, щоб учні передусім оволодівали істо
рією народовладдя, становлення і розвитку республіканських 
структур влади, адміністративно-військового ладу, демократич
ного і гуманістичного управління, законодавства, тобто українсь
кої козацької державності.

ПРИКЛАД УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
У КОЗАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

(Двірківщинське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. -  д/с» 
Яготинського району)

Курені:
5 клас -  ім. Петра Дорошенка;
6 клас -  ім. Байди-Вишневецького;
7 клас -  ім. Михайла Дорошенка;
8 клас -  ім. Павла Полуботка;
9 клас -  ім. Богдана Хмельницького;
11 клас -  ім. Івана Мазепи.
Кожен курінь обирає собі курінного отамана, курінну стар

шину, а також пісню, гасло та хоругву (із зображенням гетьмана 
або його фамільного герба).

На Покрову, 14 жовтня, проходить Велика Рада Козацької рес
публіки, де обирається Генеральна старшина (орган самоуправ
ління республіки) та рада отаманів (виконавчий орган 
республіки).

Перед вступом до козацької республіки діти проходять випро
бування, а саме:

1. Вивчення історії козацтва.
2. Вивчення свого родоводу, родинного дерева.
3. Вивчення козацьких пісень.
4. Виготовлення курінної хоругви.
5. Вивчення курінної пісні, гасла.
6. Екскурсія, похід по місцях козацької слави.
7. Проходження смуги перешкод, козацької забави (фізичне ви

пробування).
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Генеральна старшина республіки

Посада Обов’язки
Отаман Керує роботою генеральної старшини

Осавул Відповідальний за дисципліну

1 помічник Відповідальний за  зовнішній вигляд козаків

2 помічник Відповідальний за  чергування куренів

3 помічник Відповідальний за  відвідування козаками школи

4 помічник Відповідальний за  стан підручників

Писар Відповідальний за навчання

1-й помічник Відповідальний за  культмасову роботу

2-й помічник Літописець

3-й помічник Відповідальний за  пресу (газети, куточки)

Хорунжий Відповідає за козацьку хоругву, 
несе ї ї  під час урочистостей

Обозний Відповідає за трудову діяльність козаків

1-й помічник Скарбник

2-й помічник Відповідає за  естетичний вигляд школи

Суддя Відповідає за дотримання козаками Статуту школи 
та законів лицарської честі

Юним козачатам вручається грамота, яка стверджує, що ця за
конна людина подолала нелегкі дороги до козацького братерства. 
Серцем і душою торкнулася вольності та мужності козацької і 
дала слово кожним днем своїм наступним трудитись задля своєї 
Вітчизни аби продовжувався рід та слава козацька.

ЗАКОНИ ЛИЦАРСЬКОЇ ЧЕСТІ

1. Люби Україну.
2. Шануй віру і звичай свого народу.
3. Вивчай історію, подавай приклад у навчанні.
4. Гартуй характер і волю.
5. Будь невтомним і мужнім у походах.
6. Понад усе цінуй козацьку честь.
7. Будь чесним і працьовитим
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8. Ніколи не кривдь слабших, а допомагай їм.
9. Шануй предків.
10. Поважай старшину, яку обирав.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ, 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ 

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА «СОКІЛ» («ДЖУРА»)

Основою організаційної структури дитячо-юнацької козацької 
гри «Сокіл» («Джура») є загін (чота, взвод) -  первинний козацький 
осередок за місцем навчання чи за місцем проживання або за ін
тересами.

Основною низовою організаційною одиницею козачат, джур 
козацьких та молодих козаків є десяток (рій), що складається з 10 
-15 учасників гри і ділиться на застави по 3 -  5 осіб у кожній.

Десятки об’єднуються в загін (шкільний клас), загони козацької 
молоді одного віку (школярі-однокласники) входять до складу 
сотні, а сотні -  до куреня козацької організації навчального закладу.

На чолі кожної структурної козацької одиниці стоїть виборна 
козацька старшина, бажано з козаків-старшокласників та дорослих 
козаків-вихователів (наставників); у заставі -  заставний; у десятці 
-  отаман (десятник); у загоні -  отаман, писар, обозний, осавул, хо
рунжий, скарбник-шафар; у сотні -  отаман, писар, осавул, хорун
жий; у курені -  отаман, писар, обозний, осавул, хорунжий, 
бунчужний, скарбник, суддя, довбуш, товмач.

ОТАМАН -  здійснює загальне керівництво козацьким підроз
ділом гри, має право підпису на вихідних документах. Отаман оби
рається на козацькій раді підрозділу. Отаману підпорядкована вся 
старшина і козаки підрозділу, він самостійно своїм наказом при
значає на посади і звільняє всю старшину, крім духівника, судді, 
голови ради старійшин і інспектора, яких обирає козацька рада.

ПИСАР -  веде канцелярію (діловодство), козацький реєстр 
підрозділу; готує списки козаків для прийняття козацької присяги, 
отримання посвідчень, подання на присвоєння козацьких звань і 
разом з отаманом здійснює заходи статутної діяльності осередку.

ОБОЗНИЙ -  відає господарством та природозахисною діяльні
стю підрозділу, забезпечує заходи, які проводить підрозділ, матері
альними засобами, транспортом, приміщенням, провіантом та ін.

СКАРБНИК -  відає фінансами, виконує обов’язки головного 
бухгалтера козацького підрозділу.

ОСАВУЛ -  відає питаннями поведінки старшини та козаків 
підрозділу, організованого виконання військово-патріотичних за
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ходів та вишколом козаків, питанням традиційних кіл і підготовки 
приведення до козацької присяги козаків, що прийняття до підроз
ділу, забезпечує порядок при проведенні козацької ради та інших 
заходів.

ХОРУНЖИЙ -  головний прапороносець, відає козацькими 
стягами, хоругвами, символікою осередку, крім того відповідає за 
організацію заходів фізичного виховання молодих козаків.

БУНЧУЖНИЙ -  завідує козацькими клейнодами -  булавою, 
пірначами, бунчуками, військовими литаврами. Відповідає за ор
ганізацію культурно-мистецьких заходів та дозвілля козацького 
підрозділу.

СУДДЯ -  очолює суд козацької честі. Цей суд розглядає супер
ечні питання, проступки старшини та козаків підрозділів, непра
вильні дії козацьких підрозділів і окремих представників 
старшини включно з отаманом. Суд честі не залежить ні від кого 
і керується лише принципами лицарського кодексу козаків.

ДОВБУШ -  завідує військовими литаврами, барабаном, тру
бою, якими скликає товариство на Раду, збори. Довбушу підпо
рядкований Сурмач.

ТОВМАЧ -  перекладач, знає іноземні мови.
ШАФАР -  під час походів заготовляє провіант. Він -  ключник, 

економіст, домоправитель.
ДУХІВНИК -  запрошується з місцевого храму для благосло

вення і освячення козаків, які прийняли козацьку присягу, та на 
інші заходи осередку.

Голова ради консультантів навчального закладу -  здійснює ме
тодичне і педагогічне керівництво грою «Сокіл» («Джура») через 
отамана козацького куреня.

Козацька старшина обирається терміном на один рік на звітно- 
виборних (Великих) Радах, в першій половині січня, як це було у 
запорозьких козаків (14 січня) в період Козацької Республіки, і 
здійснює керівництво товариством у період між радами. Рада є 
найвищим органом козацького самоврядування і скликається: Ку
рінна -  на початку кожної навчальної чверті; сотенні і загонові -  
не рідше, як один раз на місяць.

Курінна старшина розробляє і узгоджує з керівництвом на
вчально-виховного закладу Регламент і Типовий план-графік ді
яльності куреня на рік.
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Боротьба «Навхрест»



«Ватра»
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Організаційна структура навчального закладу дитячо-юнацької 
військово-спортивної гри Українського козацтва „Сокіл" („Джура")

Скарбник « -

Курінна |  > Суддя
Р а д ^ ^ І

і

- |  Курі нний |

' 1

Курінни й писар Товмач

Курінний 1 Курінний Курінний Курінний 1 Довбуш
осавул обозний бунчужний 1 хорунжий 1 1

Шафар Сурмач

Сотенний

Сотня

г-Г Четовий отаман

Чета

[ Ройовий отаман

Рій
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КОЗАЦЬКЕ ВИХОВАННЯ ЯК ФОРМА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

Мета програми: виховання національно свідомих, духовно та 
фізично розвинутих громадян України на традиціях українського 
козацтва та принципах християнської моралі.

Завдання діяльності гуртка “Козацька школа”
-  виховання в дітей та юнацтва національної, історичної сві

домості, громадянської позиції, патріотизму, готовності захищати 
Батьківщину, любові до рідного краю шляхом опанування козаць
кої духовної та культурної спадщини;

-  виховання у дітей та юнацтва християнської моралі;
-  залучення вихованців до краєзнавчої діяльності, поширення 

та пропаганди козацьких звичаїв і традицій;
-  вивчення, охорона та відновлення пам’яток української істо

рії та культури;
-  залучення дітей та юнацтва до самовдосконалення, занять 

прикладним туризмом, фізкультурою.
Програма розрахована на початковий та основний рівні, вікові 

групи -  10-18 років, кількісний склад учнів -  15-20 чоловік. (Проте 
наповнюваність груп /1-го, 2-го, 3-го років навчання/ може ви
значатися статутом навчально-виховних закладів).

Програма дозволить реалізувати учням свої навички та вміння 
в походах, експедиціях, екскурсіях згідно з правилами проведення 
туристських подорожей з “Правилами проведення туристських по
дорожей з учнівською та студентською молоддю України” /Наказ 
Міносвіти № 96 від 06.04.99./.

Отже, програма передбачає перш за все туристсько-краєзнавчі 
форми роботи. Так, вивчаючи історію козацтва, вихованці повинні 
ознайомитись з козацьким минулим рідного села, міста, області. 
Перші походи та екскурсії повинні здійснюватись на тій місцево
сті, де проживають учні.

Вивчаючи тему “Економічна діяльність козаків” гуртківці разом 
з наставником можуть спробувати відродити народні промисли, ха
рактерні для їх рідного краю. А скільки зараз відроджується церков, 
монастирів! Юні козаки можуть зробити свій внесок у відродження 
пам’яток історії, культури, архітектури рідного краю.

Стала традицією участь вихованців Будинку дитячої та юнаць
кої творчості у вишкільних таборах в Криму і Карпатах. Юні ко
заки -  неодноразові переможці Всеукраїнської дитячої козацької 
гри в Трахтемирові, легендарній козацькій столиці, а також ди
тячому козацькому змагу “Дорога на Січ”. Всі ці заходи організу
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вала Генеральна старшина Українського дитячо-юнацького това
риства “Січ”.

Гуртківці Будинку дитячої та юнацької творчості, члени Яго- 
тинської Паланки УДЮТ “Січ” неодноразово включались у масові 
регіональні та Всеукраїнські заходи. Вони брали участь у роботі 
територіальних відділень Малої академії наук і наукових учнівсь
ких товариств, ставали учасниками та переможцями районних, 
обласних, Всеукраїнських етапів туристсько-краєзнавчих експе
дицій учнівської молоді «Краса і біль України», «Сто чудес 
України», «Мій рідний край», «Історія міст і сіл України», а нині 
-  «Неосяжна моя, Україно!», «Моя Батьківщина -  Україна» та ін.

У Запорізькому ЦКВПВ «Школа джур» є гуртки для дітей та 
юнацтва: «Козачата» (вік від 5 до 9 років), «Початкової військової 
підготовки» (молодша група від 10 до 14 років та старша -  від 15 
до 18 років).

Продовжуючи козацькі виховні традиції та поєднуючи з сучас
ними проблемами модернізації системи фізичного та патріотич
ного виховання дітей та юнацтва гуртки ставлять за мету:

-  виховання засобами козацької педагогіки національно свідо
мого громадянина і патріота Батьківщини;

-  розвиток особистості вихованця, його здібностей та обдару
вань, наукового світогляду;

-  формування здорового способу життя, підвищення соціаль
ної активності і зміцнення здоров’я дітей та юнацтва;

-  залучення їх до фізичної культури як складової частини за
гально-людської культури.

-  підготовка юнаків до проходження строкової військової 
служби в Збройних Силах та інших військових формуваннях 
України.

Навчальна програма гуртка «Козачата» включає такі розділи: 
теоретична підготовка, рухливі ігри, гімнастичні вправи, загаль- 
норозвиваючі вправи, спеціальні вправи спортивного характеру, 
стройові вправи, профілактичні вправи для запобігання порушень 
постави, плоскостопості, дихальної системи. Об’єм, інтенсивність 
фізичних вправ та навантажень залежить від віку вихованців. А 
програма гуртка «Початкова військова підготовка» передбачає тео
ретичні заняття на яких розглядаються поняття, визначення, ос
новні положення, теми, вимоги Загальновійськових Статутів 
Збройних Сил України, даються поради щодо використання набу
тих знань під час проходження строкової військової служби..

Практичні заняття передбачають формування навичок вико
нання прийомів, дій і нормативів з військової справи, медико-са-
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нітарної, прикладної фізичної підготовки з використанням зброї, 
нестандартного спортивного обладнання тощо. Комплексні за
няття включають послідовне виконання прийомів, нормативів і за
вдань з різних розділів програми, якими учень повинен оволодіти. 
Дані програми гуртків додаються на електронних носіях.

КОЗАЦЬКЕ ВИХОВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

НА КОЗАЦЬКИХ ЗАСАДАХ

Дитяче самоврядування зростає навколо підготовки та реалі
зації подій шкільного життя, заходів та акцій, які організовують і 
проводять дитячі громадські організації, позашкільні заклади, 
творчі об’єднання. Однією з громадських дитячих організацій, яка 
ставить за мету виховання національно свідомих, фізично і ду
ховно розвинутих громадян України на засадах українського ко
зацтва є Всеукраїнське дитячо-юнацьке товариство «Січ».

Мета «Січі». Мета дитячого козацького руху, яка визначає 
зміст діяльності, полягає в тому аби через участь козачат у місце
вих регіональних, Всеукраїнських, а, можливо, і в міжнародних 
організаціях виховати гідних громадян України, сприяти розвитку 
і соціальному становленню молоді для розкриття їх більш повного 
фізичного, інтелектуального, суспільного і духовного потенціалу. 
Таке визначення відображає керівний принцип козацького вихо
вання -  формування всіх складових людської особистості, а саме 
фізичних, психічних, інтелектуальних, громадянських якостей, що 
відбуваються у взаємодії. Відповідно, у Г аслі Українського дитячо- 
юнацького товариства «Січ»: «Сила, Істина, Честь», -  знайшло 
відображення поєднання цих чинників. Сила -  фізичний рзвиток, 
Істина -  інтелектуальний, духовний в цілому. Честь -  виховання 
певних суспільних та духовних якостей.

Козацьке виховання включає багато факторів, які сприяють 
більш повному становленню індивіда. Але це не означає, що воно 
зміцнює сім’ю, школу, релігію та інші соціальні інститути вихо- 
вання;воно лише доповнює виховну діяльність цих інституцій.

Дитячий козацький рух має особливе значення у формуванні 
концепції обов’язків громадянина України. Кожна людина -  це 
всеохоплююча частина політичної структури району, області, 
країни і т.д., абсолютний вираз яких є суверенітет Батьківщини і 
перед якими особистість несе відповідальність. Це є особливо 
важливим з точки зору формування нового громадянського, від
критого суспільства, утвердження укоаїнської державності.
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Принцип «Січі». Фундаментальні принципи дитячого козаць
кого руху співпадають з історичними принципами козацької Січі 
-  Христос, Україна і Воля.

Будучи законом, переконанням кожного, вони повинні безза
стережно виконуватися при досягненні мети, являючи собою ко
декс поведінки.

Три фундаментальні принципи дитячого козацького руху ви
ступають як закон для кожного і позиція кожного члена «Січі» ви
значаються як обов’язок перед Христом, Україною, Волею.

Христос. Цей принцип визначається, як прихильність духов
ним цінностям, вірність заповідям Христа, прийняття на себе 
обов’язків, які з них випливають.

Україна. У цьому принципі сонцентровані основні позиції ко
зацького руху взагалі і, насамперед мова йде про відповідальність 
особистості перед суспільством у різних аспектах.

Цей принцип визначається, як вірність своїй Батьківщині, 
участь у житті суспільства із визнанням та повагою до гідності 
співвітчизників, взаєморозуміння та співробітництво на міжна
родному рівнях.

Воля. Цей принцип означає відповідальність перед собою за 
власний розвиток, а також визнання пріорітету загальнолюдських 
цінностей. Молоді козаки відповідальні за удосконалення своїх 
власних здібностей -  такий ось короткий виклад мети і принципів 
Українського дитячо-юнацького товариства.

Інтеграційні світові процеси не обійшли і молодіжне середо
вище, а тому абсолютно логічним було знайомство із представни
ками різних скаутських організацій, їх діяльністю, а отже, 
ознайомлення з Основними засадами скаутського руху.

Проаналізувавши всі ці документи, керівники УДЮТ «Січ» 
(Генеральна старшина, наставники молоді (дорослі члени органі
зації) прийшли до висновку, що виховні засоби організації багато 
в чому збігаються із принципами світового скаутського руху. Тому 
на ІІІ Великій Раді Товариства (1994 р.) було проголошено, що 
«Січ» є скаутською організацією, яка розвиває нову, національну 
форму скаутського руху.

СКАУТСЬКІ ЗАСАДИ СІЧОВОГО РУХУ

Січовий скаутський метод виховання -  це система розви- 
вального виховання через:

-  Обітницю та Звичай;
-  Діяльнісне навчання ( навчання через справу);
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-  Членство у малих групах (патрулях), у «січі» -  це чати;
-  Розвивальні та стимулюючі програми різноманітних заходів.

Обітниця та звичай
Через обітницю та Січовий звичай молода людина перед 

своїми однолітками добровільно приймає певний кодекс пове
дінки, зобов’язується зберігати вірність даному слову.

СІЧОВА ОБІТНИЦЯ
«Обіцяю зробити все, від мене залежне, щоби:
-  виконати мій обов’язок перед Богом та Україною;
-  завжди допомагати ближньому;
-  жити Січовим Звичаєм;

Запорукою є моя честь!»

СІЧОВИЙ ЗВИЧАЙ
1. Січовику найперше честь.
2. Січовик гартує дух і тіло.
3. Січовик допомагає ближньому.
4. Січовик побратим іншим січовикам.
5. Січовик чинить по лицарськи.
6. Січовик -  друг природи.
7. Січовик слухає батьків, своїх провідників та наставників.
8. Січовик -  життєлюб.
9. Січовик ощадливий.
10. Січовик чистий думкою, словом і вчинком.

Діяльнісне навчання
Діяльнісне навчання -  це навчання через конкретну справу, 

адже засновник скаутського руху лорд Роберт Байден-Пауел 
стверджував, що «Дитина завжди готова робити, а не сприймати» 
(мається на увазі інформацію).

Членство у малих групах
Первинний осередок «Січі» -  курінь, який формується на базі 

туристсько-краєзнавчого гуртка, може поділятися на групи -  чати 
(січові патрулі). Кількість членів такої малої групи залежить від 
соціального розвитку її учасників, ситуації, яка склалася, місце
вості, де вона діє, активності самої групи та її задумів. Звичайно 
мала група складається -  6 -  8 осіб, це невелике коло однодумців, 
відповідальних одне за одного, має чітку структуру: рядові члени, 
лідер (Який обирається) і його помічник, що призначається ним
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на якийсь визначений термін. Малі групи мають спільні праг
нення. Вони хочуть і готові до об’єднання, можуть і повинні ви
значити напрями діяльності куреня.

В процесі самовиховання молодих людей у малій групі дорослі 
покликані не стільки контролювати, скільки допомагати їм при
йняти громадянську відповідальність.

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ «СІЧІ»

«Січ» створює навчально-виховні осередки, козацькі табори, 
творчі колективи, організовує та бере участь у козацьких походах, 
змаганнях, проводить роботу з вивчення та збереження пам’яток 
української історії та культури. Товариство здійснює також нау
ково-дослідну та екологічну діяльність, поширює та пропагує ко
зацькі ідеї, традиції, залучає дітей, підлітків і юнацтво до 
молодіжного руху на козацьких традиціях.

Працює також Всеукраїнська дитяча і юнацька організація 
«Молода Січ». Головна мета організації -  розвиток вітчизняного 
дитячого та юнацького руху, виховання дітей і молоді на цінностях 
української національної ідеї, козацько-лицарських традиціях рід
ного народу, принципах християнської моралі, формування в них 
готовності зміцнювати незалежність України.

Осередки «Молодої Січі» створюються за територіальним 
принципом, місцем навчання та інтересам її членів.

Керівні органи «Молодої Січі» складаються з Великої Ради, 
Ради отаманів і Ради Генеральної Старшини. Вищим органом є 
Велика Рада, яка і обирає Головного отамана.

В останні роки створені: Всеукраїнська дитяча громадська ор
ганізація «Козаченьки» з ініціативи Голови Правління Промінвест- 
банку, Героя України -  Володимира Матвієнка, а також Громадська 
козацька дитяча організація «Троєщинська Січ» (ініціатор -  ди
ректор Київської гімназії № 283 -  Володимир Гнатюк).

ВИСНОВКИ

Нині, на 20-му році незалежності ми всі, представники укра
їнської педагогічної науки, її теорії і практики повинні усвідомити 
закономірність сформульовану К.Ушинським: «.. .народ.. .вимагає 
від свого виховання відтворення ідеалу в окремих особах», тобто 
відтворення загальнонаціонального ідеалу людини, ідеалу козака, 
лицаря в кожному українцеві. Г.Ващенко підкреслював, що основ
ною проблемою в педагогіці є «виховний ідеал як мета вихо
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вання». Таким чином, метою виховання в українській педагогіці 
має бути ідеал суто української людини-козака, лицаря.

В історії української педагогіки, на переконання автора, немає 
іншої так чітко і рельєфно вираженої складової, ніж козацька пе
дагогіка із своєю системою певних ідей, ідеалів, принципів, засо
бів, форм і методів роботи з молоддю, яка б із таким успіхом 
упродовж багатьох століть пробуджувала і формувала в підро
стаючих поколіннях глибокий патріотизм, силу волі та силу духу, 
високі лицарські якості, державотворчі прагнення.

Молоді козаки
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ЧАС ВИХОВУВАТИ ЛИЦАРІВ

Тимофеев В. Я.
Отаман Буджацького козацтва

Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії ко
зацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде 
формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності 
на національний -  козацький! -  досвід державотворення.

Історичні умови буття українського народу породили самобут
ній феномен -  козацтво. Воно втілювало в собі фізичне і духовне 
здоров'я нації, інтелектуальну силу, життєздатність, оптимізм і 
енергію. Це була об'єднана, згуртована, ідейно і духовно зцемен
тована, суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала 
боротьбу проти чужоземних ворогів. Майже чотириста років тому 
козаки так виклали королівським послам свою роль і призначення: 
«Подібно до наших предків, хочемо й ми користуватися вольно
стями життя, маєтностями і свободами, що належать рицарським 
людям... Дбаємо про те, щоб так само, як ми отримали від своїх 
предків ті права і вольності, щоб і наші наступники прийняли їх 
цілими і непорушними, з примноженням слави. І щоб вони один 
після одного передавали їх у прийдешні часи».

Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і 
важливою справою. Постане сучасне українське лицарство -  ду
ховно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити ве
лику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі 
й гідності України, її традицій, її культури.

Народна мудрість говорить: якщо хочеш залишити про себе 
пам'ять на п'ятдесят років -  вирощуй сад, на сто -  будуй будинок, 
на тисячу -  виховуй сина. Народ, що бажає зберегти себе в історії, 
повинен піклуватися про виховання своїх синів.

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ГОЛОВНЕ -  
УВАГА ДО ШКОЛИ

Держава живе й  розвивається доти, доки в ній живе багатим 
духовним життям школа. А для цього школа повинна стати осе
редком зустрічі дитинства із справді загальнолюдським -  дитинча 
має частіше зазирати у вічність -  саме школа стоїть біля витоків 
духовності суспільства...

Проблеми виховання дітей та молоді мені знайомі не з книг;
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тридцятип’ятирічний педагогічний досвід (двадцятирічний дирек
торський), п'ятнадцятирічний досвід роботи на керівних посадах 
в органах державної виконавчої влади та органах місцевого само
врядування дають підстави робити пропозиції щодо його покра
щання.

Сучасний його стан загрозливий. Якщо рівень навчання в за
гальноосвітніх школах становить 0,6 від можливої одиниці, то рі
вень виховання -  0,3; поза школою взагалі панує антивиховання. 
Цей стан погіршується, бо практично не зроблено спроби змінити 
в країні ситуацію з мораллю на кращу і школа залишається єдиним 
гарантом виховання дитини порядною людиною, патріотом 
України. Тому на сучасному етапі розвитку держави головне -  
увага до школи -  первинному осередку формування громадянина, 
патріота.

ГОЛОВНА МЕТА ОСВІТИ-ВИХОВАННЯ:
ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ -  

ФОРМУВАННЯ ДУШІ

Рівень розвитку освіти -  мірило рівня кваліфікації і культури 
будь-якого суспільства, важливий показник його прогресу або ре
гресу. Найважливішою закономірністю розвитку системи освіти є 
єдність її структурних елементів: навчання і виховання. В системі 
освіти виховання відіграє провідну роль, а навчання є тільки засіб 
виховання. Навчання, відірване від виховання і без опори на нього 
розвиває тільки розум, накопичує знання і не може дати позитив
них результатів. Лише поєднання навчання і виховання особисто
сті формує у неї культуру самостійного мислення, розвиває і 
зміцнює духовні здібності і характер, формує світогляд, моральні 
норми і соціальну позицію.

Ми часто зустрічаємо людей назверх освічених, енциклопе
дично озброєних знаннями, а всередині в них пустеля, як гово
риться в Біблії, «гроші пофарбовані, поваплені» і тому в 
теперішній час нам потрібні люди не тільки озброєні знаннями, а 
й духовно, психічно, фізично спроможні розвивати творчі здібно
сті свої та навколишніх; співпрацювати з людьми різних філософ
ських, політичних, релігійних поглядів; здатні вирішувати 
проблеми сьогодення й майбутнього; особи з великим культурним 
та духовним потенціалом; особи виховані.

Досвід практичної роботи свідчить, що головна мета освіти -  
виховання; навчання повинно бути підпорядковано вихованню.

Школа -  єдиний соціальний інститут, який, виховуючи учнів сьо
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годні, працює на перспективу. Саме тут висока професійна майстер
ність педагога-вихователя стимулює потребу школяра стати свідо
мішим, самовдосконалюватися, щоб реалізуватися як громадянин.

Виховання -  це, в першу чергу, щеплення моралі та створення 
в учнів навичок життя в моральній атмосфері, бо глибока мо
ральна криза в нашій країні є наслідком прогалин і в освітньому 
процесі, зокрема у недооцінці ролі духовності української націо
нальної школи, яка виступає одним із важливих елементів збере
ження і розвитку спільноти, її духовного ядра і постачає 
суспільству свідомих громадян, носіїв духовності.

Загальної системи народного виховання для всіх народів 
немає, у кожного народу своя, особлива, національна система ви
ховання. Вона базується на рідній, національній мові.

Рідна школа -  це головна основа національного життя дер
жави, основа рідної школи -  національне виховання. Наше націо
нальне виховання -  це козацьке виховання, бо українці -  нація 
козацька; козаки були типовими представниками рідного народу, 
вони втілювали волелюбний національний характер, відображали 
його потреби, інтереси, прагнення; і вони створили самобутню і 
високоефективну, близьку до європейської, національну систему 
освіти і виховання -  козацьку педагогіку, яку впроваджують в 
свою роботу колективи навчальних закладів Південноукраїнського 
Задністров'я, бо творче впровадження в життя ідей і засобів ко
зацького виховання має забезпечити формування фізично здоро
вих, морально чистих і по-лицарськи мужніх та сильних духом 
громадян незалежної України. Тому, конкретизуючи основну мету 
освіти, наголошую -  виховання повинно бути національним.

Зупинюся ще на декількох аспектах, які конкретизують ос
новну мету освіти. Перший, що пов'язаний із розвитком режиму 
життя, -  розвиток усіх здібностей людини й особливо тих, які при
таманні конкретній особі. Якщо людину навчати та виховувати у 
тісній атмосфері одного фаху, то по сусідству із цим фахом утво
рюється вакуум, у який втягується «виховання вулиці», навички, 
отримані від таких ж вузьких фахівців. Тому виховання та підпо
рядковане йому навчання повинні готувати особу, моральну особу, 
особу, яка легко оволодівала б будь-яким фахом.

Повідомляти відомості може телевізор, комп’ютер. Вихову
вати людину може тільки педагог-творець. Освіта, що підпоряд
кована завданням виховання -  творчість, творчість особливо 
тонкої структури, що потребує уваги, загостреної інтуїції і, як 
всяка творчість, -  свободи.

Педагог -  творець, тому не потрібно ставати йому на заваді де
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тальними вимогами програм, методичних вказівок. Якщо педагог 
щось особливо любить (творчість поета, письменника, художника, 
якийсь розділ математики, біології та ін.), то для нього необхідно 
надавати можливість прищепити цю любов своїм учням. Педагог 
мусить (хоча б якійсь мірі) прагнути вкласти в учня хороші риси 
своєї особи. Небезпечно, коли хороший виконавець методичних 
вимог одночасно дріб'язковий, бездуховний та ін. Все це так або 
інакше відобразиться (можливо, не зараз) на його учнях.

Зі всього цього випливає другий аспект -  школа повинна мати 
своє обличчя, а педагог повинен бути особою.

Школа -  це вихователі, викладачі, бібліотекар, працівники 
їдальні, й увесь її обслуговуючий персонал. Але головне (певна 
річ) -  директор школи, який визначає її (школи) «особу», «душу», 
який створює в ній атмосферу доброзичливості до учнів й учите
лів між собою. Загальновизнано, що якість навчально-виховної 
роботи більшою мірою залежить від якості керівника школи, ніж 
від рівня педагогічної майстерності вчителів й вихователів. Не
можливо педагогічним працівникам компенсувати негативний 
вплив першої особи. Тому я бачу наступний аспект -  ефективне 
управління можливе лише за умови, що особа-керівник бачить 
перспективу розвитку закладу, розуміє завдання і специфічні особ
ливості його, володіє необхідними навичками керування колекти
вом й має відповідні якості для цього.

Школа -  це й приміщення, чисті, привітні, красиві й індивіду
альні. І, звичайно, у школі повинні бути й списки випускників (у 
нашій школі навчалися такі особи). Кожен має згадувати свою 
школу завдяки тому особливому, що було в ній. Тому ще одна 
аспект -  школа повинна мати свою репутацію, й для цього конче 
необхідно знати -  хто з достойних людей її закінчив, а самій школі 
варто цікавитися долею своїх вихованців.

В підґрунті козацького гарту лежить щоденна практична ро
бота козацьких організацій. Головна мета їх діяльності -  форму
вати вільнолюбиву і незалежну особистість, козака-лицаря, 
мужнього громадянина, сутність якого розкриває козацьке гасло: 
«Душу -  Богові! Життя -  Батьківщині! Серце -  людям! Честь -  ні
кому»

Загальновизнано, що суспільство засновується на ідеї мораль
ності й цементується духовними прагненнями народу. Ідеологія 
козацтва фундується на таких засадах: Християнство (Право
слав'я), прагнення до Народовладдя та Самоврядування в органі
зації свого життя й на усвідомленні святого свого обов'язку -  
захищати рідну українську землю й українську державність. Це
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стало в перебігу віків свого роду генетичною особливістю козаць
кого характеру. И в сучасному суспільстві, коли значний відсоток 
населення України розгубив, не мав або розміняв свої ідеали на 
«речизм» та долари, козацтво за рядом обставин стає найбільш 
стійким носієм національно-історичних традицій українського на
роду, здатним зіграти роль свого роду каталізатора громадської са
мосвідомості, очолити всенародний рух за духовне відродження 
України-Батьківщини, бо Козацтво має Кодекс Честі!

Душу -  Богові! Кодекс лицарської духовності козацтва.
Дедалі більше політичних і культурних діячів, учителів, бать

ків звертаються до християнських моральних цінностей як най
більш стійких, універсальних, не підвладних політичній та 
ідеологічній кон'юнктурі. Це означає, що сучасне українське сус
пільство поступово підходить до визнання й опанування етичних 
основ християнства, від яких воно було штучно відлучене протя
гом багатьох десятиліть і до яких у більшості людей навіть було 
сформовано різко негативне ставлення.

Ніхто не буде сперечатися, що віра є носієм духовності. Так 
воно і є, адже те, чого навчають в християнстві, спрямоване на за
безпечення нашого духовного добробуту, і найперше гармонії на
шого внутрішнього світу. Багато людей відвідують храми, 
вважають себе віруючими і повага до традицій та релігії свого на
роду стримує багатьох з них від хибних кроків. Свою роль тут ві
діграє і громадська думка, а тому людина буде намагатися жити і 
діяти так, щоб не було соромно перед людьми.

Лише розвинута моральність, лише прийняття абсолютних 
вічних норм співжиття допоможе у потрібну годину людині -  вона 
не буде вагатися, втримається, не піде на умовляння, адже матиме 
приписи на всі випадки життя. А нагородою буде чисте сумління 
та гармонія внутрішнього світу...

Тому формування душі як основної якості людини, визначення 
її духовних пріоритетів, обґрунтування системи цінностей, на 
яких має базуватися життя дитини -  основний напрямок сучасного 
виховання...

Життя -  Батьківщині! Кодекс лицарської звитяги козацтва.
Козак: готовий боротися до загину за волю, честь і славу 

України; нехтувати небезпекою, коли справа стосується життя рід
них, друзів, побратимів, долі Матері-України; з презирством і не
навистю ставиться до ворогів, прагне визволити рідний край від 
чужих заброд-завойовників; уміє доводити наукову неспромож
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ність ворожих ідей і теорій, спрямованих на послаблення Укра
їнської держави, на приглушення національної свідомості і само
свідомості, та встановлення національної несправедливості і 
нерівноправності; здатний відстоювати в будь-яких обставинах 
життя рідну мову, культуру, мистецтво, духовні традиції, гідність 
і гордість свого та інших народів; виявляє героїзм, подвижництво 
в творчій праці і в бою в ім'я свободи і незалежності України; від
стоює своє право бути господарем на рідній землі, володарем на
ціональних багатств, готовність нікому не давати на поталу своєї 
материзни і дідизни; здатний і готовий займатися постійно, в тому 
числі і в години можливого лихоліття, народотворчою і націотвор- 
чою діяльністю, будівництвом і зміцненням Української держави.

Серце -  людям! Заповіді милосердя козацтва.
Козак: готовий допомагати найслабшим, найбеззахиснішим -  

дітям, створювати умови для їхньої радості, попереджувати їхні 
страждання, замінювати їм у разі необхідності батька і матір, брата 
і сестру; всебічно допомагає сиротам, вдовам, бабусям і дідусям, 
турботливо ставиться до безпомічних, постійна їм матеріально 
підтримує; надає допомогу хворим, інвалідам, потерпілим від злих 
людей, стихійних сил природи; здатний до співчуття, жалю до 
людей, які потрапили в біду; готовий допомагати будь-якій лю
дині, щиро розділити з нею журбу, страждання, горе, зробити все 
для того, щоб їй стало легше.

Честь -  нікому! Кодекс лицарської честі козацтва.
Козак: любить батьків, вірний у коханні, дружбі, побратимстві, 

товаришуванні, ставленні до Батьківщини, рідного народу; гото
вий турбуватися про молодших, зокрема дітей, усіх літніх людей 
і людей похилого віку; підкреслено шанобливо ставиться до ма
тері, дівчини, жінки, бабусі; виявляє непохитну вірність ідеям, 
принципам народної моралі, національним і вселюдським цінно
стям; відстоює свободу і незалежність особистості, народу, дер
жави, єдність і соборність українських земель; прагне роботи 
пожертвування на будівництво храмів, навчально-виховних закла
дів, просвітних установ, пам'яток історії та культури; готовий про
являти принциповість і непримиренність до зла, аморальності і 
наступальність у боротьбі з ними; здатний цілеспрямовано й си
стематично розвивати фізичні і духовні сили, зокрема непохитну 
силу волі і непоборну силу духу, можливості свого організму, зай
матися самопізнанням і самовдосконаленням; уміє скрізь і всюди 
чинити шляхетно, виявляти доброчинність, лицарські чесноти,
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глибоку історичну пам'ять, національну гідність і гордість; турбу
ється про розвиток національних традицій, звичаїв, обрядів, бе
режливо ставиться до рідної природи, землі, примножує її 
багатств; прагне внести якнайбільший особистий внесок у підви
щення добробуту рідного народу, його матеріального і духовного 
рівня.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ -  
ПРОТИСТОЯННЯ БЕЗДУХОВНОСТІ, РУЙНАЦІЇ МОРАЛІ

Труднощі та проблеми школи випливають із сучасних трудно
щів громади -  економічних, демографічних, соціальних.

Термінове розв'язання всіх проблем школи неможливо (особ
ливо соціально-економічних, фінансових, частково методичних), 
але проблеми виховання ми повинні вирішувати негайно; головне 
завдання школи на сучасному етапі -  протистояння бездуховності, 
руйнації національної моралі.

Громада живе й розвивається доти, доки в ній живе багатим 
духовним життям школа, тому школа повинна і може стати осе
редком духовності, берегинею духу громади; для цього вона має 
бути відкритим навчально-виховним закладом з громадсько-дер
жавним управлінням.

Один з шляхів вирішення проблем сучасного виховання учнів 
-  національно-патріотичне виховання у формі козацько-лицарсь
кого гарту («лише виховуючи українця, можна виховати укра
їнця») та розумні ідеологізація і політизація виховного процесу 
(формування патріота, громадського діяча починається з його уча
сті в діяльності дитячих і юнацьких громадських організацій); 
якби мали таке виховання, 7 млн. українців-шукачів долі за кор
доном наводили б лад сьогодні на своїй землі, в своїй державі; а 
це -  не найгірші громадяни.

Неможливо виховати особистість тільки в школі; школа вихо
вує разом із сім'єю, виробничими колективами, громадою.

У вихованні національно свідомих козака та козачки є чотири 
ступеня (етапи): родинно-дошкільний гарт козаченяти та леліняти, 
родинно-шкільний гарт козачата та лелі, джури та дани, гро
мадсько-родинний гарт молодика та берегині, громадсько-родин
ний гарт козака та козачки.

Кожен з етапів козацько-лицарського гарту має свої особливо
сті й проводиться:

1. Родинно-дошкільний -  через роботу з батьками дошкільнят 
та введенням спеціальних курсів до програми дитячого садочка.
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2. Родинно-шкільний -  у формі роботи школи козацько-ли
царського гарту:

A. Класна робота за рахунок шкільного компоненту (ва
ріативної складової навчального плану) з основних дисциплін ко
зацько-лицарського виховання.

Б. Позакласна робота за рахунок годин гуртків, у формі 
Козацької республіки (самоврядування учнівського колективу) та 
класних козацьких загонів.

B. Позашкільна робота у формі діяльності дитячо-юнаць
кої організації «Молода Січ» Українського козацтва.

3. Громадсько-родинний -  у формі діяльності учнівського ку
реня Українського козацтва та місцевого осередку жіночої громади 
Українського козацтва.

4. Громадсько-родинний таборовий -  на всіх етапах козацького 
гарту (в тому числі й у «вишах») -  через систематичний фізичний, 
психологічний, трудовий, морально-духовний вишкіл.

Основна мета сучасного козацько-лицарського гарту -  форму
вання в родині, школі і громадському житті творчу особистість ко- 
зака-лицаря, захисника рідної землі з яскраво вираженою 
українською національною свідомістю і самосвідомістю, світог
лядом і характером, високою мораллю і духовністю.

У період розбудови незалежної України у громадському, 
шкільному і родинному житті нам потрібен насамперед культ ли
царства: лицарський дух не дасть нудити у духовній ницості, іс
торичному безпам'ятстві; тому включення потенціалу 
козацько-лицарської духовності у виховний процес значно акти
візує формування вільної, з стійкими морально-вольовими яко
стями, силою духу особистості.

Українська козацька духовність -  це історично сформована си
стема духовних багатств лицарської верстви рідного народу, яка 
виробила і в своєму бутті, способу життя відобразила найвищі цін
ності його національної душі, філософії, характеру, світогляду, мо
ралі, правосвідомості, естетики; це лицарська духовність, 
компоненти якої розвиваються у напрямі довершеності, найглиб
шого відображення потреб, інтересів української нації, держави.

Практичний досвід стверджує, що школа козацько-лицарсь
кого гарту може (й повинна!) бути центром духовного життя, бе
регинею духу громади, але для цього їй потрібно бути 
національній, мати національно налаштовані кадри, лицарів ду
ховності у самій школі, а в підґрунті -  сформовану громадську 
думку та козацькі звичаї і традиції громади.

Козацько-лицарський напрямок в сучасній педагогіці я особи
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сто вважаю найперспективнішим напрямком в теорії сучасного 
виховання громадянина, патріота України; за цим напрямком май
бутнє; він буде слугуватиме підґрунтям державної системи вихо
вання, бо ми, браття, козацького роду!

ШКОЛА КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКОГО ГАРТУ -  
ОСНОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ 

КОЗАКА ТА БЕРЕГИНІ

Загальновизнано, що у період моральної кризи, дегероїзації і 
деморалізації значної частини нашого суспільства творче відрод
ження культурно-освітніх і виховних національних козацьких тра
дицій -  одна з необхідних і найважливіших граней зміцнення 
могутності України.

Офіційна українська педагогіка не заперечує того, що козацтво 
стало найдосконалішою формою вияву генетично закодованих 
здібностей і можливостей нашого народу. І тому в концепції на
ціонального виховання реалізація науково обґрунтованих і випро
буваних історією козацько-лицарських виховних традицій -  
вважається одним із найефективніших українознавчих підходів у 
навчально-виховній роботі.

Школа козацько-лицарського гарту (виховання) -  громадський 
(на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад но
вого типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську 
освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, роз
винути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси 
нащадків, бо творче відродження в житті ідей і засобів козацької 
педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, мо
рально чистих і по-лицарські мужніх та сильних духом громадян 
незалежної України.

Концепція школи цього типу звертає увагу педагогів на вихов
ний потенціал Кодексу буття Українського козацтва, куди входять 
Кодекс лицарської честі, Кодекс лицарської духовності та Заповіді 
милосердя. Впровадження в виховну роботу вимог Кодексів за
безпечує формування такого духовного стану молоді -  молодих 
громадян України, козаків, який в народі зберігся як розуміння ко
зацького духу, того особливого соціального становища українсь
кого козацтва в суспільстві, яке слугувало опорою народу і державі 
протягом віків.

У практичній роботі школи козацького гарту дотримуються ос
новних змістовних компонентів сучасного козацько-лицарського 
виховання молоді, які втілені у наступних циклах і напрямках на-
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вчального плану:
Лише виховуючи українця, можна виховати українця. Тому іс

торія вчить, що ефективне те. що утверджує своє. А своє у нас -  
козацтво -  спосіб життя вільної людини, яка зі зброєю в руках за
хищала Богом дані їй вольності й права.

Навчально-виховні заклади, що працюють в напрямку ко
зацько-лицарського виховання, функціонують за універсальними 
законами розвитку соціальних систем, тому потребують ком
плексу основних концептуально-методичних документів. Доку
менти, розроблені автором статті, пройшли апробацію в 
навчально-виховних закладах козацького спрямування Південно
українського Задністров'я, надруковані у виданнях та виставлені 
в Інтернеті.

Дитчо-юнацька козацька республіка.
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ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ 
НА ЗАСАДАХ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Кубай Н. О.
заступник директора з виховної роботи Садівської загальноосвітньої

школи І  -  ІІІ ступенів Гощанського району Рівненської області

Упродовж десяти років в нашій школі успішно функціонує ви
ховна система, ґрунтована на засадах козацької педагогіки. В її ос
нові лежить наступна провідна ідея: творче використання 
потужного освітньо-виховного, ідейно-морального, емоційно- 
естетичного, громадянського, духовного і світоглядного потен
ціалу козацької педагогіки -  найважливіший засіб формування і 
розвитку у школярів особистісних якостей громадянина-патріота 
з високим рівнем національної свідомості та самосвідомості, по
чуття гордості та гідності, любові до Батьківщини і рідного на
роду, духовності, виховання особистості фізично досконалої, 
шляхетної, мужньої, працелюбної. При розробці моделі виховної 
системи школи, ґрунтованої на засадах козацької педагогіки, я ви
ходила з наступного:

-  козацька педагогіка в своїй основі має багатогранний, над
звичайно потужний громадянський, освітньо-виховний, ідейно- 
моральний, емоційно-естетичний, ціннісно-орієнтаційний, 
світоглядний та духовний потенціал для формування і розвитку у 
школярів особистісних якостей громадянина-патріота, якому при
таманний високий рівень національної свідомості та самосвідо
мості, почуття любові до Батьківщини і рідного народу, гордості 
та гідності, здатність примножувати народні звичаї і традиції;

-  зміст козацької педагогіки дозволяє збагнути особливості 
національної ментальності, слугує ознакою елітарного духу нації;

-  система козацького виховання відображає сутність педагогіч
них надбань і традицій українського народу у вихованні, стержнем 
яких є національна ідея про непересічність особистості, наділеної 
почуттями волелюбності, розкутості духу, прагненням до особистої 
свободи та незалежності держави. Вона синтезує в собі вселюдські 
цінності, плодоносить ідеями гуманізму та демократії;

-  творче продовження культурно-освітніх та виховних ідей і 
традицій козацької педагогіки -  одна з необхідних і найважливі
ших граней української державності;

-  виховна система, ґрунтована на засадах козацької педаго
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гіки, відповідає умовам функціонування школи, можливостям і за
питам учнівського і вчительського колективів, духу сільської гро
мади, яка постає важливою і дієвою виховною інституцією.

Методологічною основою функціонування виховної системи є 
праці відомих теоретиків вітчизняної історичної науки і педагогіки 
минувшини та сучасності, зокрема С. Русової, М. Грушевського, 
Д. Яворницького, Г. Ващенка, В. Сухомлинського, О.Вишневсь- 
кого, Ю. Руденка та ін. В розробці моделі виховної системи вра
ховані нормативні документи, де визначаються пріоритетні 
напрямки державної політики в галузі освіти (Конституція України, 
Національна доктрина розвитку освіти, Концепція виховання дітей 
та молоді в національній системі освіти, Закон України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», Національна програма 
патріотичного виховання населення, Державна національна про
грама «Освіта» («Україна XXI століття»), Державна програма пат
ріотичного виховання населення, формування здорового способу 
життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспіль
ства, Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України»). Творчо викори
стовуючи думки педагогів-новаторів, постійно коригуючи власний 
досвід, поступово відбираючи найцінніше й прийнятне для роботи 
в умовах своєї школи, прийшла до ідеї створення в школі такої ат
мосфери життєтворчості дітей, організації такої роботи виховної 
системи, яка б ненав'язливо, природньо сприяла гармонійному роз
виткові особистості кожного вихованця, громадянина-патріота 
української держави. Тому змоделювала виховну систему школи, 
чітко конкретизувавши цілі, завдання, серед яких створення умов 
для формування і розвитку фізично загартованої, морально духов
ної особистості; прилучення школярів до історії та культури укра
їнського народу; формування національного характеру, свідомості 
та самосвідомості учнівської молоді, лицарських чеснот особисто
сті. Врахувавши основні компоненти моделі виховної системи, ме
тоди, форми, засоби реалізації цілей та завдань, змістове 
наповнення модулів, спроектувала орієнтовану шкільну модель 
особистості, вихованої на засадах козацької педагогіки, та очікувані 
результати функціонування моделі виховної системи.

Для ефективного функціонування виховної системи мною, як 
заступником директора з виховної роботи створено програму ви
ховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки, основ
ними завданнями якої є:

1. Розвивати в учнівської молоді кращі громадянські якості 
українця-патріота.
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2. Готувати фізично загартованих, з міцним здоров'ям, мужніх 
воїнів-захисників рідного народу.

3. Виховувати в підростаючих поколінь український націо
нальний характер і світогляд, національні та вселюдські цінності.

4. Формувати високі лицарські якості, пошану до старших 
людей, прагнення до милосердя.

Враховуючи вікові особливості та рівень знань учнів, потреби 
й запити дітей, в доповнення до програми розробила методичні 
рекомендації щодо впровадження у виховний процес ідей козаць
кої педагогіки.

Шкільна програма виховання учнівської молоді на засадах ко
зацької педагогіки об'єднує такі основні модулі, які включають в 
себе козацьку ідеологію, козацьку філософію, козацьку Мораль і 
етику, козацький світогляд, козацький характер. Вони наступні:

-  вивчення історії козацтва;
-  збереження та продовження козацьких традицій, звичаїв та 

обрядів;
-  пошуково-дослідницька робота: збір, обробка і популяриза

ція пісенного фольклору про козаків;
-  психофізичний розвиток особистості засобами відродження 

традицій фізичного загартування козаків.
З 2003 року ввела новий модуль «Доба козаччини рідного 

краю».
Модуль «Вивчення історії українського козацтва» є першо

основою формування національної свідомості, ментальності шко
лярів, їх духовного розвитку.

Він передбачає:
-  поглиблення знань школярів про козацький національно- 

визвольний рух;
-  дослідження славної історії українського козацтва;
-  вивчення історичних документів, інших першоджерел про 

героїку козаччини; подвижницьку діяльність, військове мистецтво 
гетьманів українського козацтва;

-  дослідження ролі українського козацтва у творенні українсь
кої державності.

Модуль «Збереження та продовження козацьких звичаїв, 
традицій, обрядів» підпорядкований формуванню у школярів 
здатності примножувати та продовжувати козацькі звичаї і тради
ції, класти їх в основу власної життєтворчості. Він передбачає:

-  засвоєння основ козацької етики та моралі;
-  популяризацію культурних надбань українського козацтва;
-  ознайомлення з традиціями козацького родинного виховання.
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Модуль «Пошуково-дослідницька робота: збір, обробка і 
популяризація пісенного фольклору про козацтво» активізує 
сферу морально-етичного виховання особистісних рис та якостей. 
Він передбачає:

-  формування і розвиток умінь і навичок збору та обробки 
кращих зразків народного фольклору про козацтво;

-  поглиблення знань школярами народної творчості про ге
роїку українського козацтва.

Модуль «Психофізичний розвиток особистості засобами 
відродження традицій фізичного загартування козаків» підпо
рядкований формуванню у школярів засобами традиційних ко
зацьких ігор та забав фізичного гарту тіла та духу, 
дисциплінованості, патріотизму. Він передбачає:

-  вивчення системи козацького тіловиховання;
-  ознайомлення з секретами здоров'я козаків та рецептами ко

зацької медицини, кулінарії.
Модуль «Доба козаччини рідного краю» передбачає вив

чення історії козаччини рідного краю (історія Малинівського кур
гану, визвольний рух під проводом Северина Наливайка, 
перебування Богдана Хмельницького на теренах Погориння і т.д.).

Велику увагу приділила різноманітним видам і формам діяльно
сті шкільного колективу, зокрема: навчально-пізнавальній, трудовій, 
суспільно-гуманістичній, художньо-творчій, пошуково-дослідниць
кій, краєзнавчій, спортивно-оздоровчій, організаторській.

Змістове і технологічне наповнення модулів для молодших 
підлітків включає години спілкування «Давно те діялось», «Сірко 
-  славний кошовий», «Подвиг Калнишевського», «Козаки -  лицарі 
духу», «Козацьке здоров'я -  багатство Батьківщини», тематичні 
бесіди «Береженого Бог береже, а козака шабля стереже»”, подо
рожі «Шляхами козацької слави», уроки козаччини «Ще як були 
ми козаками», «Як жили українські козаки», «Козак -  душа спі
вуча», «Козак Мамай», «Легендарні жінки України в часи козач
чини», «Народні звитяжці», «Невмируща слава Запорозького 
козацтва», «Козаку найперше -  воля, козаку найперше -  честь», 
усні журнали «Козацькі ремесла та мистецькі традиції», «Ли
царські чесноти», «Раз козак у похід забирався», козацькі ігри, ли
царські турніри, спартакіади «А ну-мо, козаки», «Веселі старти 
козачат», «Козацькі розваги», конкурси знавців прислів'їв про ко
заків та їх героїчне минуле, години читання казок, легенд, дум про 
козаків, родинні конкурси на кращу козацьку страву, інформаційні 
вісники «Славні сторінки історії українського козацтва».

Такі форми роботи як «Фольклорна скринька», «Посиденьки»,
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візитні картки, історичний портрет, ток-шоу «Поле чудес» на тему 
«Нащадки лицарського роду», «Засідання клубу любителів 
книги», гра «Утворення дитячої козацької держави», виховують 
патріотичні почуття, позитивне ставлення до навчання, розви
вають дитячу фантазію, самостійність, ініціативу, самодіяльність, 
розвивають у школярів здатність аналізувати отриману інформа
цію, викликають інтерес творчо працювати на користь рідної 
України.

Змістові модулі для підлітків середнього шкільного віку скла
дають бесіди «Стяг і воля -  козацька доля», «Козацькими шля
хами», «Козацькі клейноди», «Харчування козаків», тематичні 
вечори «За світ встали козаченьки», «І покажем, що ми браття ко
зацького роду», козацькі збори-естафети «Гей ви, хлопці-запо- 
рожці», усні журнали «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине», 
«Фізичне загартування козаків», пізнавальні вікторини «Шляхами 
козацької слави», козацькі посиденьки, ігри та розваги.

Впровадження у виховний процес тематичних блоків («І боро
лись за долю, і виборювали волю», «Народні звитяжці»), шоу-про- 
грам («Нумо, козаче»), уроків Пам'яті («Під містечком 
Берестечком»), свят («Посвята в козачата», «Посвята в козаченьки») 
прилучає школярів до джерел національної культури, до духовного 
храму матері-України. На класних годинах учні вчаться бачити та 
цінувати красу світу, життя, пізнавати минуле свого народу, усві
домлювати найважливіші цінності християнської моралі, розуміти 
себе, розкривати власні здібності, формувати себе як особистість.

Технологічне наповнення змістових модулів для старшоклас
ників включає теоретичні конференції «Історія українського ко
зацтва», «Козацька філософія, світогляд і мораль», «Козацькими 
шляхами до висот української духовності», «Духовні цінності 
українського козацтва», «Культура козацького тіловиховання», 
«Козацькі звичаї та традиції в сучасному побуті українського на
роду», вечір-реквієм «Вечірній стогін над могилами, яких так ба
гато на нашій і чужій землі», вечори козацьких традицій та 
козацькі посиденьки «Легендарний Байда Вишневецький», уроки 
козацького гарту та здоров'я «Секрети козацького здоров'я», 
уроки-вікторини «Українське козацтво», гра «Слабка ланка», КВК 
на тему козаччини, історичні розповіді-естафети «Степові лицарі», 
«Гетьмани України», народні свята «Козацькому роду нема пере
воду», вечори-конкурси «Козацькі забави».

Величезну роль у формуванні громадянської позиції учнів ві
діграють дискусії -  як спонтанні, так і спеціально організовані: 
«Хто вона -  Роксолана?», «Тарас Бульба -  «за» і «проти», «Мазепа
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-  зрадник чи патріот?»; захист творчих робіт, написання рефера
тів, конференції, уроки-дослідження. Таким чином тренується 
розум школярів, виявляються їхні інтелектуальні потенції, відбу
вається зміна підходів до суспільних явищ, переоцінка цінностей, 
а водночас вони замислюються над своїм громадянським «я».

Потужно використовую можливості козацької педагогіки у сі
мейно-родинному вихованні, оскільки в ній утверджено високий 
статус батька та матері, а традиційно-пріоритетний духовний 
аспект у вихованні нашого народу передбачає створення у родині 
атмосфери теплоти і чуйності. І це, на мою думку, найголовніша 
проблема сучасності. Тому родинна педагогіка та її виховні мож
ливості -  в центрі уваги педколективу школи. Відродження в ни
нішніх умовах традиційного виховного досвіду вважаю 
необхідною умовою успішного розв'язання педагогічних і суспіль
них надбань, бо це -  той уклад життя родини, за якого створю
ються сприятливі умови для формування позитивних 
особистісних якостей дітей, їх світоглядних позицій, переконань, 
ідеалів, ставлення до життя.

Прижилися і стали традиційними родинні свята «Козацькому 
роду нема переводу», уроки-конкурси «Козацькі забави», уроки- 
ранки, в яких беруть участь батьки і діти. Такі заходи розкривають 
кращі традиції козацького родинного виховання дітей, школярів; 
доводять раціональність використання кращих здобутків козацької 
родинної педагогіки; показують широчінь можливостей викори
стання мудрості сімейного виховання в сучасних умовах насам
перед для батьків.

На просвітницьких батьківських днях, гутірках, родинних по
сиденьках, святах спільно з класними керівниками популяризуємо 
кращі традиції козацького родинного виховання, розмаїття мож
ливостей використання мудрості козацького родинного виховання 
в сучасній українській родині. Цій просвітницькій меті служать і 
«Батьківські дні», які ми запровадили з вересня 2001 року.

Як і весь український народ, козацтво збагачувало христи
янську мораль своїми глибоко гуманними традиціями, звичаями і 
обрядами, що мали високий статус писаних і неписаних законів.

Неписані закони кодексу лицарської честі передбачали:
-  любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, 

по-братимстві, ставлення до Батьківщини-України;
-  готовність захищати слабших, турбуватися про молодших, 

зокрема дітей;
-  шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі;
-  непохитна вірність ідеям, принципам народної моралі, ду
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ховності (правдивість і справедливість, працьовитість і скром
ність);

-  відстоювання повної свободи і незалежності особистості, 
народу, держави;

-  турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і об
рядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі;

-  цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, 
волі, можливостей свого організму;

-  уміння скрізь і всюди поступати благородно, шляхетно, ви
являти інші чесноти тощо.

Наповнення внутрішнього світу учня ціннісним змістом -  ось 
що має домінувати у вихованні.

Тому в школі створене відповідне виховуюче середовище, на
повнене героїкою козаччини, високою духовністю, вільнолюбним 
козацьким духом, пізнавально-виховним потенціалом національ
ної символіки, що утверджує християнські, етичні і моральні цін
ності нашого народу. Його складають наступні виховні центри: 
«Мій край -  історія жива», «Ой була в нас ненька-мати -  Запо
розька славна січ», «Народні звитяжці», «Україно, ти моя мо
литва». Інформаційні блоки «Кодекс лицарської честі», «Козацькі 
заповіді милосердя», «Сім дарів святого духа», «Сім головних грі
хів», «Сім діл тілесного милосердя», «Сім діл духовного мило
сердя» потужно формують пізнавальні інтереси, допитливість, 
розвивають моральні почуття, характер. Юні екскурсоводи го
тують тематичні інформаційні розповіді про діяльність козацьких 
гетьманів, ватажків визвольного руху, що збагачує школярів знан
нями про рідний край, героїчну минувшину українського народу.

Діяльність виховних центрів презентується батьківській та 
сільській громадськості.

Політичний та економічний розвиток України неможливий без 
гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності, 
збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів. 
Гарантом національної безпеки виступають Збройні Сили. Над
звичайно виросли вимоги до ідейних, морально-політичних і пси
хологічних якостей людини, тобто до морально-політичної і 
психологічної підготовки захисника Батьківщини.

Тому великої ваги набуває військово-патріотичне виховання 
молоді, метою якого є формування у юнацтва патріотичної свідо
мості, почуття вірності своїй Вітчизні, готовність до виконання 
конституційного обов'язку по захисту інтересів Батьківщини.

Весь педагогічний колектив школи на основі національної іс
торії, культури і традицій народу України, на основі відновлених
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національних козацьких педагогічних традицій, історично сфор
мованих засадах козацького світогляду та здорового способу 
життя всі зусилля спрямовує на виховання у юнаків та дівчат гли
боких і твердих національно-патріотичних переконань, форму
вання і виховання у молоді високих морально-психологічних та 
морально-бойових якостей: сміливості, мужності, рішучості, від
ваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості й ініціативно
сті; виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління 
громадян суверенної України.

Так, традиційно проводяться Дні козацтва, козацькі забави, 
ігри, лицарські поєдинки, де учні засвоюють традиційні козацькі 
види фізичної культури (метання булави, метання списа в ціль, бій 
на кладці, перетягування ваги, перетягування линви) з метою гар
тування козацького духу й тіла; осягають секрети козацької кухні, 
козацької медицини. Все це підносить дух учнів, наснажує їх оп
тимізмом, вірою у свої сили.

Ведеться пошукова робота, шефство над учасниками війни, виз
вольного руху; відзначення ювілейних дат нашої держави, проведення 
вечорів-зустрічей з учасниками бойових дій, військовослужбовцями. 
Учнівська молодь залучається до догляду за могилами загиблих воїнів, 
обеліском загиблих односельчан. Загін «Волонтер» проводить акції 
«Милосердя», «Турбота», «Забуті могили».

Проводяться походи на природу «До козацького кулешу», з ко
зацькими забавами, розвагами, змаганнями, піснями, танцями, козаць
ким вогнищем. Хоча у нас немає кінного спорту, але жодне 
театралізоване дійство не обходиться без верхової їзди, де старшоклас
ники демонструють своє вміння їздити строєм, самі шиють попони, 
оздоблюють збрую, виготовляють зброю (списи, пістолі, шаблі).

В школі функціонують дитячі громадські об'єднання «Ко
зачата» (1—4 класи), «Козаченьки» (5-11 класи), органи учнівсь
кого самоврядування.

В основу життєдіяльності дитячого об'єднання «Козачата» по
кладено гру-подорож «Котигорошко». її структурними підрозді
лами є курінь «Сонечко» (1 клас), курінь «Барвінок» (2 клас), 
курінь «Червона калина» (3 клас), курінь «Соколята» (4 клас).

Згідно програми гри-подорожі «Котигорошко», молодші шко
лярі залучаються до нетлінних скарбів народної творчості, вчаться 
поважати один одного, своїх батьків і друзів, старших і молодших, 
шанувати вікові традиції своєї сім'ї і свого народу, любити при
роду, свій отчий край, бути працелюбними; збагачуються знан
нями про видатних борців за незалежність України (П. 
Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Мазепу, С. Наливайка і т.д.);
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беруть участь у козацьких забавах; подорожують у Країну казок, 
загадок, прислів'їв; готують родинні свята. Такі стежки гри-подо- 
рожі «Гей, було це, гей, давно це», «Про козаків, та й не лише», 
«Гей, широко залунала запорозька честь і слава», «Слава вам, пра
діди, славні козаченьки», «Рідну землю вони берегли», «Ця дів
чина не просто так: Маруся ... Це голос наш, це пісня, це душа», 
«Любіть її, думу правди, козацькую славу» поглиблюють знання 
дітей з історії козацтва, виховують повагу до славного січового ли
царства, сприяють їх гармонійному розвитку, формують якості 
громадянина-патріота.

Структуру дитячого об'єднання «Козаченьки» складають брат
ства («Маленькі українці» -  5 клас, «Імені Байди-Вишневецького» 
-  6 клас, «Імені Богуна» -  7 клас, «Імені Устима Кармелюка» -  8 
клас, «Імені Івана Сірка» -  9 клас, «Імені П. Сагайдачного» -  10 
клас, «Імені Б. Хмельницького» -  11 клас).

Основна мета діяльності -  реалізація та захист своїх прав і сво
бод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не су
перечать чинному законодавству України, та соціальне 
становлення дітей як повноправних членів суспільства; форму
вання та розвиток високих моральних якостей: патріотизму, муж
ності, сміливості, чесності, справедливості, рішучості, ініціативи, 
наполегливості, витривалості, фізичної загартованості.

Школярі включені в активну історико-етнографічну пошукову 
діяльність, яка передбачає збір та запис переказів, бувальщин про 
традиції, звичаї та побут українських козаків, пісень, легенд, при
слів'їв про українське козацтво, особливості козацької кухні, ре
цепти та технології приготування козацьких страв, медицини 
тощо. Зібрані та оброблені матеріали кладуться в основу наукових 
досліджень, доповідей та рефератів, які готують школярі, презен
тують їх та захищають.

Кожен курінь та братство проектує колективну творчу справу 
козацького спрямування, підсумком якої є підготовка рукописних 
та друкованих збірок матеріалів про традиції та звичаї українсь
кого козацтва.

Дитячі об'єднання тісно співпрацюють з органами учнівського 
самоврядування, низкою громадських організацій, що функціо
нують на теренах району, області, зокрема гуртами козацьких вій
ськових мистецтв «Бойовий гопак» та «Спас», народним гуртом 
«Терен», народним аматорським сімейним ансамблем Кубаїв та 
ін.. Така співпраця дає плідні результати: розширюється естетич
ний, етичний, культурний, моральний світогляд дітей, збагачу
ється їх інтелект, формується бажання вести здоровий спосіб
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життя, удосконалювати себе фізично.
В системі методичної роботи з класними керівниками велику 

увагу приділяю озброєнню класних керівників ефективними тех
нологіями виховання учнівської молоді на засадах козацької педа
гогіки. На засіданнях глибоко вивчається програма, 
теоретико-методологічні засади козацької педагогіки; найефектив
ніші, найдієвіші методи, прийоми, засоби, форми реалізації. 
Класні керівники майстерно володіють такими технологіями, як 
експрес-гра, ток-шоу, диспут, філософський стіл. Урізноманітню
ють форми методичної роботи з класними керівниками теоретичні 
та проблемні семінари, семінари-практикуми, панорами відкритих 
заходів козацького спрямування.

Важливе місце у системі виховної роботи школи займає 
шкільна бібліотека. Систематично діють книжкові виставки «Січ 
Запорізька», «Нащадки лицарського роду», «З глибин історії», 
«Під містечком Берестечком», «Слово про гетьмана», «Рідну 
землю вони берегли». Проводяться бібліотечні уроки «Як козаки 
воювали», КВК «Народні звитяжці», вікторини «Чи знаєте ви про 
батька козацького -  Богдана Хмельницького», літературні години 
«Гетьман Мазепа -  славний син українського народу» та ін.

Функціонування виховної системи школи, ґрунтованої на за
садах козацької педагогіки, є надзвичайно ефективним. Щорічні 
яскраві театралізовані дійства «Дума про Матір», «Гей ви, хлопці- 
запорожці», «Запорозькі козаки -  наша слава навіки», «Згадаймо 
праведних гетьманів», «Ой була в нас ненька-мати, Запорозька 
славна січ» та ін.), Тижні козацтва та козацької слави, конкурси 
(«Я козачка твоя»), в яких беруть участь випускники школи різних 
поколінь, батьки, громадські організації, фольклорні колективи, 
підтверджують, що козацька педагогіка близька, цікава, природна 
всім поколінням українців, і наша праця дає свої позитивні резуль
тати. Хоча б у тому (а я вважаю, що це -  найголовніше), що історія 
козацького лицарства живе і житиме в душах малих і великих 
українців, що пісня козацька не вмре, бо її співають нащадки ко
зацькі, бо дух січового товариства все-таки притаманний і ниніш
нім поколінням. Це і горда постава вершників, це шляхетність, 
хвацькість, вправність у козацьких багатоборствах, це і взаємодо
помога, це усвідомлення лицарської честі, лицарської звитяги, пат
ріотизму. У цьому наша національна гідність, гордість (один 
тільки штрих -  вартовий на вежі не поворухнувся, пильно вдив
ляючись вдалечінь, свято виконуючи наказ товариства і свій 
обов'язок дозорця). А це обов'язок перед Україною, перед своїм 
народом. Це -  дотримання даного слова. І починається все велике
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і високе, здавалось би, з такого малого, незначущого -  всього-на- 
всього -  гри. Але це і є запорукою успіху виховання -  ненав'язли- 
вість, зацікавленість, особистий інтерес, самовираження і 
самореалізація кожної дитини. І так природно, як росте квітка, сві
тить сонце -  росте людина, вбираючи в себе життєдайну силу 
наших пращурів, ідентифікуючи себе із своєю нацією, усвідом
люючи відповідальність перед нею, поважаючи українські тради
ції, вміючи осмислювати моральні та культурні цінності, історію 
і т.д.

Це і є ті очікувані результати, яких я прагну, задля яких пра
цюю -  підвищення рівня соціальної активності учнівської молоді, 
вихованості школярів, становлення їх громадянських якостей.

З часу функціонування моделі виховної системи жоден учень 
ЗНЗ не скоїв адміністративного проступку і правопорушення. Ви
хованці школи -  ввічливі, доброзичливі, працелюбні, шляхетні 
носії традиції та звичаїв українського народу. То і є головний доказ 
того, що козацька педагогіка формує особистість, орієнтована на 
позитивні цінності і справжню громадянськість, доводить, що 
нація -  це нерозривна спільність особистостей, яких об'єднує 
свята любов до рідної мовно-звичаєвої традиції, віри, культури й 
усього, що є гордістю батьківського краю.

Досвід роботи з питання козацького виховання популяризу
ється на засіданнях районного методичного об'єднання класних 
керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з ви
ховної роботи, на сторінках преси, обласному радіо, телебаченні.

На базі школи проходять обласні, районні семінари заступни
ків директорів з виховної (навчально-виховної) роботи, методистів 
з виховної роботи відділів (управлінь) освіти рай(міськ)держад- 
міністрацій з проблеми «Виховання учнівської молоді на засадах 
козацької педагогіки в умовах функціонування сільської школи". 
Школа є обласною опорною школою з проблеми «Виховання уч
нівської молоді на засадах козацької педагогіки».

Досвід схвалено вченою радою Рівненського обласного інсти
туту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 2 від 
09.05.2003) і внесено до обласної картотеки перспективного педа
гогічного досвіду.

Матеріали даного досвіду подано до Всеукраїнського каталогу 
перспективного педагогічного досвіду з проблем виховання.
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ПРОГРАМА
виховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки 

Садівської загальноосвітньої школи Т-ТТТ ступенів

І. Загальні положення
1. Козацька педагогіка -  це частина народної педагогіки, яка 

формувала в підростаючих поколіннях українців синівську вір
ність рідній землі, Батьківщині -  Незалежній Україні. Це народна 
виховна мудрість, яка основною метою мала формування в сім'ї, 
школі та громадському житті козака-лицаря, мужнього громадя
нина з яскраво вираженою українською національною свідомістю 
та самовідданістю.

2. Педагогічний колектив школи у своїй діяльності з питань 
козацького виховання керується Конституцією України, Націо
нальною доктриною розвитку освіти, Концепцією виховання дітей 
та молоді в національній системі освіти, Законами України «Про 
освіту» та «Про загальну середню освіту», Концепцією виховання 
дітей та молоді в національній системі освіти, Програмою «Ос
новні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх на
вчальних закладів України».

3. Провідна ідея: формування та розвиток в учнів кращих гро
мадянських якостей українця-патріота шляхом творчого продов
ження в сучасних умовах козацьких звичаїв та традицій.

ТТ. Основні завдання козацької педагогіки
1. Готувати фізично загартованих, з міцним здоров'ям, мужніх 

воїнів-захисників рідного народу від чужоземного поневолення.
2. Виховувати в підростаючих поколінь український націо

нальний характер і світогляд, національні та вселюдські цінності.
3. Формувати високі лицарські якості, пошану до старших 

людей, прагнення до милосердя.

ТТТ. Провідні ідеї козацького руху:
-  свобода і незалежність України;
-  непорушність прав людини і народу;
-  свобода особистості;
-  народовладдя.

ТУ. Зміст діяльності
Програма об'єднує такі основні напрямки діяльності шкільного 

колективу, які включають в себе ідеологію, козацьку філософію, 
козацьку мораль і етику, козацький світогляд, козацький характер.
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1. Вивчення історії козацтва
Цей напрямок є основою духовного розвитку особистості, 

складова частина національного світогляду і поведінки дитини 
щодо ставлення до рідної країни, до всіх націй і народів. Поши
рення знань серед учнів про козацький національно-визвольний 
рух, про заслуги козаків у боротьбі з чужоземними загарбниками;

-  вивчення історичних документів, фольклорних джерел, ко
зацьких літописів, наукових праць, художніх творів про героїку 
козаччини;

-  дослідження славної історії українського козацтва -  від його 
зародження до зміцнення в епоху П. Сагайдачного, Б. Хмельниць
кого, І. Мазепи;

-  вивчення героїчного життя, подвижницької діяльності, ви
сокого військового мистецтва гетьманів, кошових отаманів, керів
ників повстань -  С. Наливайка, І. Сірка, І. Богуна, П. Полуботка, 
П. Калнишевського, І. Ґонти, М. Залізняка та інших;

-  вивчення історії народовладдя, становлення і розвитку укра
їнської козацької державності є невичерпною скарбницею грома
дянського загартування підростаючих поколінь.

2. Відродження та збереження народних традицій, звичаїв 
таобрядів передбачає формування в учнів розуміння загально
людської і народної моралі, почуття та усвідомлення історичних 
знань, вивчення і пропаганда культурних надбань козацтва; озна
йомлення з родинною та батьківською педагогікою; реалізація ідей 
та засобів козацької духовності, здобутків християнської моралі 
виховують повагу до Батька, Матері, Бабусі, Дідуся, свого роду і 
народу.

Оволодіння козацькою мораллю, етикою, філософією сприяє 
виробленню готовності жити і діяти за принципами гуманізму, ми
лосердя, людяності, доброти, порядності, справедливості, совісті, 
толерантності.

Збереження природи, охорона оточуючого середовища допо
можуть усвідомити проблеми, які набувають життєвого значення 
для долі цивілізації.

3. Збирання та вивчення фольклору про козацтво.
Напрямок передбачає виробити вміння та навички й запису

вати зразки народної творчості про козацтво; розвиває творчі здіб
ності й таланти учнів; активізує сферу морально-етичного 
виховання особистісних рис та якостей; сприяє оволодінню цін
ностями і знаннями в галузях усної народної творчості, мистецтва,
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музики; розвиває почуття прекрасного і формує здатність розуміти 
і цінувати твори мистецтва, красу і багатство природи, своєї мови.

4. Дослідницька діяльність системи козацького тіловиховання.
Напрямок передбачає озброєння школярів знаннями про роль 

фізичної культурі в житті людини, системи фізичного та психоло
гічного загартування українського козацтва; розвиток природних 
задатків, вдосконалення душі і тіла в іграх, танцях, різних видах 
змагань; вироблення інтелігентного і відповідального ставлення 
до самого себе; опанування військово-прикладними видами 
спорту, туризму, відповідними знаннями і навичками; вивчення 
будови свого організму; вміння надавати першу допомогу при не
щасних випадках; рівноцінний розвиток розумового, психічного, 
духовного і фізичного здоров'я.

У. Види і форми діяльності
Зміст виховання реалізується в різноманітних видах і формах 

діяльності шкільного колективу, зокрема: навчально-пізнаваль
ній, трудовій, суспільно-гуманістичній, художньо-творчій, пошу
ково-дослідницькій, краєзнавчій, спортивно-оздоровчій, 
організаторській.

При організації діяльності школярів слід використовувати бе
сіди, лекції, диспути, розповіді, усні журнали, конференції, теат
ралізовані дійства. Організовувати виставки творчих робіт, 
виробів; конкурси ерудитів, КВК, вечори, ранки, родинні свята, 
пізнавально-розважальні шоу, спортивні свята, естафети, ли
царські турніри.

Проводити операції «Милосердя», «Джерело», «Посади де
рево»; екологічні стежки, трудові десанти, подорожі, мандрівки 
по рідному краю, походи, конкурси козацької пісні.

Створювати гуртки, секції по вивченню історії козацтва. Свят
кувати визначні історичні дати, свята народного календаря, Дні 
козацтва.

1 - 4 класи
Класні години: «Сірко -  славний кошовий», «Подвиг Кални- 

шевського»; дитячі ігри; уроки про козаччину: «Давно це було...», 
«Ой там, на горі, Січ іде»; читання казок, легенд, дум про козаків; 
бесіди: «Козак -  душа співуча», «Козацькі звичаї», «Козак 
Мамай»; свято «Козацькому роду нема переводу»; конкурси-зма- 
гання: «Козацькі забави», «Їхали козаки».

53



5- 6 класи
Бесіди: «Козаки -  лицарі духу», «Твоє здоров'я -  багатство 

Батьківщини», «Береженого Бог береже, а козака шабля стереже», 
«Козацькі шляхи»; уроки про козаччину: «Про козаків та й не 
лише», «Козаку найперше -  воля, козаку найперше -  честь», «Ко
зацька берегиня»; усні журнали: «Раз козак у похід збирався», 
«Лицарські чесноти»; змагання та спартакіади: «А ну-мо, козаки», 
«Лицарські турніри».

7- 8 класи
Бесіди: «Стяг і воля -  козацька доля», «Козацькі шляхи», «Ко

зацька символіка», «Дні козацької кухні»; вечори: «Засвіт встали 
козаченьки», «І покажем, що ми, браття, козацького роду»; ко
зацькі збори, естафети: «Гей ви, хлопці-запорожці!»; класні го
дини: «Під містечком Берестечком», «Наша дума, наша пісня не 
вмре, не загине».

9-11 класи
Вечір-реквієм «Вечірній стогін над могилами, яких так багато 

на нашій і чужій землі»; конференції: «Історія українського ко
зацтва», «Згадаймо праведних гетьманів», «Козацька республіка», 
«Український патріотизм як стан душі українця» (за творами М. 
Гоголя «Тарас Бульба», П. Куліша «Чорна рада”); вечори козацьких 
традицій: «Людина з легенди» (Байда Вишневецький), «Народна 
пам'ять про козацтво»; музичні та літературні вітальні «Історія ко
заччини в музичних творах»; вікторини, диспути; театралізоване 
свято козацької слави «А ми тую славу збережемо»; збори ко
зацтва: «І покажем, що ми, браття, козацького роду», «А нумо, ко
заки», «Козацькі забави» тощо.
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КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 
У СИСТЕМІ САМОВРЯДУВАННЯ 

ТРПТНСЬКОЇ СЗОШ І -  ТТТ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 
ВИВЧЕННЯМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА № 2

Лісовська В. О.
вчитель-методист

Сьогодні ми маємо унікальну можливість звернутися до вито
ків виховних ідеалів козацької педагогіки й відродити козацькі ви
ховні традиції.

В нашій школі створено дитячо-юнацьку організацію, яка 
складається з трьох об'єднань:

1. Дитячий курінь перевеслят (молодші школярі).
2. Паланка ім. Івана Сірка (середні класи).
3. Січова школа наставників (старші школярі).
Керує роботою цих дитячих формувань Рада старших братчи

ків (Рис. 1).
Дитячий курінь перевеслят.
Справедливо кажуть: навчання замолоду -  різьба на камені, 

навчання на старості літ -  запис на піску. А ще: чого Івась не на
вчиться, то й Іван не знатиме. Ось чому важливо вже в початкових 
класах закласти такі «цеглинки духовності», які завжди стверджу
ватимуть міць національного світогляду кожної особистості.

Прагнучи матеріалізувати цю благородну ідею, ми створили 
дитячу організацію перевеслят. Українське слово «перевесло» 
означає джгут зі скрученої соломи для перев'язування снопів. 
«Джгут соломи» символізує нові традиції, свята, якими можна 
об'єднати малюків у «сніп», тобто, колектив, де школярі готуються 
до вступу в козачата. Від слова «перевесло» утворили неологізм 
«перевеслята». Слово зберігає загадковий, символічний зміст. Під 
час вступу в лави дитячої організації першокласники пояснюють:

Веселка єднає нас усіх золотоцвітно,
Козацька слава, яка не поляже,
І волі краса, моя ясна заповітна -
Все це перевеслом нас сонячним в'яже.

А ще вони пригадують правила, дотримуючись яких зможуть 
підготуватися до вступу в козачата:

1. Перевеселята -  дружні діти, вони вміють чесно жити.
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2. Перевеселята -  працелюби, з них гарні козачата будуть.
3. Перевеселята -  книжці раді, вони «чомучки» всі насправді.
4. Перевеслята маму й тата шанують глибоко і свято.
5. А щоб краса вповні воскресла, народні пізнають ремесла.
6. Перевеслята неодмінно люблять рідну Україну. Вони всі 

себе шукають, всім правди серцем проникають.
7. Перевеслята ясночолі вступають в козачата в школі.
Кожен з перевеслят одержує спеціальну Грамоту, девіз якої:

«Працює дружно перевесло, щоб українство в кожному вос
кресло!» У ній є слова, звернені до дитячого серця:

Шануй свою Вкраїну милу,
Складай її могутню силу,
Люби завжди Шевченка мову,
Не зраджуй лицарського слова.
Будь гордістю батьків і роду,
Як козаки, служи народу!
Назви перевесел: «Сміливість», «Мужність», «Кмітливість», 

«Благородство», «Гідність», «Вірність», «Воля», «Незалежність», 
«Побратимство», «Відданість».

Перевеслята працюють у таких об'єднаннях: «Батьківська кри
ниця», «Чарівна сопілка», «Золоті руки», «Матінка-природа». Пра-

Рис. І.Схема дитячо-юнацької організаціїІрпінської СЗОШ з поглибленим 
вивченням економіки і права № 2
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цюють за народознавчими напрямками роботи, а тому вони збага
чують свої серця українською культурою.

Так, учні 1-4 класів навчаються любити рідну землю, шанувати 
її героїв, пізнавати історію, виростають національно свідомими 
українцями, що й рід свій пам'ятають, і служити рідній Українсь
кій державі осмислено бажають. Структура Дитячого куреня пе- 
ревеслят показана на Рис. 2.

Паланка імені Павла Полуботка.
У Статуті паланки сказано, що зміст її роботи визначають ідеї 

національної злагоди, справжньої дружби, товариської взаємодо
помоги й милосердя, усвідомлення гуманістичних надбань усіх 
народів планети. Виступаючи за утвердження загальнолюдських 
цінностей, ідеалів свободи, рівності, справедливості, козацька ор
ганізація визначає як своє завдання розвиток української історії 
життя й діяльності козацтва, виховує в козачат лицарські чесноти, 
береже й керується заповідями козаків:

1. Козак шанує свій рід, інших людей, він вірний у коханні, по
братимстві, дружбі.

2. Козак -  захисник слабших, молодших за себе, він шанобливо 
ставиться до дівчини, жінки, бабусі.

3. Козак вірний принципам народної моралі, вивчає українську 
етнопедагогіку та її складову частину -  козацьку педагогіку.

4. Козак -  справедливий, працьовитий, скромний.
5. Козак стоїть на сторожі свободи й суверенності особистості, 

народу, держави, він друг усім, хто бажає Україні щастя й процві
тання.

6. Козак турбується про розвиток національних традицій, зви
чаїв, обрядів, береже природу, рідну мову, дружить з книгою, му
зикою, народними ремеслами.

7. Козак цілеспрямований, розвиває власні фізичні й духовні 
сили, волю; він -  палкий шанувальник рідної культури, праведної 
історії, надійний захисник рідної України.

8. Козак -  людина мудра, лицар освіти, оберіг національних 
духовних скарбів народу, примножувач здобутків старших поко
лінь українського козацтва.

9. Козак шанує свій рід, інших людей, він вірний у коханні, по
братимстві, дружбі.

У школі розроблено ритуал Посвяти в козачата, продумано 
ураїнознавчі напрямки діяльності членів організації. Кожен з ко
зачат одержує Козацьку грамоту, слова якої закликають:

Пізнай Вітчизну у собі,
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Збагни козацькі почуття,
Вкраїни коси золоті,
Вкраїни очі голубі 
Шануй, люби усе життя!
Нехай до волі віщій клич 
Усіх на подвиг надиха,
Хай лицарів преславна Січ 
Безсмертям слави не стиха!
Будь завжди козаком відважним 
І лицарем Вкраїни справжнім!

Гурти екологів, добротворців, фольклористів, правдолюбів під 
керівництвом старших братчиків та кошового паланки проводять 
змістову роботу, що допомогає організувати практику в життєтвор-

Рис. 2. Структура дитячого куреня перевеслят Ірпінської СЗОШ з 
поглибленим вивченням економіки і права №  2
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чості вже в шкільні роки.
Фольклористи -  пошуковий загін скарбів усної творчості, до

слідники народного побуту.
Правдолюби -  пошуковий загін правдивої історичної інфор

мації про життя українського народу, його боротьбу за волю; це 
юні історики, пропагандисти забутих і заборонених раніше сторі
нок національної історії, літератури.

Добротворці -  відповідальні за роботу з ветеранами війни й 
праці, пенсіонерами, людьми похилого віку.

Екологи -  охоронці природи, пропагандисти здорового спо
собу життя, ними вже посаджено калиновий гай.

Котигорошківці -  відповідальні за спортивно-оздоровчу ро
боту, організатори змагань «Тато, ненька, я -  козацька сім'я» та ін.

Козачата, працюючи в гуртах, набувають досвіду державотво
рення, у них пробуджуються патріотичні почуття, бажання само- 
реалізуватися на засадах особистістно-розвивального 
навчально-виховного процесу.

Структура та напрямки роботи паланки імені Івана Сірка пред
ставлено на Рис. 3.

Січова школа наставників.
Духовне загартування старшокласників відбувається в Січовій 

школі наставників, якою керує заступник директора школи Лунь- 
ова Наталія Олександрівна.

Учні 10-11 класів поглиблено вивчають історію козацтва, лі
тературу на патріотичну тематику, а також оволодівають досвідом 
роботи з перевеслятами та козачатами. Січова школа наставників 
сприяє зростанню учнів як громадян з активною життєвою пози
цією, енергійними, інтелектуально розвиненими, ініціативними, 
відповідальними людьми. Уже в школі старшокласники утвер
джують себе добротворчими ділами, вносять свою частку в зміц
нення нашої державності, примножуючи авторитет Школи 
козацького виховання.

Січова школа наставників скеровує роботу з лицарського ви
ховання учнів. В історичному аспекті «лицар» -  це вільний козак- 
запорожець, якому властива козацька доблесть і військове 
мистецтво. Український лицар -  самовідданий, благородний за
хисник України, національних чеснот, національних ідей. Цим ви
соким ідеалам лицар віддає всього себе. Визначаючи за 
історичним тлумаченням терміна «лицар» вище згадані характе
ристики, ми сприймаємо його значно ширше, наголошуючи, що 
лицар -  це добре вихована, свідомо шляхетна людина, яка виявляє
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сердечну прихильність до людей, шанує добробут, гуманність і є 
носієм найкращих моральних якостей особистості.

Нами розроблено тематичні уроки виховання лицарських чес
нот, що допомагають учням розуміти мудрість народу, який і сьо
годні нагадує своїм дочкам і синам, за якими правилами честі 
треба жити.

Лицар -  це той хто утверджує добро, справедливість. Адже бо
рець за добро утверджує все позитивне в житті людей, відсікає 
лихо, зло, виховує людину на засадах законів справедливості.

Усі учні добре знають, що лицарем стати -  Вкраїну захищати, 
лицар усе зуміє -  брехню від правди відсіє. Лицар багато знає -  
національної гідності він не втрачає. Совість у лицаря на висоті, 
служить він правді й красі. Лицар -  це чемна, гарна Людина; там 
де є лицар -  живе Україна. Лицар на варті рідного слова, в ньому 
живе українська мова.

РАДА СТАРШ ИХ БРАТЧИКІВ

І
кошовий

І
БРАТСТВА

1 і 1 1 1
Б. Хмельницького М. Кривоноса 1. Богуна С. Палія

і ' 1 -
С. Наливайка П. Сагайдачного Д. Вишневецького

Рис. 3. Структура і напрямки роботи паланки ім.Павла Полуботка 
Ірпінської СЗОШ з поглибленим вивченням економіки і права № 2
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Учасники гри «Джура»

«Впоряд»
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ВИСНОВКИ
Здійснений аналіз української козацької педагогіки в школах 

дозволяє зробити такі висновки:
1. Козацька педагогіка є унікальним явищем світової педаго

гічної думки. Вона синтезує в собі національні і вселюдські цінно
сті, утверджує світлі ідеали людства, бо розвивалися не тільки на 
ґрунті позитивів рідної культури, а й втілюють найвищі досягнення 
інших націй. Вітрила козацької душі, образно кажучи, напинали 
вітри цивілізованих надбань Європи. Водночас і Європа не раз чу- 
дувалася, збагачуючись вершинними досягненнями їхнього духу.

2. Козацька педагогіка виступає провідним компонентом укра
їнської народної педагогіки у її вершинному вияві. Вона сформу
валася на найкращих традиціях української праісторії та доби 
Київської Русі та Галицько-Волинської держави

3. Характерною особливістю козацької педагогіки було те, що 
вона діяла не лише в родинному вихованні та навчально-виховних 
закладах різного типу, а й у багатогранному народному житті. 
Формування високих якостей особистості здійснювалося під 
впливом численних соціальних факторів (економічних, культур
них, моральних, правових та ін.) козацького життя, завдяки чому 
культурність, освіченість і вихованість ставали невід'ємними скла
довими характеру козаків.

4. Свої розвивальні й виховні функції Козацька педагогіка ви
конувала у процесі формування численних і стійких козацьких 
об'єднань-гуртів, братств, побратимств, товариств та інших громад.

5. Козаки зуміли створити дієву систему виховання й освіти, 
яка забезпечувала поступовість розвитку дитини від народження 
до дорослого життя.

6. Січові школи повністю задовольняли освітні, культурні, ду
ховні, військово-оборонні потреби козацтва.

Вони були в усіх полкових і сотенних містах і містечках. Разом 
із основами знань вони давали відомості про рідний край, полі
тичне й державне життя України, здійснювали фізичне, розумове, 
моральне, психофізичне й естетичне виховання. Крім козацьких 
шкіл мали місце козацько-ремісничі й козацько-музичні школи. 
Найбільш здібні учні продовжували навчання в Києво-Могилянсь- 
кій чи Острозькій академіях.

Завдяки цій системі виховання й освіти козаки ростили висо
коосвічених особистостей, загартованих і мужніх воїнів, лицарів 
честі й відваги, державних мужів.

7. Українське козацтво на сучасному етапі розвитку здатне ви
рішити цілий ряд проблем: консолідувати українське суспільство, 
створити дієвий національний резерв для Збройних Сил України, 
вирішити проблему національно-патріотичного виховання молоді, 
відродити традиційні козацькі види фізичної культури, спорту, 
українських бойових мистецтв, сформувати українця, який би по
єднував у собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму 
з фізичною міццю, витриманістю й вишколами.
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ПРОГРАМА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ І МОЛОДІЖНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДА СІЧ»

ВСТУП
Чим більше свободи, тим більше і обов’язків у людини. 

Адаптація дітей до вільного демократичного суспільства включає 
формування в них з дитинства обов’язків перед батьками, 
родиною, школою, суспільством і нашою державою. Козацька 
педагогіка володіє багатьма ідеями, засобами успішного 
виховання дітей і юнацтва у процесі реалізації шкільного 
самоврядування, діяльності їх у громадянських учнівських 
організаціях.

У сучасній широкій інфраструктурі дитячо-юнацьких і 
молодіжних громадських об’єднань, організацій чільне місце 
належить тим, які працюють на козацько-лицарських традиціях 
українського народу.

Наш народ протягом століть боровся за свою свободу, власну 
національну державу. Найбільших успіхів у боротьбі за політичну 
незалежність, самостійну Україну наш народ досяг у Велику 
Козацьку добу (XVI -  XVIII ст.). Під час військових змагань із 
чужоземними загарбниками -  татарами, турками, поляками, 
литовцями і росіянами в Україні виникли духовні і матеріальні 
умови, які сприяли зародженню, розвитку і зміцненню могутньої 
національно-визвольної і державотворчої сили -  Українського 
козацтва.

За своїм високим історичним покликанням Українське 
козацтво стало могутньою ідейною, політичною, духовною, 
економічною силою, яке реалізувало Боже провидіння -  
відродження української нації і держави. В Козацьку добу наш 
етнос набував чітко окреслених ознак української нації 
європейського типу. Українців, їхню країну зарубіжні вчені, 
мандрівники (П. Алепський, Г. Боплан та ін.) називали «козацькою 
нацією», «козацькою державою», «козацькою Україною», 
«Козацькою землею». Славне і високошляхетне українське 
козацтво створило дві форми української національної 
державності -  Землі вольностей Війська Запорозького (Запорозьку 
Січ) з однойменною столицею -  фортецею і Гетьманську Україну 
із столицями в Глухові, Батурині, Чигирині.

Під керівництвом всесвітньо відомих гетьманів Петра

63



Сагайдачного і Богдана Хмельницького українські козацькі 
Збройні Сили були одними з кращих у Європі. Вони вкрили себе, 
свій волелюбний і працьовитий народ невмирущою славою в 
боротьбі з агресивно-мілітарними державними ханського Криму, 
султанської Туреччини, шляхетської Польщі і самодержавно- 
шовіністичної Росії.

Українське козацтво, зокрема його серцевина -  запорозьке 
лицарство, патріотична і національно-державницька козацька 
старшина були ідейною, політичною, морально-духовною елітою 
нашої нації. За високим зразком запорозького козацтва виникали 
донське та інші гілки російського козацтва.

За часів козацтва Україна починала займати гідне їй місце в 
народів «вольнім колі» (Т. Шевченко). Українське козацтво 
створило численні пріоритети в усіх без винятку галузях 
національного життя -  ідейному і політичному, моральному і 
духовному, культурному і науковому, військовому і спортивному, 
економічному і державницькому.

Українське козацтво є вічно живим, високим взірцем для 
наслідування молоддю всіх наступних історичних епох. Пізнаючи 
фольклор, художні твори про козацтво, історію розвитку 
козацького визвольного руху, діти, підлітки і юнаки оволодівають 
найвищою планкою національної духовності, серцевину якої 
складав козацько-лицарський дух.

Український прогресивний молодіжний рух у попередні 
історичні періоди завжди опирався на волелюбні високодуховні, 
державотворчі традиції козацтва. І в Велику Козацьку добу, і на 
пізніших етапах національного відродження та боротьби з 
ворогами нашої незалежності (кінець XIX -  початок XX ст., 
буремні 1917 -  1920 роки та роки героїчної боротьби вояків ОУН- 
УПА) молодь створювала козацькі побратимства, братства, сотні 
і полки, легіони та ін. об’єднання, організації з метою зміцнення 
своїх рядів, нарощення боротьби за незалежність рідного народу. 
Особлива націєтворча й державотворча місія випадає 
українському козацтву сьогодні -  в нелегкі роки становлення й 
утвердження Незалежної України.

Розділ 1. Мета і завдання «Молодої Січі».

Головною метою діяльності «Молодої Січі» є розвиток 
вітчизняного дитячого і молодіжного руху, виховання дітей і 
молоді в дусі національної ідеї на високоефективних козацько- 
лицарських традиціях рідного народу, принципах християнської
64



моралі. Оволодіння юнаками і дівчатами фундаментальними 
козацько-лицарськими ідеями, цінностями забезпечує їхній 
високий ідейний рівень, глибоку історичну пам’ять, національну 
свідомість і самосвідомість, готовність зміцнювати й боронити 
незалежну Українську державу.

Умови козацького життя зміцнювали генофонд української 
нації, плекали фізичне, моральне і духовне здоров’я, 
довготривалість життя, велику працездатність, активно- 
перетворюючу енергію, наповнювали життєдіяльність українців 
національною гідністю, державотворчою потугою. Творче 
відродження і розвиток на сучасному рівні козацько-лицарських 
традицій сприяє тому, що кожна молода людина бачить високий 
смисл життя в глибокій любові до рідного народу, самовідданому 
служінні Батьківщині-Україні.

Основні завдання діяльності «Молодої Січі»:
-  створення умов для забезпечення міцного здоров’я, 

загартування тіла і душі кожного члена «Молодої Січі» на 
перевірених віками традиціях народної медицини, козацької 
виховної мудрості, сучасних досягненнях науки;

-  формування фізичного, інтелектуально і духовно розвиненої 
волелюбної особистості, представника еліти української нації з 
глибокою національною гідністю, повагою до святинь рідного 
народу, загальнолюдських цінностей;

-  виховання в дітей, юнаків і дівчат національної свідомості і 
самосвідомості, історичної пам’яті, любові до рідної мови, 
культури на глибоких науково-філософських, українознавчих 
засадах;

-  глибоке вивчення славної історії Українського козацтва, 
основ козацького бойового мистецтва, ознайомлення з подвигами 
козаків-героїв та патріотичної козацької старшини, вивчення 
біографій найвидатніших українських гетьманів та кошових 
Запорізької Січі, створення музеїв козацької слави, впорядкування 
й охорона козацьких могил та інших пам’яток козацької історії;

-  формування в молоді сучасної козацької ідеології, філософії, 
світогляду, характеру, сили волі і сили духу та інших лицарських 
чеснот;

-  виховання глибокого патріотизму, стійкої громадянської 
позиції особистості, її державотворчих якостей, активної участі в 
громадському житті, майбутній політичній діяльності на благо 
незалежної України;

-  організація гуманного спілкування, співробітництва і 
консолідації дітей, юнацтва і молоді -  представників різних
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національностей як в Україні, так і за її межами, вироблення в них 
готовності і умінь зміцнювати міжнародний авторитет нашої 
держави;

-  розвиток дитячого і молодіжного туризму та спорту, 
козацького краєзнавства, козацьких бойових мистецтв, військово- 
спортивних традицій;

-  сприяння підготовці молоді до військової служби, 
військового вишколу молоді допризовного віку, оволодіння нею 
козацько-лицарською військовою майстерністю на сучасному 
рівні з наступним укомплектуванням окремих військових 
формувань призовниками з «Молодої Січі» в складі Збройних Сил 
України;

-  виховання в молоді здатності до альтруїзму, подвижницької 
і героїчної діяльності в ім’я свободи і незалежності України, 
уміння постійно займатися самоосвітою і самовихованням, 
самореалізацією на козацько-лицарських традиціях.

Потребують відродження в сучасних умовах прогресивні 
форми козацького господарювання й підприємництва, зокрема 
козацького фермерства, розвиток козацького конярства й 
мистецтва верховної їзди, володіння шаблею, списом та іншою 
козацькою зброєю, заснування майстерень для виготовлення 
козацького одягу, зброї з метою досягнення спортивних цілей.

«Молода Січ» ставить своєю метою заснувати за погодженням 
із державними органами, владними структурами розбудову 
обласних, регіональних дитячо-юнацьких та молодіжних 
козацьких Січей, зокрема на історичній Хортиці, південному 
березі Криму. Це будуть традиційно-історичні матеріально- 
технічні, навчально-спортивні бази, осередки юного козацтва з 
метою національно-патріотичного, морально-духовного 
загартування, реалізації статутних і програмних завдань та 
положень.

Керівні органи Січі організовують редакційно-видавничу 
діяльність з метою поширення серед дітей, юнаків і молоді 
наукових знань про історію, культуру, мораль українського 
козацтва, лицарську духовність, впровадження в життя передового 
досвіду виховання підростаючих поколінь на козацько-лицарських 
традиціях.

«Молода Січ» об’єднує в своїх лавах патріотично настроєних, 
національно свідомих дітей, підлітків і юнаків України та 
української діаспори. Вони виховуються в родинах, козацьких 
осередках енергійними і діяльними, ініціативними і 
підприємливими, сильними духом і тілом громадянами, високими
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професіоналами, активними учасниками громадського життя, 
політичними і державними діячами. Молоді січовики над усе 
ставлять інтереси і потреби рідного народу, України-Батьківщини, 
взаєморозуміння і взаємопідтримку представників різних 
національностей. В житті та побуті вони дотримуються свідомої 
дисципліни, порядку, ладу і злагоди.

Одним із пріоритетних завдань «Молодої Січі» є пробудження 
і формування в кожного юного козака прагнення стати лицарем 
України -  морально чистою, духовно багатою, матеріально 
незалежною людиною. З найбільш раннього віку він виробляє 
вміння бути господарем в рідному краї, володарем становища, 
панувати над собою і обставинами життя, прогнозувати і творити 
їх з метою постійного пожиттєвого саморозвитку і 
самовдосконалення, розвивати Богом дану природу свого тіла і 
духу, беручи для себе за високий приклад козаків-характерників, 
що цілеспрямовано розвивали в собі незвичайні, так звані 
надприродні можливості, здібності, здатності і вміння.

«Молода Січ» спрямовує свою діяльність на розвиток у 
кожного юного козака бажань і умінь займатися своїм фізичним 
загартуванням, морально-психологічним розвитком, підготовкою 
себе до активного самостійного життя, створення міцної сім’ї, 
захисту родини, свого роду та українського народу, створення 
умов для їх процвітання, підвищення авторитету серед інших 
народів.

Кожен юнак систематично пізнає народні і наукові знання, 
вивчає вищі здобутки вітчизняної, світової культури, науки і 
освіти, прагне вирости, рівняючись на наших великих предків, 
мудрою і мужньою, працьовитою і правдивою, гідною свого 
народу і держави людиною, стійким громадянином -  творцем 
незалежної, демократичної і цивілізованої України.

В основі реалізації цієї Програми лежить програма, складена 
кожним членом «Молодої Січі» (починаючи з підліткового віку) з 
метою постійного саморозвитку, самоосвіти, самовиховання і 
самореалізації своїх тілесних і духовних сил та можливостей в 
ім’я підвищення добробуту, культури, духовності рідного народу, 
примноження його доброї слави в цьому світі.

Ця Програма написана у відповідності до вимог і положень 
Конституції України, інших законів і державних документів про 
молодь та освіту, а також міжнародних документів, зокрема 
Генеральної Асамблеї ООН, про права і виховання дитини.
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Розділ 2. Історична необхідність відродження і утвердження
дитячого і молодіжного руху на козацько-лицарських 

традиціях.

Українська молодь має глибоко усвідомлювати, що козацько- 
лицарська духовність -  одна з найвищих вершин національної 
духовності, яка була рятівним феноменом в історії рідного народу. 
Тому справедливим, історично об’єктивним є твердження багатьох 
вітчизняних і зарубіжних учених: доки Україна була козацькою, 
доти вона була незалежною чи автономною (в умовах 
безперервної агресії -  військової, ідеологічної, мовної, культурної 
шовіністично-мілітарних держав).

Козацько-лицарські ідеї, непересічні морально-духовні 
вартості, подвижництво і героїка рятували нашу націю і в пізніші 
часи панування на нашій території чужоземної мови, культури, 
шовіністично-пригноблюючої ідеології сусідніх агресивних 
держав.

У ХІХ і ХХ століттях козацько-лицарська ідейність, духовність 
жили в серцях і душах нашого народу, його інтелігенції, еліти. 
Козацька ідеологія і лицарський дух в тій чи іншій формі завжди 
були притаманні національно свідомим українцям, набували 
нових життєво важливих, національно- державницьких форм.

Українська молодь, яка об’єднувала в свої лавах також 
багатьох білорусів, поляків, євреїв, росіян, представників інших 
національностей України, завжди продовжувала різноманітні 
форми, традиції козацько-лицарської життєдіяльності. Новітні 
молодіжні козацькі братства і товариства, курені, коші і «Січ» 
виникали, наприклад, ще в другій половині ХІХ століття. Одну з 
перших «Січей» нового часу створили українські студенти у Відні 
(1868 р.), почесними членами якої були відомі українські вчені, 
громадські і політичні діячі, наприклад, М. П. Драгоманов.

Масовий національно-визвольний січовий рух серед дорослих 
і молоді розгортався наприкінці ХІХ -  в перші десятиліття ХХ 
століття.

Перша «Січ» як спортивно-руханкова організація була 
заснована в умовах панування Австро-Угорської імперії, наперекір 
волі польсько-шовіністичних властей, видатним українським 
просвітником, громадським і політичним діячем Кирилом 
Трильовським 5 травня 1900 року в селі Завалля Снятинського 
повіту в Галичині. Невдовзі «Січі» густою мережею, як суто 
національна форма об’єднання дорослих і молоді, вкривали 
територію Галичини, Буковини і Закарпаття. Всупереч
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колоніальним властям, в інтересах звільнення українського народу 
в згаданих регіонах у перші десятиліття нашого століття 
нараховувалося 1500 «Січей», які ставали осередками формування 
національної свідомості і самосвідомості, козацько-лицарської 
духовності молоді. На козацько-лицарських традиціях працювали 
також численні молодіжні організації «Луг», «Соколи», «Пласт» 
та ін.

Розгорталася активна діяльність Молодої Січі ім. І. 
Виговського, Молодої Січі ім. І. Богуна, Молодої Січі ім. Сірка, 
Молодої Січі ім. П. Полуботка, Молодої Січі ім. І. Мазепи, 
Молодої Січі ім. Б. Хмельницького та ін. Завдяки високій виховній 
ефективності козацько-лицарських традицій лави борців за 
незалежну Україну поповнили українські січові стрільці, які 
отримали міцне національно-державницьке загартування в 
«Січах» і вкрили себе невмирущою славою в боях з ворогами 
нашої держави, яка народжувалася в 1917 -  1920 рр. Молодіжні 
організації, які діяли на козацько-лицарських традиціях, 
функціонували в Галичині, Буковині і Закарпатті аж до ІІ світової 
війни, приходу військ СРСР на західноукраїнські землі.

Із здобуттям Україною в наш час державної незалежності 
створилися сприятливі умови для творчого відродження дитячих 
і молодіжних козацьких організацій, впровадження традицій, ідей 
і засобів козацької педагогіки, лицарського загартування в 
родинне, шкільне і позашкільне виховання дітей та юнацтва. В 
1991 році створено Українське козацтво -  міжнародну 
добровільну незалежну всеукраїнську національно-патріотичну і 
обороно-спортивну громадську організацію козацтва України та 
діаспори. Вже кілька років успішно діють дитячі і юнацькі 
організації, об’єднання «Джура», «Козацька республіка», «Січ», 
«Дивоцвіт» та ін. В останні роки почав розгортати свою діяльність 
Всеукраїнський доброчинний фонд лицарського виховання ім. 
Петра Сагайдачного.

Новий період розвитку вітчизняного козацького молодіжного 
руху, козацько-лицарських традицій виховання дітей і молоді 
розпочався в січні 1996 року, коли Президент України Л. Д. Кучма 
видав Указ «Про відродження історико-культурних та 
господарських традицій Українського козацтва». В цьому 
документі вказується на необхідність державної підтримки як 
самого процесу відродження козацтва, так і козацько-лицарських 
виховних традицій. В указі підкреслюється необхідність 
зміцнення державотворчої духовності Українського козацтва, 
«поетапного відродження його історичних, патріотичних,
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господарських та культурних традицій». Наголошується на тому, 
що «Міністерству культури України, Міністерству України в 
справах молоді і спорту здійснювати заходи щодо проведення 
фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, створення 
козацьких художніх самодіяльних колективів та фізкультурно- 
спортивних секцій».

В багатьох регіонах, містах і селах, школах та інших 
навчально-виховних закладах вже створені дитячі і молодіжні 
козацькі осередки, структури (курені, коші, братства і товариства, 
десятки і сотні, рої і чоти тощо). Діють також первинні осередки 
«Молодої (Юної) Січі».

В ряді шкіл столиці України м. Києва вже кілька років успішно 
працюють первинні осередки «Молодої Січі». Тут розгортає свою 
діяльність Шкільна академія козацько-лицарського виховання 
учнів, яка об’єднує кілька десятків шкіл, численні родини. Вона 
організована з ініціативи Інституту українознавства (директор, 
академік АН ВШ України П. Кононенко) Національного 
університету ім. Тараса Шевченка і Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова (ректор академік АПН 
України М. Шкіль). Створено також «Педагогічну Січ», до складу 
якої входять згадані керівники високих державних науково- 
освітніх установ, професори, доктори наук та інші науковці. 
Основні завдання «Педагогічної Січі» -  розвивати дитячий і 
юнацький рух на козацько-лицарських традиціях, козацьку 
педагогіку, лицарське виховання учнівської і студентської молоді, 
сприяти оволодінню нею ідеями українознавства, надавати з цих 
фундаментальних проблем науково-методичну допомогу школам, 
іншим навчально-виховним закладам.

Кращі представники української молоді глибоко 
усвідомлюють те, що об’єктивні обставини і суб’єктивні фактори 
мільйонів людей-співвітчизників, умови нашого життя 
кардинально змінилися в останнє десятиліття. Необхідність 
розв’язати життєво важливі проблеми, залишені нам у спадок від 
радянсько-комуністичного режиму, входження України в коло 
цивілізованих держав вимагають від кожного юнака і дівчини 
рішуче зміцнити своє ставлення до світу, до гальмуючих наш 
національний, політичний, духовний і економічний поступ 
факторів.

Зниження якості наших чорноземів, зіпсованість ґрунтів, 
отруєння хімікатами і радіонуклідами життєдайних річок, озер, 
інших водойм, найбільша в світі атомна Чорнобильська 
катастрофа, загострення екологічної кризи вимагають від кожної

70



особистості, всього народу потужної енергії, практично-дійової, 
активно перетворюючої діяльності, спрямованості характеру і 
світогляду.

Історична потреба боротьби за утвердження нашої державної 
незалежності, необхідність подолання зовнішньо-політичних і 
внутрішніх сил антиукраїнського спрямування вимагають 
нарощення кожною особистістю своїх психофізичних і духовних 
сил, власної енергії. Козацько-лицарські традиції сприяють 
пробудженню і формуванню потужних емоційно-почуттєвих, 
інтелектуально-духовних сил патріотичного спрямування з метою 
кардинального впливу на дійсність і зміни її в інтересах усіх 
громадян України, зміцнення її державності.

Історія не лише нашого, а й інших народів переконливо 
свідчить про те, що національна свідомість, енергія діяння, 
героїчного чину стають глибокими і всеохоплюючими, могутніми 
і непереможними тоді, коли вони мають міцні культурно- 
історичні, ідейно-моральні корені, коли витоки, шляхи і механізми 
формування їх зрозумілі для найширших верств народу. Такими 
могутніми традиціями нашого народу є ідейні, політичні, 
економічні, духовні, державницькі традиції українського козацтва, 
запорізького лицарства.

Оволодіваючи козацько-лицарськими традиціями, духовністю, 
молодь опановує на сучасному рівні і козацько-лицарський стиль, 
спосіб життя, діяльності і поведінки. Характерно, що такій молоді 
притаманні активно-дійова, наступальна позиція у боротьбі з усім 
лихим, потворним, шкідливим для незалежності України, 
підвищення добробуту її громадян. Така молодь сповнена 
ентузіазму й наполегливості у змаганнях із труднощами, жадає 
вийти переможцем у життєвій боротьбі. Козацько-лицарському 
способу життя сучасної молоді властиві мужність, відвага і 
героїзм трудових буднів, ратних справ в ім’я свободи народу, 
зміцнення нашої державності. Козацький тип людини (О. 
Кульчицький, Б. Цимбалістий, М. Шлемкович) як втілення 
найвищих лицарських чеснот, якостей українського національного 
характеру і світогляду є центральною постаттю нашого фольклору, 
красного письменства, ідеалом творчості геніального Великого 
Кобзаря України Т. Шевченка.

Постійно рівняючись на високий взірець козака-лицаря, 
українська молодь оволодівала козацькою ідеологією, філософією, 
лицарською мораллю, шляхетністю духу і жадала стати 
господарем на українській землі, носієм національної свідомості 
і самосвідомості, культури, захисником материзни і дідизни,
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оборонцем рідної Вітчизни.
Найвищі ідеали української молоді, яка прагне творчо 

продовжувати козацько-лицарські традиції, є незалежна 
демократична і правова, гуманістична і цивілізована Україна, 
соборна і міцна українська нація, глибока духовність і високий 
добробут рідного народу, консолідація представників усіх 
національностей, які складають українське суспільство.

Вишневецький і Наливайко, Сагайдачний і Сірко, 
Хмельницький і Мазепа, Нечай і Кривоніс, Богун і Виговський, 
Дорошенко і Морозенко, Полуботко і Головатий, Гонта і Залізняк, 
Орлик і Калнишевський та багато інших козацьких гетьманів, 
кошових отаманів, полководців є високим взірцем Людини- 
Лицаря, ідеалом вірного служіння неньці Україні, національному 
державотворенню.

Глибоко усвідомлюючи негативні нашарування на 
національному характері багатьох українців, педагоги сучасної 
школи, виховники, батьки мають вести систематичну роботу, 
спрямовану на творчий розвиток у сучасних умовах автентичного 
українського, зокрема козацько-лицарського, характеру і 
світогляду.

Формування в молоді національно-патріотичної 
цілеспрямованості, організованості, вольовитості, мужності, 
дисциплінованості допоможе багатьом позбутися відчуття 
національної меншовартості, невіри в свої сили і можливості.

Чим ширші кола батьків, педагогів, громадськості будуть 
залучатися до виконання цієї Програми, виховної роботи з 
молодосічовиками, тим швидше буде знижуватися в нашому 
суспільстві байдужість до долі України.

Козацько-лицарський тип людини -  це шевченківський тип 
людини, який міцно укоренився в духовності і бутті українців. 
Домінантна ідея такої людини «Борітеся -  поборете! Вам Бог 
помагає!» (Т. Шевченко). Така людина завжди прагне стати 
володарем становища, господарем рідної землі, невпинно 
боротися до перемоги з лжетеоріями, ідеями, які послаблюють 
процеси національного відродження, державотворення. Така 
людина всіма шляхами і засобами в ідеологічній, духовній сфері 
та конкретними щоденними справами наближає «апостолів правди 
і науки», національних законодавців «з новим і праведним 
законом» (Т. Шевченко). Козак -  людина шевченківського типу 
відкидає «пристосування до чужої сили в Україні» (М. 
Шлемкевич) і утверджує себе як «господар домовитий по своїй 
хаті і по своїм полі» (І. Франко).
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Лицарський тип людини -  один із найвищих ідеалів 
українського народу, який утверджений в нашій національній 
свідомості і самосвідомості талантами, працею рук і зусиллями 
мозку Т. Шевченка і І. Франка, Лесі Українки, М. Гоголя і П. 
Куліша, Б. Грінченка і Б. Лепкого, Є. Маланюка, О. Ольжича і 
Олени Теліги, В. Симоненка і В. Стуса, Д. Павличка і Ліни 
Костенко та ін. Такий ідеал українця, громадянина нашої держави 
вчені і митці, політичні, державні і громадські діячі, психологи і 
педагоги, батьки мають наповнювати сучасним духовним змістом, 
конкретними державотворчими справами.

Сучасний козацько-лицарський спосіб життя враховує, що 
боротьба з площини «вогнем і мечем» все більшою мірою 
переходить у площину боротьби ідей -  наукових, політичних 
теорій, концепцій, духовних цінностей, інформаційних технологій 
та практичних справ, конкретної дії, поведінки. Козацько- 
лицарська духовність спрямовує практичну діяльність молоді на 
підвищення добробуту українського народу, розвиток його 
культури, інших сфер життя, державотворення.

Творче, на сучасному рівні продовження козацьких 
подвижницьких традицій, наповнення їх змістом лицарської 
духовності, патріотично-державницькими справами, 
ушляхетненою поведінкою спрямовує підростаючі покоління на 
вірне служіння рідному народу.

Козацька ідеологія кваліфікує забуття рідної мови, культури 
свого народу, Батьківщини як найтяжчий злочин. У військовий 
час, коли над Україною нависало чужоземне поневолення, 
зрадників знижували. Цим самим спрацьовували інстинкт 
самозбереження народу, ідея захисту його від переродженців, 
віровідступників, батькопродавців, яничарів. Нині їх «знищують» 
морально.

Розділ 3. Ідеологічні і науково-теоретичні засади діяльності
«Молодої Січі».

Безідейні громадяни не виховуються в жодній країні світу. 
Наш народ, як і всі народи світу, споконвіку виховував підростаючі 
покоління на ідеях, вартостях етноідеології, яка в умовах 
незалежної України збагачується кращими здобутками вітчизняної 
і зарубіжної науки.

Складовою частиною української національної ідеології є 
козацько-лицарська ідеологія, в якій найвищий статус мають ідеї 
любові до рідного народу, землі, Батьківщини, героїчної боротьби
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за її свободу і, в разі необхідності, жертовної діяльності в ім’я 
визволення рідного краю, побудови національної держави.

Сучасний дитячий, юнацький і молодіжний рух все більше 
бере на своє озброєння, як дорогоцінну національну естафету, 
кращі козацько-лицарські ідеї, вартості, які плекалися і 
шліфувалися в безперервній, часто нерівній боротьбі з 
переважаючими політичними, військовими, агресивно- 
лженауковими силами ворогів незалежності України.

Козацько-лицарська ідеологія -  це система філософських, 
політичних, правових, економічних, релігійних, естетичних ідей, 
принципів, ідеалів, інших вартостей, покликаних захищати 
демократичний лад, волелюбні традиції предків, політичний 
устрій України, її національну державність, органи 
самоврядування, правову систему, звичаєве право.

Козацько-лицарська ідеологія постійно формувала в 
підростаючих поколіннях стійкий характер, який не гнеться і не 
ламається в небезпечних для життя умовах. Козацька система ідей 
утверджувала в серцях і душах народу дух боротьби, ритми 
переможних військових походів, жагу вигнати ворога-загарбника, 
чужинців, щоб вони не ганьбили гідності і честі Матері-України.

Представники сучасного дитячого і молодіжного руху 
переконуються в тому, що козаки мислили масштабно, на 
високому рівні узагальнення відомих їм знань, народних і 
наукових,про взаємовідношення особистості і народу, особистості 
і держави, права і обов’язку, свободи і необхідності.

Продовжуючи і розвиваючи українську етнософію, козаки- 
любомудри, лицарі-інтелектуали, представники козацької 
старшини використовували скарби народної мудрості з метою 
глибокого усвідомлення законів розвитку, становлення, розквіту і 
занепаду держав, народів. Вони осмислювали суперечності життя, 
полярність ідей та явищ, в яких відображалася, в конкретно- 
історичних умовах України, антитеза любові і ненависті, добра і 
зла, правди і кривди, краси і потворності, Бога і диявола.

Глибокі почуття вартості української традиційної родинності, 
заповіді наших предків, народної мудрості зберігати, як зіницю 
ока, міцну українську родину, синівську любов до матері і батька, 
пошану до бабусі і дідуся -  ці ідеї займають високий статус в 
козацько-лицарській ідеології.

Національно свідома молодь прагне жити, працювати і діяти, 
зміцнювати соборність нашого народу, застосовувати ідеї високої 
моралі духовної еліти народу, перевірені на скрижалях історії 
ідеями Божих Заповідей.
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Козацька ідеологія, науково-теоретичні положення, які 
сприяють формуванню лицарської духовності підростаючих 
поколінь, відображені в українському фольклорі, козацьких 
літописах, інших історичних пам’ятках, в працях філософів, 
вітчизняних мислителів Г. Сковороди, Т. Шевченка, М. Гоголя, П. 
Куліша, М. Грушевського, В. Липинського, Д. Донцова, В. 
Антоновича, В. Вернадського, Д. Чижевського та ін.

Вся історія нашого народу, його багатогранної культури, 
ідеології підтверджує, що ідея Бога і України були вершинними в 
козацько-лицарській ідеології.

Як свідчать історичні факти, козацько-лицарська ідеологія 
розглядала народ, націю, Батьківщину-Україну як найбільшу 
спільноту, цілісність, а кожну людину -  як складову і найменшу 
їх частину. Цілісність, стійкість і соборність нації залежить від 
того, чи усвідомлює кожен її представник необхідність 
згуртованості в міцну духовну, ідейно-моральну спільноту.

Основу козацької ідеології складає багатогранний зміст таких 
фундаментальних понять, як Бог, Україна, любов, віра, народ, 
воля, братство, перемога, людина, природа, держава та ін.

Козацька -  ідеологія ввібрала в себе все краще, що було в 
ідейній скарбниці наших предків-дайбожичів, народному житті, 
філософії, християнській релігії.

Національно свідома молодь схвалює той стан речей, що, 
згідно з козацькою ідеологією, в кожної людини має бути більше 
обов’язків, ніж прав. Ідеї вищості потреб, інтересів народу, нації, 
Батьківщини над потребами та інтересами окремої особи глибоко 
обґрунтовувалися козацькою ідеологією, свідомістю.

Козацько-лицарські вартості, ідеї постійно живуть в свідомості 
і самосвідомості нашого народу. Вони розкриваються в таких 
народних висловах, крилатих виразах:

-  Козак -  душа правдива, красива і справедлива.
Від Українського козацтва -  до козацької України.
Козацько-лицарські ідеї -  від серця до серця, від душі до душі.
Козацтво -  рятівний феномен в історії України.
Козацько-лицарські ідеї -  це ідеї глибокого патріотизму, 

високої громадянськості і українського державотворення.
Наша висока честь і слава -  міцна козацька держава.
Сучасна козацько-лицарська ідеологія утверджує 

пріоритетність загального громадського, загальнонаціонального, 
загальнодержавного в порівнянні з особистим, індивідуальним, 
приватним.

Багатогранна діяльність «Молодої Січі» ґрунтується на
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методологічних, науково-теоретичних засадах, що лежать в основі 
народної мудрості, народних знань про життя, закони його 
розвитку. «Молода Січ» застосовує в своїй діяльності ідеї, 
положення, які складають вищі здобутки сучасної вітчизняної 
науки і культури. Широко використовуються також ідеї та 
положення зарубіжної науки, трансформовані на нашому 
культурному, духовному ґрунті.

Юні козаки пізнають обґрунтовані наукою ідеї родинності, 
соборності народу, згуртованості нації, закони розвитку 
особистості, формування її широкого культурного кругозору, 
глибокої духовності. В основу своєї поведінки, побуту і діяльності 
вони кладуть філософію волі, свободи і незалежності нації, 
держави, особи, любові до Матері-Природи, рідної землі.

Сучасні науково-теоретичні засади «Молодої Січі» включають 
у себе ідеї, положення, обґрунтовані в працях і діяльності 
видатних вітчизняних мислителів Я. Мудрого і В. Мономаха, Г. 
Сковороди і Т. Шевченка, М. Гоголя і П. Куліша, В. Антоновича і 
М. Драгоманова, М. Грушевського і С. Петлюри, С. Єфремова і В. 
Вернадського, Д. Яворницького і Д. Чижевського та ін. Такі 
науково-теоретичні засади допомагають кожному юному козакові 
ґрунтовно осмислювати багатющий життєвий досвід пращурів, 
розмаїте буття народу, його духовні скарби, глибоко 
замислюватися над проблемами життя і смерті, вічності і 
миттєвості, повноцінної активної діяльності, героїчного діяння в 
ім’я народу як антиподу тваринного животіння людей-манкуртів 
і яничарів, інших відступників від гуманістичних, кришталево 
чистих і вічних традицій рідного народу.

Кожен член «Молодої Січі», у відповідності до вікових 
особливостей, оволодіває і реалізує в своїй діяльності, поведінці 
козацько-лицарську ідеологію, квінтесенцію якої складають ідеї 
глибокого патріотизму і українського державотворення, вищі 
здобутки вітчизняної і зарубіжної науки.

Розділ 4. Організаційно-педагогічні форми і основні 
напрямки діяльності «Молодої Січі».

«МолодаСіч» має чітку організаційно-педагогічну структуру. 
Національно-патріотичне та інші види виховання дітей і молоді 
починаються в первинних осередках, якими є козацькі, січові 
братства, побратимства, товариства, рої, чоти, застави, десятки. 
Виховна робота подовжується і поглиблюється в сотнях, куренях, 
кошах, полках, паланках та інших козацьких структурах. Такі
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осередки, структури створюються і діють за місцем проживанням, 
навчання і за інтересами їхніх членів. Організовуються також інші, 
передбачені Статутом «Молодої Січі» козацькі, січові, дитячі, 
юнацькі і молодіжні об’єднання, структури: козацькі школи 
(вечірні, вечірньо-недільні та ін.), ліцеї, колегіуми, академії та 
університети, школи для обдарованих дітей і молоді, інші 
навчально-виховні заклади, студії, табори.

Перші осередки «Молодої Січі» створюються на підставі 
письмових заяв дітей, підлітків і юнаків (незалежно від статі) за 
погодженнях своїх дій уже з функціонуючими структурами 
«Молодої Січі», їхніми керівними органами згідно з відповідними 
положеннями Статуту.

У процесі організації діяльності первинних осередків 
«Молодої Січі», підвищення ідейної, інтелектуальної, морально- 
психологічної і духовної підготовки її членів відбувається посвята 
в козаченята, козачата, джури і молоді козаки.

Положення цієї Програми набувають конкретної психолого- 
педагогічної форми і втілення в життя у відповідності до вікових, 
психологічних особливостей козаченят (дошкілля), козачат 
(молодший шкільний вік), джур (середній шкільний вік, підлітки) 
і молодих козаків (старший шкільний вік, юнаки).

«Молода Січ» має свою атрибутику і символіку: прапор, 
емблему та інші відзнаки, передбачені її Статутом.

Основні напрямки діяльності «Молодої Січі»:
-  вивчення і впровадження здорового козацького способу 

життя, зміцнення фізичного і духовного здоров’я кожного 
козачати, джури і молодого козака;

-  вивчення історії Українського козацтва, в тому числі 
Запорізької Січі;

-  пізнання культури, духовності українських козаків, їхньої 
націотворчої і державотворчої діяльності;

-  відродження, збереження і розвиток народних, зокрема 
козацьких, традицій, звичаїв, обрядів і ритуалів;

-  оволодіння козацькими видами єдиноборства, їхніми 
бойовими мистецтвами, психо-фізиче і духовне загартування 
молоді і дітей;

-  підготовка молоді до служби в Збройних Силах України, 
вивчення досягнень вітчизняного і зарубіжного військового 
мистецтва та науки, сучасних видів озброєння, самозахисту і 
оборони священних рубежів Батьківщини-України.

-  У процесі формування високих козацько-лицарських 
якостей, гуманістичної спрямованості цілісної особистості
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патріота, громадянина України пріоритетними є оздоровчо- 
спортивна, навчально-пізнавальна, морально-духовна, творчо- 
трудова, військово-патріотична і національно-державницька 
сфери діяльності. Козацька педагогіка на першому місці 
утверджує міцне козацьке здоров’я і незламний лицарський дух 
особистості, її любов і відданість Україні, стійку життєву позицію 
українського патріота, громадянина-державотворця.

-  Батьки, вчителі, виховники, представники громадськості 
цілеспрямовано формують героїко-патріотичну систему почуттів, 
ідей, поглядів, переконань, ідеалів особистості, що складає 
серцевину її національної свідомості і самосвідомості. Вся 
багатогранна робота з козачатами, джурами і молодими козаками 
спрямовується на пробудження і виховання в них любові до 
героїчного чину, до Подвигу в ім’я зміцнення незалежної 
Української держави та її безпеки, підвищення культури, 
поглиблення духовності і підвищення добробуту рідного народу. 
Кожен джура і молодий козак мають глибоко усвідомлювати, що 
в будь-яку історичну епоху, зокрема і в нашу, є місце для 
подвижницької діяльності і героїзму, що кожен може стати 
Національним Героєм України.

Поклик природи вимагає нині практичної реалізації ідей 
українського державотворення, що є найважливішою цариною дії 
козацької педагогіки, лицарського виховання. Юні козаки глибоко 
вивчають історію української державності на тлі європейського 
державотворення, зокрема в Велику Козацьку добу, в період 
національно-визвольної революції 1917 -  1920 років, а також у 
драматичні і трагічні десятиліття радянської експансії на Україні. 
Дослідно-пошукова робота юних козаків спрямовується на 
пізнання ними драматичного шляху української нації, її 
державності в період комуно-більшовицького терору (голодомори, 
арешти, розстріли, геноциди, тюрми і табори Соловків, Сибіру та 
ін.).

Цілісна особистість сучасного юного козака-лицаря 
формується в процесі багатогранної і систематичної морально- 
духовної, навчально-виховної роботи, насамперед таких 
напрямків діяльності батьків, виховників, представників 
громадсько-педагогічних організацій і самих козачат, джур і 
молодих козаків:

1. Від козацьких секретів здоров’я, тіловиховання -  до 
олімпійських вершин, перемог у місцевих і міжнародних 
змаганнях.

У процесі реалізації цього напрямку діяльності в юних козаків
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пробуджуються і розвиваються природні задатки, плекається 
міцне здоров’я засобами свіжого цілющого повітря, сонця, води і 
роси, перевіреними віками рецептами, засобами народної 
медицини, козацької виховної мудрості. У відповідності до 
вікових періодів вихованці займаються плаванням і веслуванням, 
стрільбою з лука та іншої спортивної зброї, метання диска і списа, 
подоланням різних природних перешкод, іншими видами 
спортивних змагань, якими займалися козаки. Вихованці 
практично реалізують забуті і напівзабуті секрети козаків, зокрема 
характерників, щодо плекання міцного здоров’я, довготривалої 
трудової життєдіяльності. Кожен козачок, джура, молодий козак 
знаходить «свій» вид спортивних змагань, занять, в яких він 
досягає значних успіхів, стає лідером.

2. Козацькому роду нема переводу. У вихованців плекається 
любов до матері і батька, бабусі і дідуся, виховуються традиційні 
цінності української козацької родини. Діти вивчають своє 
родовідне дерево, шукають своїх предків козацького походження. 
Юні козаки переконуються в тому, що люди, які належали до 
козацьких родин, мали, порівняно з іншими, вищу духовність, 
більшою мірою вболівали за громадські, загальноукраїнські 
справи. Члени козацьких осередків вивчають відомі, прославлені 
українські козацькі роди Забіл, Мазеп, Симиренків, Терещенків, 
Ханенків, Хмельницьких та ін., їхні родинні герби, заслуги перед 
народом, Батьківщиною. В юних козаків формуються почуття 
гідності і чесності роду, бажання примножувати славу свого роду 
Добром, Правдою, Красою. Виховуються звички гордитися своїм 
родом, корисними для Вітчизни справами підтверджувати свою 
приналежність до українського козацького роду.

3. Козацька наша слава не вмре, не поляже. Вихованці глибоко 
пізнають історію рідного народу, зокрема українського козацтва, 
його героїчну, нерідко -  нерівну і відчайдушну ідейну та військову 
боротьбу з численними ворогами, чужоземними загарбниками. 
Осягаючи минуле козацтва, вони вивчають самі себе, своїх дідів і 
прадідів, «хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті» (Т. 
Шевченко). Юні козаки пізнають не лише військову доблесть 
козацтва в минулому, а й досягнуті ним національні пріоритети -  
ідейні, духовні, культурні, політичні, економічні, державницькі. 
Підлітки і юнаки вчаться розуміти українське козацтво як рятівний 
феномен нашої нації і держави, здатний відроджуватися в будь- 
який історичний період на новому рівні.

4. Плекати український Храм природи. Юні козаки пізнають 
унікальність української природи, її флори і фауни в докозацькі і
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в козацькі часи. Помірність клімату, погідне і щедре осоння, масні 
чорноземи, безкраї придніпровські та приазовські степи, вкриті 
лісами, буйною рослинністю, гори і долини, ріки і озера. Вони 
переконуються в тому, що розкішна природа, м’які ландшафти 
благотворно впливають на національний характер і світогляд 
українців. В юних козаків формується готовність зберігати 
прадавню живу природу України, захищати її від руїнницьких 
впливів індустріалізації, урбанізації. Основним завданням цього 
напрямку роботи є пробудження і виховання любові до рідної 
природи, умінь примножувати її багатства.

5. Культуру, науку і техніку -  на службу нації, України. Робота 
спрямовується на вивчення вихованцями внеску представників 
українського козацтва, в розвиток вітчизняної і зарубіжної науки, 
культури та техніки. Пізнання юними козаками законів і 
особливостей розвитку української науки, культури і техніки. 
Формування в них любові до науково-пізнавальних процесів, 
умінь власними зусиллями мозку і рук рухати вперед ці 
фундаментальні галузі людського духу, суспільного життя. 
Вивчення джерел, шляхів розвитку української культури, науки, 
їхніх найбільших представників: Г. Сковороди, Т. Шевченка, М. 
Костомарова, М. Драгоманова, П. Куліша, М. Грушевського, Д. 
Яворницького, Д. Донцова, В. Липинського, Д. Заболотного, Г. 
Ващенка та ін. оволодіння духовним багатством рідної культури, 
а також внеску в розвиток культури національних меншин 
України. Пізнання юними козаками народного і професійного 
мистецтва. Практична діяльність вихованців, спрямована на 
вивчення і розвиток кобзарства, різьблення на інших видів 
національного мистецтва.

6. Всеукраїнська толока, особиста праця -  тобі, Державна 
Україно!

Тут формуються уміння і готовність гармонійно поєднувати 
працю в інтересах особистості, родини і громади, нації, держави. 
На базі пізнання подвижницької трудової діяльності козацтва у 
минулі століття, забезпечення економічного піднесення України в 
Козацьку добу виробляються якості господаря рідної землі, 
захисника інтересів сучасного українського власника-патріота і 
державотворця. Юні козаки переконуються в тому, що чесна, 
самовіддана праця громадян України нарощує матеріальні блага, 
духовні цінності українського народу, сприяє гармонійному 
поєднанню особистих і загальнонаціональних, загальнодержавних 
інтересів. Вироблення в кожного юного громадянина готовності 
і умінь, звичок працювати одноосібно і в колективі, реалізовувати
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себе у фізичній, інтелектуальній і духовній діяльності на благо 
Батьківщини. Виробляється переконаність у тому, що кожен 
громадянин має утверджувати себе в професійній, громадській, 
культурній і політичній діяльності.

7. Козацькими шляхами -  до висот української лицарської 
духовності. Завдяки цілеспрямованій діяльності батьків, вчителів, 
громадськості вихованців переконують в тому, що лицарська 
духовність -  одна з найвищих ланок національної духовності, що 
лицарська мораль -  один із вищих щаблів національної і 
вселюдської моралі. На міцних національних підвалинах, 
науковому ґрунті, козацько-лицарських традиціях формується 
гуманістична мораль, сила волі і сила духу підлітків і юнаків. На 
високих взірцях з різних сфер життєдіяльності українського 
козацтва, його еліти вони успішно оволодівають основами 
козацької ідеології, філософії, психології і світогляду. Юні козаки 
глибоко усвідомлюють, що в багатьох українських громадян 
мають місце нашарування на їхньому характері і світогляді 
(почуття меншовартості, неповага до рідної мови і культури 
тощо), від яких необхідно звільнятися. Козацько-лицарська 
духовність молоді визначає її стійку державотворчу позицію, 
патріотичну спрямованість діяльності.

8. Любіть Україну, як Сонце, любіть. Всі види діяльності 
«Молодої Січі» спрямовуються на пробудження в кожного юного 
козака любові до рідного дому, вулиці, батьківського краю. Любов 
до материзни і дідизни, Вітчизни наших пращурів, витязів- 
язичників і козаків-лицарів, які були сонцепоклонниками (в 
прямому і переносному значенні цього слова) надихають сучасну 
молодь на синівське служіння Батьківщині-Україні. Розкриття 
дітям, підліткам і юнакам краси калинової і вишневої України, 
високої народної. Козацької естетики сприяє тому, що в них 
виховуються глибокі почуття прекрасного, яке вони починають 
практично утверджувати. Вся історія запорозького козацтва 
переконує молодь у тому, що синівська любов до Батьківщини -  
це насамперед справи, діяльність, які примножують її матеріальні 
і духовні блага, вдосконалюють громадське життя.

9. В душі і серці кожного із нас -  Соборна Україна. На 
численних прикладах з історії України кожного члена «Молодої 
Січі» формується історична пам’ять, національна свідомість і 
самосвідомість. На підставі багатьох культурно-історичних 
фактів, вивчення української національної культури, характеру, 
світогляду вони пізнають своє етнічне коріння, визначають свою 
національну ідентичність. Юні козаки проймаютьсяпочуттям
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єдності з усіма краянами, співвітчизниками -  представниками 
різних національностей. Джури і молоді козаки усвідомлюють, що 
формування в собі націотворчих і державотворчих якостей 
зміцнює соборність нашого народу. Вони переконуються в тому, 
що поглиблення державотворчих процесів, згуртованості 
української етнічної і політичної нації має стати смислом життя 
кожного громадянина України.

10. Рідну Батьківщину-Україну захищай по-лицарському, до 
загину.

Тут формуються готовність та уміння захищати свій рідний 
край, рідну мову, культуру від тих, хто зазіхатиме на суверенність 
України, на її національні святині, порушує національну 
рівноправність. Юні козаки оволодівають такими поняттями, як 
патріотизм, націоналізм, національна ідентичність, рідна 
духовність, українське державотворення, глибоко розуміють, що 
таке космополітизм, шовінізм, ідейна боротьба та ін. Вони готують 
себе психологічно, теоретично і практично до захисту рідної 
духовності, ідей свого народу, геніального положення: «В своїй 
хаті своя правда і сила, і воля» (Т. Шевченко). Юні козаки 
набувають умінь спростовувати ідеї, фальшивки всіляких 
недоброзичливців, упереджено, а то й вороже настроєних до 
вимріяної в віках, вибореної в змаганнях із радянським 
тоталітаризмом нашої незалежності, викриватимуть підступи 
великодержавних російських шовіністів, комуно-імперських сил, 
космополітів тощо. Члени «Молодої Січі» відчувають себе 
відповідальними перед легіонами борців за омиту їхньою кров’ю 
свободу і незалежність України. Юні козаки готуються в разі 
необхідності, давати відсіч будь-яким політичним і мілітарним 
силам, які прагнутимуть повернути колоніальні чи 
напівколоніальні часи для нашого народу.

«Молода Січ» постійно взаємодіє з державними органами, 
установами, владними структурами, громадськими, зокрема 
дитячими, юнацькими і молодіжними, організаціями та 
об’єднаннями, які стоять на державницьких, демократичних і 
гуманістичних засадах.

«Молода Січ» творчо співпрацює з родинами, представниками 
громадськості, різноманітних установ, закладів, інших інституцій, 
з національно-патріотичними, демократичними силами.

Керівні органи, представники «Молодої Січі» налагоджують 
творчі контакти з українським козацтвом, Інститутом 
українознавства Національного університету ім. Тараса Шевченка, 
Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова,
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іншими науковими, навчально-виховними закладами з метою 
отримання науково-теоретичної, методичної і організаційно- 
педагогічної допомоги.

Творча співпраця з Академією педагогічних наук України, 
Міністерством освіти України, Міністерством молоді і спорту, 
Міністерством України у справах сім’ї та молоді має стати одним 
із пріоритетних напрямків діяльності «Молодої Січі».

«Молода Січ» налагоджує тісні зв’язки з зарубіжними, 
міжнародними дитячими, юнацькими і молодіжними 
організаціями та об’єднаннями, українською діаспорою з метою 
підвищення міжнародного авторитету України, взаємообміну 
досвідом роботи, зміцнення світового молодіжного руху.

«Молода Січ» розгортає широку просвітницьку, 
культурологічну, освітньо-виховну, видавничу діяльність, 
спрямовану на поширення серед народу, зокрема дітей і молоді, 
українознавчих знань, відомостей про національні пріоритети, 
державотворчу місію українського козацтва, здобутки вітчизняної 
і зарубіжної культури та науки.

Постійно здійснюється робота по використанню коштів та 
майна, які є у власності «Молодої Січі», для реалізації статутної 
діяльності, виконання завдань організації.

Розділ 5. Шляхи і методи формування козацько-лицарської 
духовності в членів «Молодої Січі».

Виховання молодосічовиків здійснюється шляхами 
пробудження і утвердження в їхніх серцях і душах почуття 
задоволення і радості, високого настрою, відчуття, переживання і 
розуміння добра і краси, правди і справедливості, злагоди і ладу у 
всьому, дисципліни і порядку. Різноманітними засобами 
створюється психологічний комфорт, рідне, щасливе самопочуття, 
життєстверджуючий оптимізм членів «Молодої Січі». В 
повсякденне життя, побут і дозвілля козачат, джур, молодих 
козаків, діяльність їхніх гуртків, куренів, кошів, планок 
впроваджуються елементи козацько-лицарської романтики і 
символіки, піднесеності і урочистості, ігри і забави.

У кожного молодосічовика пробуджується і виховується 
прагнення в чомусь хорошому бути першим, одним із лідерів, 
мати великі успіхи: в зміцненні свого здоров’я, трудовій 
патріотичній діяльності, спортивних заняттях, пошуковій 
українознавчій роботі, козацько-військовому вишколі та ін.

Необхідно організовувати постійне вивчення юними козаками
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програм, концепцій, підручників, посібників, інших матеріалів з 
проблем українознавства, написаних академіком АН ВШ України, 
лауреатом міжнародної премії ім. Й. Гердера, директором 
інституту українознавства Національного університету ім. Тараса 
Шевченка П. П. Кононенком, а також творчим колективом цього 
інституту.

Шляхи і методи роботи з вихованцями спрямовуються на 
розкриття змісту, основних ідей, цінностей козацько-лицарської 
свідомості і самосвідомості, духовності, на формування козацько- 
лицарського способу життя.

Кожен юний козак систематично виховує в собі якості Кодексу 
лицарської честі:

-  любов до батьків, вірність у побратимстві, дружбі, коханні, 
товаришуванні, ставленні до Батьківщини, рідного народу, 
держави;

-  готовність турбуватися про молодших і немічних, зокрема 
дітей, літніх людей, і людей похилого віку, хворих та інвалідів;

-  підкреслено шанобливе ставлення до матері, дівчини, жінки, 
бабусі;

-  непохитна вірність ідеям, принципам народної моралі, 
національним і загальнолюдським цінностям;

-  відстоювання свободи і волі особистості, народу, держави, 
соборності українських земель, єдності всіх українців;

-  прагнення робити пожертвування на будівництво храмів, 
навчально-виховних закладів, просвітних установ, пам’яток історії 
та культури;

-  готовність проявляти принциповість і непримиренність до 
зла, аморальності і наступальність у боротьбі з ними;

-  здатність цілеспрямовано і систематично розвивати свої 
фізичні і духовні сили, непохитну силу волі і непоборну силу духу, 
можливості свого організму займатися самопізнанням і 
самовдосконаленням;

-  захист і реалізація свого права бути господарем на рідній 
землі, володарем національних багатств, готовність нікому не 
давати на поталу своєї материзни і дідизни;

-  Прагнення зробити якнайбільший особистий внесок у 
підвищення добробуту рідного народу, його духовного і 
матеріального рівня.

Різноманітні шляхи, форми і методи роботи з 
молодосічовиками спрямовуються на виховання в них якостей 
кодексу лицарської звитяги:

-  здатність відстоювати в будь-яких обставинах життя рідну
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мову, культуру, мистецтво, духовні традиції, гідність і гордість 
свого та інших народів;

-  уміння доводити наукову неспроможність ворожих ідей і 
теорій, спрямованих на приглумлення національної свідомості і 
самосвідомості, послаблення Української держави;

-  нехтування небезпекою, коли справа стосується життя 
рідних, побратимів, друзів, долі Матері-України;

-  презирство і ненависть до ворогів України, прагнення не 
допустити в рідному краї засилля чужинців у будь-якій формі;

-  героїзм, подвижництво в творчій праці і в бою в ім’я свободи 
і незалежності України;

-  готовність боротися до загину за волю, честь і славу України.
Кожен юний козак береже, як найдорожчі національні

вартості, і не зраджує духовні заповіді волелюбних дідів і 
«славних прадідів великих» (Т. Шевченко):

-  Молись своїм богам, і ти станеш володарем світу 
(Молись своєму Богу, а не чужим богам).

Бог і Україна -  наш стяг і клич, надія і дія.
Віра в свої сили, українську громаду переможе всі 

труднощі і зраду.
Люби і знай свій рідний козацький край.
Шануй лад, злагоду і згоду -  буде щастя рідного народу.
Люби батька, матір і родину -  будеш мати міцну Україну.
Плекай в собі духовний храм -  Духовну Січ.
Наша гідність, честь і слава -  міцна козацькая держава.
Стався до інших людей так, як би ти хотів, щоб вони ставилися 

до тебе.
Свою Україну захищай по-лицарському до загону.
В процесі розвитку дитячого, юнацького і молодіжного руху 

на козацько-лицарських традиціях застосовуються різноманітні і 
ефективні форми та методи роботи, які забезпечують поглиблення 
державотворчих процесів, активну участь кожного члена 
«Молодої Січі» в громадській роботі, демократичній і 
гуманістичній політичній діяльності нашої держави.

Організовуються дослідно-пошукова робота юних козаків на 
теми «Жили собі запорожці та й на Запоріжжі», «Запорозькі 
козаки-характерники», «Гей ви, хлопці, славні запорожці», «В 
поході сурмлять козацькі сурми». Інтерес до історії козацтва 
пробуджують вікторини, змагання «Хто переможе?», «Далі, 
швидше, вище», «Хто найспритніший і найсильніший?» та ін.

Формуванню в молодо січовиків національної свідомості і 
самосвідомості, історичної пам’яті сприяє проведення на козацьку
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тематику ранків, конкурсів козацьких любомудрів, лицарських 
турнірів, заочних мандрівок на теми «Українські національні 
кольори», «Національні образи і символи», «Самобутність 
народного мистецтва», «Чари писанкарства», «Краса українських 
рушників».

Високу виховну ефективність мають години духовного 
спілкування, уроки Козацької Слави, Доблесні і Звитяги, 
національної Гідності і Честі, а також свята калини, День 
української зброї, визначні дати і ювілеї, що стосуються історії 
нашого народу, українського лицарства.

Високого статусу набувають козацько-старшинські, українські 
великосвітські бенкети, на яких джури і молоді козаки пізнають 
ідеологію, культуру, політику, стратегію визвольних змагань, стилі 
в мистецтві і наукові течії в історії України. Тут вони оволодівають 
умінням брати участь у державотворчих процесах сьогодення, 
навчаються високої шляхетності, ґречності, етики поведінки 
громадському житті.

Плідними підходами в національно-патріотичному 
загартуванні молодосічовиків є застосування проблемності, 
дискусійності, творчого обміну ідеями, думками в процесі 
вивчення життєдіяльності українських державотворців -  П. 
Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Мазепи, І. Виговського, 
теоретиків і керівників визвольних змагань нашого народу на 
початку і в середині ХХ століття -  М. Міхновського, В. 
Липинського, Д. Донцова, Ю. Липи, М. Грушевського, В. 
Винниченка, С. Петлюри, С. Бандери, Є. Коновадьця, А. 
Мельника, Р. Шухевича та ін.

Молоді січовики збирають матеріали для художніх і наукових 
творів на теми «Козацька історія краю», «Козацькі сторінки 
героїчного минулого рідного краю», «Хто ми? Яких предків 
діти?», «Трипільська культура і духовність наших пращурів», 
«Оріяна, Оранта, Київська Русь і Козацька держава» тощо.

Вивчення юними козаками військового мистецтва, козацько- 
лицарської героїки в процесі проведення бесід, творчих діалогів, 
диспутів і дискусій на теми «За що ми різались з ордами?», «За 
що скородили списами московські ребра?» (Т. Шевченко), 
«Змагання з польськими загарбниками за самостійну Україну», 
«Україна між Польщею і Росією», «Так дай же руку козакові і 
серце чистеє подай» (Т. Шевченко) та ін.

Застосування історичного підходу, методів порівняння, 
зіставлення культурно-історичних фактів під час вивчення ідейно- 
духовного символічного змісту тризуба -  Державного Герба
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України, Державного Прапора України, козацьких прапорів, 
гербів, інших символів (булави, бунчука та ін.), прапорів та 
символіки молодіжних організацій «Соколів», «Січей», «Лугів» 
перших десятиліть ХХ століття, а також українських січових 
стрільців, вояків ОУН-УПА, які продовжували волелюбні козацькі 
традиції.

Велике виховне значення мають наукові, науково-практичні 
конференції на теми «Світогляд українців: умови і шляхи 
формування, основні ідейні підвалини», «Український козацький 
характер», «Національний характер і мистецтво», «Козацтво в 
мистецтві», «Українознавство: шляхи і перспективи розвитку», « 
Козацько-лицарська духовність: умови формування і шляхи 
розвитку» та ін.

З метою зміцнення наступності і спадкоємності поколінь, 
усвідомлення молоддю перспектив розвитку Українського 
козацтва проводяться зустрічі з його представниками -  гетьманом, 
головним отаманом, іншими представниками генеральної і 
крайової старшини, поважними козаками та діячами науки 
(істориками, педагогами, психологами, етнологами тощо), які 
вивчають козацьку історію, духовність, фольклор, мистецтво і т. 
ін., з письменниками, які пишуть на козацькі теми, бандуристами 
-  виконавцями козацьких пісень і дум і так далі.

В діяльності дитячих і юнацьких козацьких осередків широко 
застосовуються козацькі забави, ігри -  сюжетно-рольові, 
конструкторсько-будівельні, ігри-інсценівки, драматизації і 
театралізації, вертепні дійства.

Прикметною ознакою нашого сьогодення є створення в різних 
регіонах України козацьких шкіл, які працюють за спеціальними 
програмами, рясно наснаженими козацькою тематикою, змістом. 
Це й історичний матеріал (історія виникнення й історичного буття 
українського козацтва,козацькі війни за визволення рідного краю 
від чужоземних загарбників, літопис козацького героїзму й 
звитяги). Це й козацький фольклор -  легенди, перекази, пісні та 
думи тощо. Це й літературні твори (романи, повісті, п’єси, поезії 
тощо) на козацькі теми. Те ж саме картини художників, музичні 
твори композиторів і таке інше. Козацькі школи потребують 
відповідних навчальних посібників, підручників, хрестоматій 
тощо. Така навчальна література почасти вже створена, але цю 
роботу треба продовжити.

Виникає також потреба в складанні і надрукуванні козацьких 
хрестоматій, читанок, посібників з козацького краєзнавства та 
іншої наукової, науково-методичної літератури, яка стане
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могутнім засобом козацько-лицарського загартування 
підростаючих поколінь.

В наш час відроджується прекрасна традиція дитячих і 
юнацьких організацій -  Свято Січі, яке має право стати однією з 
найбільших урочистостей юних козаків. Свято Січі (за місцем 
проживання, навчання, а також шкільної, сільської, міської, 
крайової) є демонстрацією певних досягнень молодих січовиків, 
їхніх успіхів в оволодінні козацько-спортивним мистецтвом, 
видами козацьких єдиноборств та ін.

На завершення цієї «Програми Всеукраїнської дитячо- 
юнацької і молодіжної організації «Молода Січ» слід висловити 
впевненість, що ця національно-патріотична організація успішно 
виконає свою історичну місію -  гартування в юних душах 
могутнього прадавнього і творчо осучасненого козацького духу -  
на благо історичної справи державного, національного й 
духовного відродження народу Незалежної України. Будучи 
вірний цій програмі, кожен молодосічовик реалізує в своїй 
діяльності, справах, поведінці українські ідеї, європейські 
цінності.
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