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ВСТУП 

Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики переконливо 

свідчить, що кожен народ упродовж віків створює власну національну систему 

виховання й освіти. В епоху державного та духовного відродження України 

пріоритетна роль належить національній системі освіти й виховання, яка має 

забезпечити вихід молодої незалежної української державності на світовий 

рівень.    

Сучасні діти України прагнуть бути освіченими, кваліфікованими, 

дисциплінованими, політично розвиненими та відданими Батьківщині. Тому 

завдання педагогів - виховати у майбутніх громадян України почуття обов'язку і 

поняття честі, уміння підкоритися товаришеві й наказати йому, бути ввічливим, 

суворим, добрим і стійким - залежно від умов життя . На жаль, серед сучасної 

молоді бракує активних організаторів, наполегливих і загартованих, здатних 

володіти собою та впливати на інших. Мета виховання - сформувати веселу, 

бадьору, фізично розвинену, здатну будувати і любити життя особистість. Вона 

повинна бути щасливою. 

 Саме система козацького виховання, на мій погляд, має значний потенціал 

вирішення завдань, які стоять перед сучасним вихованням підлітків, – 

формування національно свідомих патріотів України , активних, відповідальних, 

вихованих у повазі до історії та традицій різного народу та здатних творити нову 

історію.  

 Тому тема моєї виховної роботи - формування національної свідомості, 

патріотичних почуттів учнів через впровадження засад козацького виховання. 

Козацький громадський рух в Українi набув великого поширення. Сьогоднi ми 

вiдчуваємо нагальну потребу у визначеннi нацiональної iдеї нашого народу, 

провiдником якої з давнiх часiв вважається козацтво. 

Основною метою діяльності Українського Козацтва є сприяння розбудові 

України як суверенної, самостійної та незалежної, демократичної і правової 

держави, з козацькою моделлю демократії, яка гармонійно поєднує вольності й 

свободи з дисципліною та порядком у державі. 
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Мета досвіду: виховання молодої людини - патріота України, готового 

самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну 

державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої 

громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і 

злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в 

соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної 

культури. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства 

духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності 

світогляду і на цій основі формування особи стіс них рис громадянина України: 

національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-

естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток 

індивідуальних здібностей, таланту. 

Задачі: 

 формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого 

народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати; 

 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 

батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу; 

 формування високої мовної культури, оволодіння українською 

мовою; 

 прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій 

українців та представників інших націй, які живуть в Україні; 

 виховання духовної культури особистості, створення умов для 

вибору нею своєї світоглядницької позиції; 

 утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, 

патріотизму, доброти, працелюбності та моралі; 

 формування творчої особистості, виховання цивілізованого 

господаря; 

 забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та 

зміцнення їхнього здоров'я; 
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 виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної 

символіки; 

 формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями 

свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; 

 формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з 

природою; 

 розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення 

умов їх самореалізації; 

 формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та 

підготовки до життя в умовах ринкових відносин. 

Актуальність досвіду: останні дослідження  рівня  сформованості  національної 

свідомості  учнівської  молоді  регіону  засвідчили відсутність у неї стійкої 

ідентифікації з українським народом, недостатню сформованість системи 

духовних, моральних і загальнолюдських цінностей, низький рівень 

україноцентричних поглядів, як зазначається в Програмі національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій області на 2016 - 2020 

роки, тому формування  національної  свідомості  крізь призму козацької 

педагогіки, як історичної та культурної спадщини українського народу, яка 

зберегла найкращі духовні цінності народу, досвід виховання, формування і 

навчання особистості та покликана формувати козака-лицаря, мужнього 

громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і 

самовідданістю, є вимогою часу.  

Новизна досвіду: сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, 

економічному і політичному житті України постала проблема радикальної 

перебудови у сфері виховання, тому передача молодому поколінню соціального 

досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, 

своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис 

громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, 

моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної 
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культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту є найголовнішою 

проблемою на сьогоднішній день. 

Результативність: забезпечення сприятливими умовами для 

самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей; 

для розвитку професіоналізму, високої мотивації до праці як основи 

конкурентоспроможності особистості, позитивна динаміка зростання рівня 

патріотизму в країні, зростання соціальної і трудової активності населення, його 

внеску до розвитку основних сфер життя, діяльності суспільства і держави, 

подолання екстремістських проявів окремих груп населення та інших 

негативних явищ, відродження духовності, соціально-економічна і політична 

стабільність та зміцнення національної безпеки.  

У своїй роботі я використовую сучасні різноманітні форми роботи: 
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Користуючись сучасними технологіями, надаю можливість кожній дитині 

розвинути власний інтелект, активізувати процеси пізнання навколишнього 

світу. Школярі навчаються в атмосфері взаємоповаги, любові, добра. Живемо 

однією великою родиною. 
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РОЗДІЛ I. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ: 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТТЯ ДОСВІДУ 

            Сьогодні в багатьох регіонах України почалося активне відродження 

козацьких виховних традицій. Знаменно, що вже у 1991 році, з’явилася ідея 

створення всеукраїнських дитячих і юнацьких організацій, які б розгортали свою 

діяльність на багатогранних козацьких традиціях. «Вони (гурти, загони та інші 

об’єднання) вже діють у ряді шкіл, і це відрадне явище розгортається вшир і 

вглиб. У своїй діяльності молодіжні козацькі осередки керуються національною 

ідеологією, філософією, світоглядом та іншими складовими духовності». [2] 

Одним з найперших кроків у справі реалізації ідей і засобів козацької 

педагогіки має бути «поширення знань серед учнів про козацький національно-

визвольний рух, про заслуги козаків у боротьбі з чужоземними загарбниками». 

[9, с.17]. У цій справі допоможуть фольклорні джерела, історичні документи, 

зокрема козацькі літописи, наукові праці про героїку козаччини М. Костомарова, 

В. Антоновича, М. Грушевського, Д. Яворницького, Д. Дорошенка,  І. 

Крип’якевича, художні твори Т. Шевченка, П. Куліша, Б. Грінченка, А. 

Чайковського, О. Олеся, поетів В. Симоненка, Л. Костенко, І. Драча та ін. 

            Фундаментальний напрямок роботи – дослідження кожним юним 

козаком, гуртами, загонами славної Істрії українського козацтва – від його 

зародження до зміцнення в епоху П.Сагайдачного, Б.Хмельницького, І.Мазепи. 

Величезний виховний потенціал має вивчення героїчного життя, подвижницької 

діяльності, високого військового мистецтва гетьманів, кошових отаманів, 

керівників повстань – С.Наливайка, І.Сірка, Т.Федорович, І.Богун, М.Кривоноса, 

І.Мазепи, П.Калнишевського, І.Гонти, М.Залізняка та ін. «У кожному регіоні 

України, в кожній школі доцільно скласти свої конкретні програми вивчення 

козацького визвольного руху, козацького краєзнавства». [8, с.82]. 

            Відроджуючи козацькі традиції і звичаї, важливо, щоб учні передусім 

успішно оволодівали історією народовладдя, становлення і розвитку 

республіканських структур влади, адміністративно-військового ладу, на диво 
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демократичного і гуманістичного управління, законодавства, тобто української 

козацької державності. 

У процесі такої роботи в підлітків і юнаків формується національна 

свідомість і самосвідомість, вони оволодівають поняттями українознавства, 

народознавства, людинознавства, козакознавства, козацькими науками і 

мистецтвом, характерництвом, козацькою психологією тощо. Зміст цих понять, 

що відображає забуті материки національної духовності, сприяє тому, що в 

кожного учня глибшає душа, ширшає виднокіл, відступає далі обрій незвіданого, 

підвищується морально-етичний рівень, формується палкий патріотизм, 

світогляд громадянина незалежної України. 

            Виділяють такі напрямки втілення в життя козацької педагогіки: 

 - дослідження і практичне відродження військово-спортивного мистецтва наших 

предків. 

- пізнання і відродження традицій козаків як мудрих хліборобів, умілих орачів, 

господарів землі, зберігачів і примножувачів рукотворних скарбів рідного краю, 

його природних багатств.  

-  практичне відродження козацької мистецької традиції кобзарства, лірництва, 

гуртового співу, танцю, дотепного влучного слова, різьбярства, іконопису, а 

також ремесел і промислів - бондарства, гончарства, ковальства, лимарства, 

чинбарства, стельмахування тощо. 

- вивчення і застосування на практиці козацьких знань - народної медицини, 

астрономії, агрономії, метеорології, кулінарії, а також пізнання ними сутності й 

особливостей козацької ідеології, філософії, світогляду, моралі, етики, 

характеру, правосвідомості як вищих виявів українського національного духу. 

            Козацька педагогіка передбачає проведення індивідуальної, групової і 

масової культурно-просвітньої роботи, спрямованої на те, щоб кожен учень - 

член козацького осередку систематично займався самопізнанням і 

саморегулюванням, розвивав свої здібності й можливості на радість і користь 

собі, людям, Україні. 
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          Творчо продовжуючи в сучасних умовах козацькі традиції і звичаї, молодь 

України виростатиме фізично здоровою, морально чистою і духовно багатою, 

відданою національним інтересам і загальнолюдським цінностям [3]. 

. 
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РОЗДІЛ IІ. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, 

ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД 

КОЗАЦЬКОГО ВИХОВАННЯ 

 

2.1. Технологія досвіду 

Я, Бєлов Олександр Юрійович, працюю в Бахмутській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів № 7 Бахмутської міської ради Донецької області з 2012 року. 

Професію педагога обрав за покликом серця.  

Під час навчання в університеті я вступив до кафедри Інституту 

Козацького Слобідського полку і сам у свій час пройшов всі етапи труднощів 

становлення козака: від «Джури» (військове звання «рядовий») до «Хорунжого» 

(старший лейтенант). Це дало мені змогу побачити систему козацького 

виховання зсередини і зрозуміти її невичерпний потенціал у справі виховання 

учнів. Саме тому вся моя виховна робота будується  на засадах козацько-

патріотичного виховання. 

Першочерговим завданням моєї виховної роботи є соціальне, 

громадянське, патріотичне виховання дітей та молоді, формування в них системи 

цінностей і духовних пріоритетів, що мають бути покладені як в основу життя 

кожної людини, так і суспільства в цілому.  

Учнівський колектив був взятий мною в якості класного керівника з 5-го 

класу. Загальна тривалість проведеної роботи – 4 роки.  Поставивши перед 

собою завдання прищеплювати почуття патріотизму, формувати національну 

свідомість та розвивати особистісні здібності дітей, я розподілив свою роботу на 

кілька етапів, розробивши проект вихованої роботи з класом «Школа джур» 

(додаток 1) і на сьогодні маю такі проміжні результати. 

І етап (5 клас, 2013-2014 н.р.). Дослідження потенціалу. 

Мета – виявлення та формулювання проблеми, добір діагностичного 

матеріалу для вивчення рівня сформованості національної свідомості та почуття 

патріотизму учнів.  

На цьому етапі я у співпраці із шкільними психологами проводив 
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 чисельні тести та анкетування учнів та їх батьків, наслідком чого стало 

отримання наступних результатів: серед 16 учнів 5-го класу 4 учні (25%) мали 

високий рівень розуміння понять «патріотизм», «національна свідомість», 5 

учнів (31%) показали достатній рівень, а 3 учні (19%) – задовільний рівень 

сформованості цих понять, а ще 4 п’ятикласники (25%)   на той момент ще не 

мали чітко сформованого уявлення про дані поняття і не співвідносили себе з 

ними.  

Мною також була проведена агітаційна робота серед учнів та їх батьків 

щодо вступу дітей до лав Бахмутської паланки війська Запорізького. 

 Так, 13 жовтня 2013 року, в переддень свята Покрови в храмі Іоанна 

Златоуста, 12 учнів школи, серед яких 7 учнів мого, на той час 5-го, класу,  

прийняли присягу (див. відео репортаж). 

Посвята в козачата має свою народну традицію, майбутній козак чи 

берегиня повинні мати православне віросповідання. Так трапилось, що учениця 

мого класу Тіщенко Олександра також дуже хотіла вступити до лав українського 

козацтва, але на той момент вона не була хрещена. Все ж таки  її бажання і воля 

виявилися сильнішими: за день до посвяти вона охрестилася, щоб прийняти 

посвяту.  

Саме на цьому етапі у мене остаточно сформувалася ідея про створення на 

базі Бахмутської школи №7 взагалі, та свого класу зокрема, офіційного 

об’єднання, членами якого і стали б учні. Ця ідея знайшла своє конкретне 

втілення: 31 жовтня 2013 року на рівні виконкому Бахмутської міської ради була 

офіційно зареєстрована дитяча громадська організація «Школа джур». 

ІІ етап (6 клас, 2014-2015 н.р.). Становлення особистості з чітко 

сформованою національно-патріотичною позицією. 

Мета – активізація діяльності учнів, спрямованої на глибоке пізнання 

та засвоєння принципів козацтва. 

Мною створювались умови для самореалізації особистості учнів в межах 

козацької педагогіки.  Оскільки, як зазначалося в розділі І, існує декілька 

напрямків втілення козацької педагогіки, на даному етапі відбувалося активне 
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випробування сил: діти переходили з одного гуртка в інший, з однієї секції в 

іншу, приймали активну участь у формуванні та функціонуванні класного 

учнівського самоврядування на різних «посадах» тощо, поки не зважилися на 

певний вибір, не усвідомили, який напрямок діяльності є для кожного з них 

найбільш привабливим і до якого у них є природні здібності.  

В даний період, як завжди, особистісно - орієнтований підхід до виховання 

учнів був для мене одним із провідних. Так, серед учнів класу виокремилися 

лідери (Кашніков Д., Рибін Д.), громадські активісти (Горецька К.,        

Агризкова А.),  учні із творчими (Мироненко К., Харченко А., Макогон А., 

Матринов О.), спортивними (Смирнова Т., Яблочкін А.) та інтелектуальними 

(Рибін Д.,  Губарєв Д.) здібностями, дослідники рідного краю (Тищенко О., 

Зверховська А.)   

ІІІ етап (7-9 клас, 2015-2018 р.р.). Розвиток особистості з чітко 

сформованою національно-патріотичною позицією. 

З початком 2015-2016 навчального року розпочався ІІІ етап, мета якого 

полягає у становленні світогляду та системи ціннісних орієнтацій учнів, які 

відповідають кращим традиція виховання юних козачат-патріотів. 

Розпочав я цей етап традиційно із анкетування учнів, яке було 

спрямовано на вивчення рівня сформованості в них громадянсько-

патріотичних якостей (див. анкету, додаток 2). Провівши моніторинг за 4 

роки, отримав наступні результати: 

Рівень сформованості  

громадянсько-патріотичних якостей учнів класу 
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2.2.Основи існування учнівсько-козацької родини 

 

За чотири роки впровадження на рівні класу виховного проекту «Школа 

джур» мною була впроваджена своєрідна модель дитячого самоврядування 

«Козацький гарт», яка поєднує адміністративне управління з дитячим 

громадським самоврядуванням, що сприяє підвищенню ефективності 

національного виховання підростаючого покоління та задоволенню потреб, 

нахилів й інтересів особистості, досягненню практичних навичок у різних 

сферах життєдіяльності. 

Наш учнівський колектив має свої особливості, свої традиції. Це дуже 

своєрідний, можливо, нетиповий живий організм, який є втіленням певних ідей 

та надбань національної та народної козацької педагогіки. «Козацький гарт» 

об’єднує в єдиний колектив вихованців «Школи джур». Зміст діяльності цієї 

моделі самоврядування визначають ідеї національної злагоди, справжньої 

дружби, товариської взаємодопомоги й милосердя. Виступаючи за утвердження 

загальнолюдських цінностей, ідеалів свободи, рівності, справедливості, козацька 

організація визначає своїм завданням глибоке вивчення української історії, 

життя, діяльності українського козацтва, виховує в джур лицарські чесноти, 

береже й керується заповідями українських козаків.  

Загалом, "Козацький гарт” об’єднує вихованців віком від 6 до 16 років: 

 козачата – діти віком 6-10 років;  

 джури – діти та підлітки 10–16 років;  

Для вирішення загальних та поточних питань збираються Ради:  

 вихованців "Школи джур”,  

 вихованців "Школи джур” та адміністрації закладу,  

 вихованців "Школи джур”, адміністрації закладу, батьківського комітету 

або батьківської громадськості. 

За віком моя співпраця із даним учнівським колективом припала на так 

званий «період джур», але, оскільки в початковій школі клас виховувався за 
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іншою системою, нам довелося надолужувати, в прямому розумінні даного 

слова, втрачений час. І, на мій погляд, нам це вдалося!  

   Розподіл посад та обов’язків між членами нашого загону: 

Посада ПІ учня 

Командир Рибін Дмитро 

Хорунжий Кашніков Дмитро 

Санітари Агризкова Анастасія 

Літописець Мироненко Катерина 

Скарбничий Яблочкін Артем 

Обозний Губарєв Денис 

 

Особливо ефективно така інноваційна форма самоврядування діє під час 

осінніх, зимових, весняних та літніх козацьких військово-патріотичних змагань 

між собою та між школами міста. 

«Школа джур» має свої певні традиції, обряди, символи, внутрішній статут 

та єдині вимоги до вихованців (додаток 3). Навчальний рік починається з 

повторення (для діючих членів) або вивчення (для новобранців) Правил 

вихованця козацької школи – "Заповідей джур” (додаток 4), почувши які вперше, 

діти повинні запам’ятати на все життя.  

     За традицією, два рази на рік, проводяться козацькі змагання на окрузі 

№5 «Територія успіху» (між ЗОШ №1 та ЗОШ №7), де учні перевіряють набуті 

знання та вміння. Також, учні мого класу є активними учасниками 

загальношкільних та міських заходів.  

Вихованці «Школи Джур» є активними учасниками шкільного учнівського 

самоуправління, очолюють роботу шкільних міністерств. Так, міністерством 

Національного Відродження за ініціативи саме учнів мого класу проводиться 

багато заходів національно-патріотичного спрямування: інформаційні хвилинки, 

усні журнали, інтерактивні перерви, медіа-лінійки для учнів школи до 
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державних свят, про події часів Української революції 1917-1921 років, відомих 

громадських діячів, тощо. 

В минулому році вихованці мого класу не тільки стали переможцями 

шкільного конкурсу на кращий спів Держаного Гімну України, а й ініціювали 

співочий флешмоб із виконання Державного Гімну за допомогою скайп-зв’язку з 

учнями Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. Т. Шевченка 

(Черкаська область) до Дня Соборності. 

Крім того, учні самі влаштовують для інших учнів школи майстер-класи із 

різних видів мистецтв, виставки власних робіт, займаються естетичним 

оформленням приміщень (найчастіше – актової зали школи) для проведення 

різноманітних виховних заходів, захищають честь школи на міських спортивних 

змаганнях, інтелектуальних та творчих конкурсах, створюють пам’ятки різної 

тематики відповідно до тематичних місячників та тижнів. 

  Налагоджена співпраця із Українським Козацьким Військом, ведеться 

робота над Концепцією патріотичного виховання, яке здійснюється козацтвом. 

І саме ця окреслена мною система національно-патріотичного виховання 

ми бачимо значно підвищила рівень національно-патріотичної свідомості учнів, 

прищеплення їм почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо 

свого народу, готовності до захисту своєї країни. 

 

Результативність командних досягнень учнів класу 

 

№  

з/п 

Назва заходу 

 

  

Дата Результа- 

тивність 

1 Козацькі змагання на окрузі «Козацькі розваги, 

присвячені Дню козацтва» 

17.10.2013 ІІ місце 

2 Козацька  спортивна гра «Сокіл-Джура» між 15 

школами  м. Артемівська 

29.10.2013 Участь  

3 Козацькі змагання на окрузі «Козацькі розваги, 

присвячені Дню козацтва» 

13.10.2014 ІІ місце 
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4 Козацькі змагання на окрузі «Козацькому роду – 

нема переводу» 

Листопад 

 2014 

І місце 

5 Інтелектуально-творчо-спортивні змагання 

«Козачата та козацькі берегині» серед учнів 5-7 

класів школи 

Грудень  

2014 

ІІІ місце 

6 І міський етап Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Зірниця» 

10.04.2014 Участь  

7 Шкільна акція «Зелена планета-2014» серед 

учнів  1-11 класів 

30.05.2014 ІІ місце 

8 Загальношкільний конкурс «Самий спортивний 

клас-2014» серед учнів 1-11 класів 

30.05.2014 Перемога 

9 Загальношкільний конкурс «Клас-родина-2015» 

серед учнів 1-11 класів 

29.05.2015 Перемога 

10 Козацькі змагання на окрузі «Козацькі розваги, 

присвячені Дню захисника України» 

12.10.2015 ІІ місце 

11 Козацькі змагання на окрузі «Козацькі розваги, 

присвячені Дню захисника України» 

Жовтень  

2016 

І місце 

 

Впродовж зазначених етапів взаємодія класного керівника з учнівським та 

батьківським колективами проводилася та проводиться через систему 

різноманітних виховних заходів. Найбільш вдалими я вважаю наступні: 

1. Прийняття присяги козака. 

2. Народні ігри на перервах: «Високий дуб», «Чаклун», «Хлібчик» 

тощо. 

3. Конкурс-змагання "Козацькі забави". 

4. Конкурс «Козацька Слава». 

5. Народознавчий  вернісаж «Моя країна – Україна». 

6. Квест «Стежками козацької слави». 

7. Екскурсія до храму Іоанна Златоуста. 

8. Заняття клубу «Юний патріот». 

9. Проект «Кодекс лицарської честі козака». 

10. Проект «Ветеран живе поруч». 

11. Родинна свято «Світ захоплень дітей та нашої родини – запали 

Зірку!» 
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12. Ділова гра «Моя майбутня професія». 

13. Круглий стіл «Що означає бути патріотом своєї держави». 

14. Колективні (учні, батьки, класний керівник) екскурсії «Мальовничі 

куточки рідного краю». 

15. Флеш-моб «Святковий орнамент». 

16. Відеопривітання батальону «Донбас-Україна» з Днем захисника 

України. 

 Таким чином, досвід роботи підтвердив, що дана виховна система дає 

позитивні результати:  

 підвищення рівня духовної та мовної культури учнів; 

 створено умови для розвитку індивідуальних здібностей і талантів 

вихованців; 

 формується шанобливе ставлення до Конституції, законів України, 

національної символіки; 

 поступово підвищується рівень сформованості національної свідомості, 

любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати для розквіту 

держави, готовності її захищати; 

 формується сімейно-етична культура. 

Зараз я можу з упевненістю сказати, що мої вихованці – це мої помічники,    

вони – ініціаторі та талановиті співавтори виховних заходів, активні дослідники 

рідного краю, знавці народної культури, свідомі продовжувачі кращих традицій 

козацького виховання.  

 Всі ці здобутки дають мені цілком об’єктивний привід сподіватися, що 

учні мого класу, козаки та козацькі берегині, завжди будуть справжніми 

патріотами України та побудують своє майбутнє доросле життя у відповідності 

до добре засвоєних заповідей джур. 
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2.3. Поширення досвіду роботи класного керівника 

Організація діяльності «Школи джур» є надзвичайно важливою в тому 

плані, що ми закладаємо основи, фундамент у розбудову українського козацтва, 

стаємо своєрідною «кузнею кадрів» українських патріотів, які готують гідну 

зміну старшому поколінню козаків. І так само дуже важливо, на мій погляд,  

ділитися власним досвідом впровадження таких інноваційних, актуальних для 

нашого сьогодення систем виховання учнів, а також і самому переймати досвід 

інших.  

Переймав досвід 

Назва заходу Дата 

проведення 

Рівень участі 

Обласна конференція з національно-

патріотичного виховання молоді                               

(м. Святогірськ) 

Жовтень 2014 

 

 

 

Слухач 

 

 

 

Міська конференція присвячена Дню 

Соборності України (м. Бахмут) 

2015 Учасник  

конференції 

Обласний семінар «Протидії ксенофобії та 

расизму» (м. Краматорськ) 

2016 Учасник 

семінару 

   

Обласна конференція присвячена пам’яті 

жертв голодомору 1932-1933 років. 

(м. Краматорськ) 

Жовтень 2017 Розповсюдження 

досвіду 

   

 

 

 

 



 

20 

 

Розповсюджував досвід 

Назва заходу Дата 

проведення 

Тема виступу 

Міський семінар для педагогів-

організаторів «Розвиток патріотизму як 

ціннісної орієнтації учнів у системі 

виховної роботи школи» 

Грудень 

2013 

Презентація дитячої 

громадської 

організації «Школа 

джур» 

Міська конференція з нагоди 

святкування Дня Соборності України 

(м. Бахмут).  

 

Жовтень 

2014 

Становлення та 

консолідація 

української нації 

Педагогічна рада за темою: «Духовне 

виховання учнів-патріотів єдиної 

України» (ЗОШ №7) 

Листопад 

2014 

Засади козацтва у 

допомогу сучасному 

вихованню духовно-

багатих патріотів 

єдиної України. 

Серпнева конференція педагогічних 

працівників «Патріотичне виховання в 

контексті розвитку духовного потенціалу 

особистості дитини» 

Серпень 

2015 

Із досвіду роботи 

дитячої громадської 

організації «Школа 

джур» 

Виступ вихованців 8-А класу на 

міському семінарі  «Варіативна складова 

навчального плану як засіб всебічного 

розвитку особистості» 

14. 12. 2016  Відкритий урок 

Виступ на міському методичному МО 

вчителів історії «Територія Голодомору: 

пам'ять невмируща» присвяченій 

Голодомору 193-1933 років. 

Листопад 

2017 

Презентація 
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Висновок. 

Я, як педагог, зробив для себе висновок, що козацька педагогіка має 

посідати одне з головних місць у виховній діяльності учнівської молоді. 

Відчуття учнями себе нащадками козаків, вивчення історії українського 

козацького руху надає важливості такій формі роботи, формує відповідальність 

кожного за долю рідного краю та своєї Батьківщини, загартовує джур і молодих 

козаків духовно і фізично, створює конкретні умови для засвоєння історії краю 

шляхом безпосереднього споглядання визначних місць, історичних пам'яток, 

відвідання музеїв, спілкування з цікавими людьми. 

Приємно визнати, що за  роки існування  на базі нашого навчального 

закладу «Школи джур» мої вихованці зробили багато добрих справ, духовно 

збагатилися, фізично та морально зміцніли. Батьки задоволені, що їхні діти 

щороку виховуються козацьким гартом.  

Є всі підстави вважати, що козацька педагогіка, яка має багатовікові 

традиції які найтісніше пов'язані з ментальністю, національним характером 

українців, стає в наш час однією з найефективніших систем патріотичного, 

національно-державницького виховання дітей і молоді. 
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Додаток 1 

                                            

 

 

 

 

Виховний проект  

«Школа джур» 
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Виховний проект «Школа джур» 

Тривалість проекту: 2013-2018 роки. 

Автор: Бєлов О.Ю. 

Координатори проекту: заступник директора з виховної роботи        

Авраменко Н.В. 

Тип проекту: внутрішній, колективний, довготривалий, комбінований. 

Тема: «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів 

через впровадження засад козацького виховання». 

Мета: вивчення історії України та  Бахмутського козацтва, виховання 

любові до Батьківщини, доброї волі, православ’я, віротерпимості, поваги до 

національно-культурних традицій, патріотичного виховання, залучати дітей та 

підлітків до занять фізичною культурою та спортом.  

Особливостями проекту є: 

  збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини українського 

народу, використання його героїчних традицій в процесі формування у молоді 

високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних 

інтересів України. Опанування козацької культурної спадщини, звичаїв і 

ритуалів, традицій, свят. 

Учасник проекту: 

• учні; 

• батьки учнів; 

• педагогічний колектив; 

• учасники освітнього округу; 

• територіальна громада 

Очікувані результати проекту: 

 підвищення патріотичної свідомості учнів та їх батьків; 

 підвищення рівня духовної та мовної культури учнів; 
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 створення умов для розвитку індивідуальних здібностей і талантів 

вихованців; 

 формування шанобливого ставлення до Конституції, законів 

України, національної символіки; 

 підвищення рівня сформованості національної свідомості, любові до 

рідної землі, свого народу, бажання працювати для розквіту держави, 

готовності її захищати; 

 формування сімейно-етичної культури. 

 формування усвідомлення себе як громадянина своєї держави.  

Провідні навчальні методи: 

• дослідницькі; 

• розвивальні; 

• творчі. 

Форма захисту проекту: конкурси, виховні заходи на козацьку тематику, 

батьківські всеобучі, проведення тижнів та місячників козацької слави.  

Оцінка результатів проектної діяльності: 

• самооцінка учнів; 

• аналітико-оцінювальна діяльність членів незалежного центру, 

психолога; 

• вивчення думки учасників проекту засобами  анкетування та усного 

обговорення. 
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Етапи реалізації виховного проекту «Школа джур» 

Учасники  Зміст діяльності  Форми роботи 

 

Учні 

класу,  

школи, 

батьки, 

громада. 

Підготовчий етап (5-6 клас) 

Набуття учнями елементарних знань 

про українське козацтво. 

Виховні години у 

різних формах 

Виявлення рівня сформованості 

громадянсько-паріотичних якостей 

Анкетування 

Ознайомлення з Заповідями джур. Заняття  

Психолого-педагогічне діагностування 

учнівського колективу з метою 

виявлення природніх здібностей учнів  

Діагностика 

Ознайомлення батьків із основними 

принципами козацької педагогіки  

Батьківський лекторій 

Діяльнісний етап (7-8 клас) 

Розвиток національно-патріотичної 

свідомості учнів 

Позакласна робота, 

засідання, заняття в 

межах 

гуртка/факультативу 

«Школа джур»  

Формування стійкої патріотичної 

позиції 

Залучення учнів до активної 

позакласної та позашкільної діяльності, 

спрямованої на втілення у життя засад 

козацької педагогіки 

Підсумковий етап (9 клас ) 

Підведення підсумків впровадження 

проекту, його оцінка 

Звітна конференція, 

анкетування, 

моніторинг 

 



 

28 

 

Додаток 2 

Анкета для вивчення рівня сформованості  

громадянсько-патріотичних якостей в учнів 

№ 

п/п 

Громадянські якості Бали Антигромадянські 

якості 
4 3 2 1 0 

1. Прихильність державним ін-

тересам 

     Егоїстичність інтере-

сів 

2. Демократичність      Авторитарність 

3. Суспільна ініціативність      Суспільна пасивність 

4. Гуманістичність      Мізантропія 

5. Громадянська відповідальність      Громадянська без-

відповідальність 

6. Громадянська дисципліно-

ваність 

     Громадянська недис-

циплінованість 

7. Громадянська самосвідомість      Аполітичність 

8. Почуття громадянського 

обов’язку 

     Громадянська не-

обов’язковість 

9. Національна гідність      Національна обме-

женість 

10. Готовність захищати Батькі-

вщину 

     Комплекс меншовар-

тості 

11. Піклування про державну 

мову, піднесення її престижу 

     Слабовілля 

12. Приязнь до громадянських 

обрядів 

     Неприязнь до грома-

дянських обрядів 

13. Екофілія, піклування про 

природу 

     Агресивність до при-

роди, екофобія 

14. Правосвідомість      Схильність до право-

вих відхилень у дія-

льності та поведінці 

15. Державний оптимізм      Державний песимізм 

16. Терпимість до представників 

інших етносів 

     Ксенофобія 

17. Повага до національних тра-

дицій 

     Скепсис, нехтування 

націон. традиціями 

18. Політична воля      Безвільність 

19. Громадянська вірність      Громадянська зрад-

ливість 

20. Відданість справі українсь-

кого державотворення 

     Антипатія до справи 

громадянського дер-

жавотворення 
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Підрахуйте набрану суму балів і визначте рівень сформованості 

громадянських якостей в учнів: 

80 – 65 балів – високий рівень, 

64 – 40 балів – середній рівень, 

39 – 20 балів – низький рівень, 

менше 20 балів – дуже низький рівень. 
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 Додаток 3 

                                            

 

 

 

 

Статут   

громадської козацької 

дитячої організації  

«Школа джур» 
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Емблема громадської козацької дитячої                                              

організації «Школа джур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська козацька дитяча організація «Школа джур» (далі - Організація) є 

 дитячою громадською організацією Бахмутської паланки війська Запорізького.  

1.2. Повна назва організації: Громадська козацька дитяча організація «Школа 

Джур». 

Скорочена назва Організації - ГКДО «Школа «джур». 

1.3. Організація будує свою роботу на основі добровільності, рівноправності її 

членів, сприяння розвитку творчої ініціативи та активності своїх членів, 

самоврядування, законності та гласності,  у тісній співпраці та взаємодії із 

зацікавленими державними, громадськими, благодійними та іншими установами 

і організаціями як в Україні, так і поза її межами. 

1.4. Організація діє на підставі Конституції України, Законів України “Про 

об’єднання громадян”, “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, 

Конвенції ООН “Про права дитини”,   інших нормативно-правових актів, 

прийнятих на їх виконання, та цього Статуту. 

1.5. Організація є юридичною особою з моменту реєстрації та може  мати 

рахунки в установах банку, круглу печатку, штампи та бланки, власну символіку 

та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою Організації. 



 

32 

 

Символіка реєструється у встановленому законодавством  порядку. Символіка 

Організації може бути виготовлена виключно за рішенням  Ради Організації. 

1.6. Організація не переслідує політичних цілей, а тому діяльність політичних 

партій та рухів в Організації не дозволяється. 

1.7. Діяльність Організації поширюється на територію України. 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Основною метою діяльності Організації є об’єднання козачат, джур 

козацьких та молодих козаків для сприяння  відродженню й розвитку справи на 

звичаєвих, традиційних козацьких засадах (української православної Церкви, 

доброї волі, рівноправності, самоврядування, законності та гласності), чим 

забезпечується духовний та матеріальний добробут козаків.  

2.2. Завдання діяльності Організації: 

- сприяння вихованню в учнів глибоких і стійких національно-патріотичних 

переконань, підготовці молоді до творчої праці, військової служби та захисту 

своєї Батьківщини; 

- сприяння формуванню високих моральних якостей: мужності, сміливості, 

чесності, справедливості, рішучості, ініціативи, наполегливості, витривалості, 

фізичної загартованості; 

- сприяння опануванню козацькою культурною спадщиною, козацькими 

звичаями, традиціями, ритуалами; 

- сприяння зміцненню і розвитку дружби між дітьми та юнацтвом різних регіонів 

України та інших держав. 

2.3.  Організація  має право на державну підтримку в  установленому порядку. 

2.4. З  метою  виконання  статутних завдань та мети Організація в порядку, що 

не суперечить законодавству України: 

 бере   участь  у  громадській  діяльності,   проводить  громадські заходи, не 

заборонені законодавством;  

 вносить  пропозиції до  органів  державної  влади  та  місцевого 

самоврядування;  
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 одержує   від   органів  державної  влади   та   органів   місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та 

завдань;  

 засновує  власні засоби  масової інформації у відповідності до 

законодавства; 

 розповсюджує інформацію про свою діяльність у буклетах, бюлетенях, 

інформаційних листках, листівках, плакатах, зверненнях, через Інтернет, а 

також має право висловлювати свою думку з будь-яких питань   життя 

суспільства  шляхом   оприлюднення   їх   у засобах масової інформації; 

 організовує та проводить збори, походи та інші масові заходи; 

 бере участь в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково - 

дослідних групах з актуальних питань громадського життя суспільства; 

 встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з громадськими    

організаціями,    іншими  добровільними об'єднаннями   громадян,   

діяльність   яких   не   суперечить   статутним завданням та меті 

Організації, у всіх формах, не заборонених законодавством;  

 встановлює   та   підтримує   зв'язки   з   громадськими    організаціями    

інших    держав,     міжнародними    і міжурядовими   організаціями,   

укладає  угоди   про співробітництво і здійснює інші заходи, які не 

суперечать законодавству і міжнародним договорам України, згода на 

обов'язковість яких надана  Верховною Радою України. 

2.6. Організація укладає лише такі угоди, які не ставлять Організацію в 

підпорядковане   або   залежне   становище   щодо   будь-якої   іноземної 

організації. 

Організація може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, 

статутами яких передбачено створення лише консультативних або 

координаційних органів. 

2.7.Організація діє конституційними та демократичними методами, з 

дотриманням   принципів   гласності,   плюралізму  думок,   поваги   до 

особистості, неприпустимості переслідування за переконання.  
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ІІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИБУТТЯ 

З ОРГАНІЗАЦІЇ 

3.1. Членом Організації можуть бути громадяни  України,  а   також   іноземці   

та   особи   без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, 

віком від 6 до 18 років, які люблять Україну, хочуть знати її історію і культуру, 

поділяють ідеали  козацтва, визнають цей Статут, беруть участь у роботі 

Організації.  

3.2. Вступ неповнолітніх членів (до 10 років) до Організації здійснюється за 

письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.  Особи 

старшого віку можуть бути членами Організації за умови, якщо їх кількість не 

перевищуватиме третину загальної кількості членів; у складі  Ради Організації 

кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів.  

3.3. Члени Організації  поділяються на «козачат» (учнів молодших класів віком 

6-10 років), “молодих козаків” (учнів середніх класів 10-14 років), «козацьких 

джур» (учнів старших класів 14-18 років) та козаків старшого віку, які 

отримують право на носіння погон та присвоєння козацьких звань відповідно до 

Положення Організації «Про козацькі звання».  

3.4. Членство в Організації є фіксованим. Питання про прийом  у члени 

Організації розглядається на основі письмової заяви вступника в 

індивідуальному порядку Радою первинного осередку. Рішення щодо прийняття 

в члени Організації ухвалює керівний орган місцевого осередку Організації. Таке 

рішення набирає чинності тільки після його затвердження Радою відповідного 

регіонального осередку Організації. 

Якщо прийом до Організації здійснений безпосередньо за рішенням керівних 

органів регіонального осередку  Організації  чи центральним керівним органом 

Організації, то таке рішення не потребує затвердження. 

3.5.Членство в Організації засвідчується посвідченням члена організації, зразок 

якого затверджується Радою Організації. 
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3.7. Членство в  Організації зупиняється  шляхом  подання відповідної письмової 

заяви до керівного органу місцевого осередку Організації , де член Організації 

перебуває на обліку. 

3.8.Члена Організації, який грубо порушив Статут Організації, завдав репутації 

Організації своєю діяльністю суттєвої шкоди, може бути виключено з 

Організації у порядку, визначеному п.3.11. цього Статуту за рішенням Суду 

козацької Честі.  

3.9. Облік членів Організації ведеться на всіх структурних рівнях Організації 

відповідно до Положення про облік членів Організації, що затверджується 

Радою Організації. 

3.10.Члени   Організації  у добровільному порядку можуть сплачувати    членські 

внески.   Періодичність, мінімальний     розмір     та    порядок     сплати     

членських     внесків регламентуються   Положенням   про   членські   внески,   

затвердженим Радою Організації. 

3.11. До члена Організації, який порушив Статут Організації, чим завдав   

шкоди   діяльності   Організації,   може   бути   застосовано стягнення, згідно з 

Положенням про заохочення та стягнення Організації, яке затверджується 

 Радою Організації. Рішення про примусове припинення членства (виключення) 

члена Організації може бути прийняте будь-яким керівним органом Організації, 

який згідно цього Статуту має право на прийняття рішення про прийом до 

Організації. Таке рішення приймається двома третинами голосів від складу 

цього органу. 

Зазначене рішення може бути оскаржене до керівного органу вищого рівня 

та (або) відповідної контрольно-ревізійної комісії протягом 30 (тридцяти) днів з 

дня його ухвалення; заява про оскарження має бути розглянута протягом 30 

(тридцяти) днів з часу отримання такої заяви. 

Рішення про примусове припинення членства (виключення) члена Організації 

набуває чинності з моменту настання однієї з подій: 

 сплину встановленого строку оскарження відповідного рішення;  
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 ухвалення рішення керівного органу вищого рівня або відповідної 

контрольно-ревізійної   комісії   про   підтвердження    рішення    про 

примусове   припинення   членства (виключення)   за   результатами 

розгляду скарги.  

У разі скасування вповноваженим керівним органом Організації рішення про 

примусове припинення членства (виключення) та відсутності інших рішень 

керівних органів Організації вищого рівня, особа, стосовно якої було прийняте 

дане рішення, є повноправним членом Організації. 

3.12. За активну участь у діяльності Організації та успіхи в роботі її члени 

можуть бути заохочені відповідними відзнаками, цінними подарунками, 

іменними преміями згідно з Положенням про заохочення та стягнення 

Організації, яке затверджується  Радою Організації. 

ІV. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

4.1.    Права  та  обов'язки   членів   Організації  реалізуються   в   порядку, 

визначеному цим Статутом.  

4.2.     Член Організації має право: 

 брати участь у статутній діяльності Організації;  

 вносити на розгляд керівних органів будь-які питання та пропозиції, 

пов'язані з діяльністю Організації, та вживати  заходів до їх вирішення;  

 вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання життя 

Організації як до, так і після ухвалення рішень керівними структурами 

Організації ;  

 висувати  та  обирати  кандидатів,  бути  обраним до  будь-якого виборного 

органу Організації, а також брати участь в управлінні справами Організації 

в інших формах, передбачених цим Статутом;  

 отримувати інформацію із загальних питань діяльності Організації;  

 подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якої керівної структури 

Організації. Усі керівні особи і структури Організації   зобов'язані 

розглянути заяви, запити, звернення, пропозиції, апеляції членів 

Організації, якщо вони згідно з цим Статутом мають такі повноваження, не 
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пізніше, ніж у тридцятиденний   термін   після   їх   отримання,   та   

надати   на   них мотивовану відповідь (на прохання заявника - письмово);  

 при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Організації  

оскаржити це рішення до керівних органів Організації вищого рівня;  

 щодо індивідуального членства - оскаржити рішення чи дії як до керівних 

органів вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів Організації;  

 брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;  

  носити козацькі відзнаки та форму одягу встановлених для Організації 

зразків, згідно до Положення про козацькі відзнаки та форму одягу 

Організації, яке затверджується  Радою Організації; 

  захисту їх інтересів і прав 

 з власної ініціативи припинити членство в Організації.  

4.3.      Кожен член Організації зобов'язаний: 

 дотримуватись Статуту Організації;  

 сприяти поширенню ідей та козацьких цінностей Організації;  

 виконувати рішення керівних органів Організації;  

 брати активну участь у діяльності Організації, здійсненні статутних 

завдань та заходах Організації;  

 дотримуватись козацького побратимства та здорового способу життя 

  дбати про зміцнення авторитету Організації, 

 дотримуватись норм моралі та етики;  

 добровільно сплачувати членські внески.  

 V. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ УСТРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

5.1. Діяльність усіх організаційних структур базується на таких основних 

принципах: 

 неухильного дотримання встановлених Статутом порядку звітності, 

періодичності   обрання   і   переобрання   керівних   органів   та   їхніх 

керівників; 

 обов'язкового   виконання   всіма   осередками   Організації  рішень 

керівних органів вищого рівня,  ухвалених ними відповідно до Статуту;  
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 права   керівних  органів   вищого   рівня   скасовувати   рішення керівних 

органів нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту, а також ті їхні 

рішення,  які  не  належать до  виключної компетенції зазначених органів 

нижчого рівня. 

5.2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ 

5.2.1. Структуру Організації складають: 

 первинні  осередки; 

  районні осередки;  

  районні в містах осередки;  

  міські осередки;  

  регіональні   осередки - Кримська   республіканська,   обласні, Київська і 

Севастопольська міські осередки; 

  центральні керівні органи Організації - з'їзд Організації, Рада (виборна 

козацька старшина) Організації;  

  контрольно-ревізійні органи (Кантаржиї) Організації.  

5.2.2. Місцеві осередки    Організації   утворюються і діють у відповідності до 

територіального устрою України. 

У межах району, району в місті, міста, області, Автономної Республіки 

Крим існує і діє відповідно один районний, районний в місті, міський, обласний, 

Кримський республіканський осередок Організації. 

Місцеві осередки реєструються в установленому порядку із набуттям 

статусу юридичної особи, ті місцеві осередки, що не є юридичними особами 

легалізують свою  діяльність  шляхом повідомлення про заснування. Місцеві 

осередки в своїй діяльності керуються цим статутом та власними  Положеннями, 

що затверджуються Радою Організації і не повинні суперечити статуту 

Організації.  

5.2.3. Радою (виборною козацькою старшиною) Організації здійснюється 

надання дозволу щодо реєстрації  місцевих осередків з метою набуття ними 

статусу юридичних осіб відповідно до законодавства України. 
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Оригінали Свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку Організації 

зберігаються у організаційній структурі вищого рівня.  

5.2.4. З'їзд   Організації,   Рада (виборна козацька старшина)   Організації   

можуть  ухвалити   рішення   про примусове   припинення  діяльності   

(розпуск)   будь-якої   організаційної структури Організації. Рада(виборна 

козацька старшина)  регіонального осередку Організації можуть   ухвалити   

рішення   про   примусове   припинення   діяльності(розпуск) первинного 

осередку на відповідній території. 

Усі зазначені рішення приймаються не менше як двома третинами голосів 

від кількості членів відповідного керівного органу.  Рішення про примусове 

припинення діяльності (розпуск) місцевого осередку Організації, прийняте 

з'їздом Організації, набуває чинності з моменту його ухвалення. Рішення про 

примусове припинення діяльності місцевого осередку Організації, прийняте 

Радою (виборною козацькою старшиною) Організації, набуває чинності з 

моменту його ухвалення і може бути оскаржене до з'їзду Організації. 

Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії. 

Рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) місцевого осередку 

Організації, прийняті іншими керівними органами Організації, можуть бути 

оскаржені Головою Ради чи керівним органом місцевого осередку Організації, 

діяльність якого припинена, до керівного органу вищого рівня, у терміни 

визначені цим Статутом. Зазначені рішення набувають чинності з моменту 

настання однієї з подій: 

 сплину встановленого строку оскарження відповідного рішення; 

 ухвалення   рішення    керівного   органу   вищого   рівня    про  

підтвердження рішення про припинення діяльності структурного 

підрозділу Організації за результатами розгляду скарги.  

    5.3. ЦЕНТРАЛЬНІ  КЕРІВНІ  ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

5.3.1. Центральними керівними органами Організації є з'їзд Організації, Рада 

Організації виборна козацька старшина. 
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З'ЇЗД  ОРГАНІЗАЦІЇ 

5.3.2. З'їзд Організації є її найвищим керівним органом. Він скликається Радою 

Організації (виборною козацькою старшиною) не рідше одного разу на 2 (два) 

роки. З'їзд Організації може бути скликаний Радою Організації (виборною 

козацькою старшиною) за власним рішенням або за рішенням не менше 

половини рад регіональних осередків Організації. 

5.3.3. Делегати    з'їзду    Організації    обираються    на    регіональних 

конференціях згідно з нормою представництва, встановленою Радою (виборною 

козацькою старшиною) Організації. Делегатами з'їзду Організації є члени 

Ради(виборної козацької старшини) Організації , члени  контрольно-ревізійної 

комісії (Кантаржиї) Організації. 

5.3.4. З'їзд Організації є чинним за умови реєстрації для участі в ньому не менше 

2/3 обраних делегатів. Усі рішення приймаються з'їздом простою більшістю 

голосів зареєстрованих делегатів відкритим голосуванням, за винятком питань, 

що стосуються порядку внесення змін до Статуту Організації  та прийняття 

рішення про ліквідацію  Організації (3/4 голосів).    Виборні   та   персональні   

питання   за   рішенням   з'їзду вирішуються шляхом відкритого або таємного 

голосування. 

5.3.5.З'їзд Організації: 

 визначає кількісний склад Ради(виборної козацької старшини) Організації, 

обирає її членів строком на 2 (два) роки та відкликає їх в разі необхідності;  

  обирає терміном на 2 (два) роки Голову Ради (Головного Отамана)   

Організації, в разі необхідності – Першого заступника, заступників Голови 

Ради (Головного Отамана)  Організації,  членів Ради(виборну козацьку 

старшину) Організації: Головного Писаря, Головного Бунчужного, 

Головного Суддю, Головного Хорунжого, Головного Осавула, Головного 

Довбиша тощо;  

 обирає кількісний та персональний склад  контрольно - ревізійної  комісії 

(Кантаржиїв) строком  на  2  (два)  роки  та відкликає  їх  в  разі 

необхідності;  
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 затверджує Статут Організації та зміни до нього; 

 визначає   основні напрями   діяльності Організації, її цілі та завдання;  

 обирає Почесного Голову(Отамана); 

 розглядає апеляції на рішення керівних органів, посадових осіб, 

контрольно-ревізійних органів, будь-яких  структур Організації;  

 реалізує право власності на майно та кошти;  

 приймає рішення про припинення діяльності Організації у зв'язку з 

ліквідацією чи реорганізацією.  

Зазначені повноваження з'їзду Організації є виключними і не можуть 

передаватися на вирішення іншим органам Організації. 

5.3.6. З'їзд Організації має право взяти до розгляду та вирішення будь-яке 

питання діяльності Організації, скасувати рішення будь-яких органів Організації. 

РАДА (ВИБОРНА КОЗАЦЬКА СТАРШИНА) ОРГАНІЗАЦІЇ 

У період між з'їздами діяльністю Організації керує Рада(виборна козацька 

старшина) Організації. 

5.3.7. Чисельність Ради(виборної козацької старшини) Організації визначається 

з'їздом Організації. 

5.3.8. Засідання Ради (виборної козацької старшини) Організації скликаються 

Головою Ради (Головним Отаманом) Організації не рідше одного разу на 3 (три) 

місяці і є чинними у разі присутності на них  більше  половини  членів   Ради   

Організації.   Рішення   Ради (виборної козацької старшини)   Організації  є 

чинними в разі голосування за них більше половини від загального складу 

Ради(виборної козацької старшини) Організації. При рівності голосів голос 

Голови Ради (Головного Отамана) Організації є вирішальним. 

5.3.9.У засіданнях Ради(виборної козацької старшини) Організації з правом 

дорадчого голосу мають право брати участь: члени Організації, які є Головою 

Ради(Отаманом) районної, районної у місті, міської, сільської,  селищної, 

регіональної структури Організації  та члени  контрольно -  ревізійної комісії 

(Кантаржиї) Організації. 

5.3.10.Рада(виборна козацька старшина) Організації: 
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 у разі необхідності переобирає Голову ради /Головного Отамана/  та 

виводить зі складу чи переобирає заступників Голови Ради,  членів Ради з 

наступним затвердженням відповідного рішення на З’їзді;  

 скликає з'їзд Організації;  

 розподіляє функціональні обов'язки серед членів Ради(виборної козацької 

старшини) Організації;  

 може ухвалювати рішення щодо прийняття до Організації нових членів та 

щодо припинення членства в Організації.  Рішення про прийняття до 

Організації   набуває  чинності з моменту його  прийняття;  

 затверджує   рішення   установчих   конференцій(зборів)   про   утворення 

районних, районних у містах, міських,  регіональних осередків Організації. 

До такого затвердження Радою(виборною козацькою старшиною) 

Організації  жодна новоутворена районна, районна у місті, міська, 

регіональна організація не визнається структурою Організації; 

 приймає    рішення    про    реєстрацію  місцевих осередків Організації    у  

встановленому законодавством порядку. До прийняття  такого рішення 

Радою(виборною козацькою старшиною) Організації  жоден місцевий 

осередок Організації не може бути зареєстрований  відповідно до 

законодавства; 

 координує роботу структур  Організації;  

 може приймати рішення про примусове припинення діяльності(розпуск) 

місцевого осередку  Організації. Таке рішення ухвалюється 2/3 голосів від 

кількості членів Ради(виборної козацької старшини) Організації;  

 визначає норми представництва на з'їздах Організації;  

 вносить пропозиції до порядку денного засідань Ради(виборної козацької 

старшини) Організації,  

 може вносити пропозиції, щодо розгляду питань місцевим осередкам 

Організації; 

 може вносити пропозиції щодо кандидатур керівників та кадрового складу 

всіх структур  Організації;  
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 затверджує Положення про розмір  та порядок сплати членських внесків;  

 здійснює координацію діяльності  місцевих осередків  Організації;  

 затверджує положення та інструкції щодо діяльності Організації та її 

місцевих осередків; 

 приймає рішення про створення  засобів масової інформації Організації, 

затверджує та звільняє їх керівників;  

 затверджує зразок посвідчення члена Організації, символіку Організації, 

зразки печатки та інших необхідних реквізитів. 

 надає дозвіл на виготовлення символіки Організації;  

 організовує фінансове забезпечення Організації;  

 встановлює міжнародні зв'язки Організації;  

 забезпечує організаційно-технічне забезпечення функціонування керівних 

органів Організації;  

 веде облік структур  Організації та їхнього персонального складу;  

 веде та зберігає загальноорганізаційну  документацію, тощо;  

 забезпечує звітність Організації;  

 в межах, визначених з’їздом Організації, розпоряджається   коштами   та   

майном Організації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає 

право підпису  фінансових документів; 

 веде фінансово-господарську діяльність Організації; 

 може делегувати будь-яку частину своїх повноважень Голові Ради 

(Головному Отаману) Організації.  

Рада (виборна козацька старшина)  Організації  здійснює  також  інші функції 

та  повноваження,  передані до її компетенції з'їздом Організації. 

ГОЛОВА РАДИ (ГОЛОВНИЙ ОТАМАН) ОРГАНІЗАЦІЇ 

5.3.11.    У період між З'їздами, засіданнями Ради (виборної козацької старшини) 

Організації поточною діяльністю Організації керує Голова Ради (Головний 

Отаман) Організації. 
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Голова Ради (Головний Отаман) Організації обирається та звільняється З’їздом, а 

у виключних випадках Радою (виборною козацькою старшиною) Організації за 

наступним затвердженням З’їздом  простою більшістю голосів. 

5.3.12. Голова Ради (Головний Отаман) Організації: 

 організовує виконання рішень з'їзду та Ради Організації в межах своєї 

компетенції;  

 без доручення представляє Організацію у зовнішніх стосунках;  

 має право підпису документів та вчинення дій від імені Організації;  

 має право робити заяви, звернення, публічні виступи тощо від імені 

Ради(виборної козацької старшини) Організації;  

 має право підпису фінансових документів;  

 скликає засідання Ради(виборної козацької старшини) Організації, 

організовує їх підготовку та головує на них;  

 на кожному засіданні Ради(виборної козацької старшини) Організації 

інформує про роботу Організації; 

 має   право   здійснювати   поточний   контроль   фінансових   та 

матеріальних коштів Організації; 

 утворює оргкомітет з'їзду Організації;  

 розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень з'їзду Організації, 

визначених напрямів роботи;  

 може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, іншим 

членам Ради(виборної козацької старшини) Організації;  

 має право давати   доручення   керівникам   структур  Організації   всіх   

рівнів  з питань, що стосуються виконання рішень керівних органів 

Організації;  

 в разі необхідності може   наймати працівників за цивільно-правовими 

угодами.  

 VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

До контрольно-ревізійних органів Організації належать  контрольно-

ревізійна     комісія (Головні Кантаржиї) Організації     та     контрольно-
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ревізійні     комісії (Кантаржиї) регіональних   міських,   районних,   районних   

у   містах   Києві  та Севастополі  осередків  Організації.  

6.2. Органом Організації, який контролює і перевіряє статутну, фінансову та 

внутрішньогосподарську діяльність  Організації,   здійснює  контроль  за 

дотриманням  дисципліни та етики є  контрольно-ревізійна комісія (Головні 

Кантаржиї) Організації. 

6.3. Члени   контрольно-ревізійної комісії (Головні Кантаржиї) Організації 

обираються з'їздом Організації. 

Голова (Головний Кантаржий) та заступники Голови (заступники 

Головного Кантаржия)  контрольно-ревізійної комісії обираються на засіданні  

контрольно-ревізійної комісії Організації зі складу її членів. 

Член контрольно-ревізійних органів (Кантаржий) будь-якого рівня не може 

входити до складу керівних органів Організації . 

 Голова  та  члени    контрольно-ревізійної  комісії (Головні Кантаржиї) 

мають право брати участь у засіданнях Ради(виборної козацької старшини) 

Організації  з правом дорадчого голосу.  

 Голова  та  члени    контрольно-ревізійної  комісії   (Головні Кантаржиї) 

мають   право   брати   участь   у   засіданнях,   зборах   та   конференціях 

 місцевих осередків Організації всіх рівнів з правом дорадчого голосу.  

 Діяльність   контрольно-ревізійної   комісії Організації  та контрольно-

ревізійних   комісій   місцевих осередків регламентується положенням про 

контрольно-ревізійні органи Організації, що затверджується 

Радою(виборною козацькою старшиною) Організації.  

 Засідання контрольно-ревізійної   комісії Організації  та контрольно-

ревізійних комісій регіональних структур  Організації чинні за умови 

участі в них не менше половини їх складу.  

Рішення цих комісій ухвалюються більшістю голосів від загальної 

чисельності членів відповідних контрольно-ревізійних комісій. 

6.10. Контрольно-ревізійна   комісія Організації  має   право   безперешкодно 

одержувати для виконання своїх обов'язків від керівних органів і осіб всю 
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інформацію, яка стосується статутної, фінансової та внутрішньо господарської    

діяльності    структури  Організації,    якою    обрано контрольно-ревізійну 

комісію, та усіх місцевих осередків нижчого рівня. 

VІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

7.1.Організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи 

ліквідації (саморозпуску),   за   рішенням   з'їзду   Організації   у   порядку, 

визначеному цим Статутом або за рішенням суду у випадках та у порядку, 

визначених законом. 

7.2.Порядок діяльності Ліквідаційної комісії визначається Радою (виборною 

козацькою старшиною) Організації. 

7.3. Припинення   діяльності   Організації   передбачає   припинення   її 

діяльності, діяльності всіх її організацій та органів, крім Ліквідаційної комісії, а 

також припинення членства в Організації. 

7.4. У випадках припинення діяльності Організації всі питання щодо 

використання майна та коштів Організації вирішуються з'їздом та обраною ним 

Ліквідаційною комісією,  склад якої обирається на з'їзді Організації простою   

більшістю   голосів   делегатів,  відповідно   до чинного законодавства  України. 

У разі ліквідації Організації її активи не можуть перерозподілятися між її 

членами. 

Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Організації приймається з'їздом 

Організації, якщо за нього проголосувало більше 3/4 обраних на нього делегатів. 

7.5. Усі   майнові,    фінансові   та   інші    питання,    пов'язані    з реорганізацією 

Організації,   вирішуються з'їздом. 

7.6. Ліквідаційна комісія  після задоволення усіх законних вимог кредиторів, 

вирішує питання про кошти та майно Організації, які не можуть при цьому 

перерозподілятись між членами Організації. 

7.7. У разі ліквідації Організації її активи можуть бути передані іншому 

неприбутковому   об'єднанню   громадян   відповідного   виду. 
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7.8.Якщо рішення про ліквідацію Організації прийняте в судовому порядку, всі 

майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються 

відповідно до рішення суду. 
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Додаток 4 

Заняття з елементами історичної реконструкції 

Тема: На гостини до козаків. 

Мета: дати елементарні знання про умови життя козаків, козацькі чини, 

традиційні козацькі страви; продемонструвати  елементи побуту та звичаї 

козаків, спонукати дітей на моральні вчинки; розвивати творчу уяву, вміння 

фантазувати, слухати своїх товаришів, робити аналіз сказаного; формувати 

пізнавальний інтерес, громадянську компетентність; виховувати почуття 

гордості за історичне минуле нашого народу, виховання поваги до історичної 

спадщини нашого народу.  

 

Обладнання: портрети славних козаків-лицарів: І. Сірка, Б. Хмельницького, 

Б. Ружинського, Д.Вишневецького, українські вишиті рушники, булава. Учні в 

національному одязі. 

Слайди:  

1. Запорізька Січ. 

2. Козак зі зброєю. 

3. Байда Д. Вишневецький. 

4. І. Сірко. 

5. Б. Хмельницький. 

6. Б. Ружинський. 

7. Пам’ятник гетьману Б. Ружинському у м. Каховка. 

 

Хід заходу 

Рапорт урядника Рибіна Д. Загін! Рівняйсь! Струнко! Пане товаришу 

підосавул, загін до проведення занять готовий, відсутніх та тих, хто запізнився 

немає. Головний групи - урядник Рибін Дмитро. 

Вчитель. Вільно. Сідайте. 

Вчитель. Добрий день, шановні учні! Протягом нашого заняття ви дізнаєтеся 

про умови життя козаків, козацькі чини, традиційні козацькі страви, разом ми 
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спробуємо відтворити побут козаків та наприкінці оберемо кращого знавця історії 

козацтва. 

Щоб правильно орієнтуватися в житті, щоб бути освіченою людиною, треба 

знати минуле свого народу, його історію. У минулого українського народу було 

неповторне і легендарне явище–феномен - Запорізька Січ. 

Це про неї Микита Васильович Гоголь писав так: «Так, ось вона, Січ! Ось те 

гніздо, звідки вилітають усі ті горді і дужі, як леви! Ось звідки розливається воля 

й козацтво на всю Україну!» 

Ми з вами живемо на цій славній землі і повинні знати про славні подвиги 

своїх запорожців, а також про наших земляків воїнів-захисників АТО, які і 

сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищаючи наші кордони 

від ворогів. 

Колись на місці нашого міста 1571 році була зведена прикордонна 

«Бахмутська сторожа»,  збудована для відсічі від кримських татар, коли  вони 

ходили в грабіжницькі походи на нашу Україну. 

 Учень 1. Запорізьких козаків легко впізнавали: міцної статури, плечисті, із 

засмаглими, обвітреними, суворими обличчями, в овчинній гостроверхій шапці, з 

люлькою в зубах. Довгі вуса й розкішний чуб-оселедець для козаків були 

особливою гордістю. 

Учень 2. Щоб стати козаком, хлопцю треба було дібратись до Січі, пропливти 

по річці проти течії. Спочатку юнак був джурою-учнем. Він повинен був 

навчитись володіти семи видами зброї: рушницею, луком зі стрілами, пістолем, 

списом, кинджалом, захалявним ножем і шаблею, яка для козаків була символом 

їхньої особистої свободи та воїнської майстерності. 

Вчитель. Добре, дякую, а чи знаєте ви, що до нас прямують наші 

побратими з Харківського Слобідського полку  Війська Запорізького. Як 

належно, по-козацькі, ми повинні їх зустріти? (Привітати, накрити на стіл та 

гідно шанувати славу українських козаків)  

Шикування та козацьке привітання. 

Урядник шикує загін. 
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Учні разом: Вас вітає загін козацьких берегинь та козаків Бахмутської 

паланки Війська Запорізького. Дозвольте вас, шановні гості, привітати в нашому 

славетному місті Бахмут. Будьмо, всі ГЕЙ, будьмо ГЕЙ, будьмо 3 рази ГЕЙ, 

ГЕЙ, ГЕЙ.  

Урядник: Вільно, сідаємо по місцях. 

Вчитель. Діти, а щоб не переплутати джуру з отаманом, і добре розрізняти 

козацькі чини, нам потрібно повторити козацькі звання. 

Робота в парах. Вправа «Знайди відповідність». 

Отже, розпочнемо, а чи знаєте ви які бувають козацькі звання?  

Пропоную вам зараз попрацювати в парах. У одного з вас на столах 

козацькі звання, у іншого їх значення. Завдання - підібрати відповідності обрати 

погони. 

Робота в четвірках. Вправа «Козацькі погони».  

Зараз пари об’єднуються в четвірки. В кожного з вас набір погонів. Погони 

в четвірці не повторюються. Працюючи спільно, ви маєте обрати погони 

відповідно до звання. 

Правильні відповіді: 

    ДЖУРА - молодий козак, який проходить 3 роки випробування перед тим як 

стати козаком). 

    ЗАСТАВНИЙ – рядовий воїн. (погон без відзнак) 

    МОЛОДШИЙ ВІСТУН – старший солдат (одна вузька стрічка впоперек 

погону) 

    КОЗАК – молодший сержант (дві вузькі стрічки впоперек погону) 

    ЗНАЧКОВИЙ ВІСТУН (Молодший урядник) – сержант (три вузькі стрічки 

впоперек погону) 

    УРЯДНИК - старший сержант (одна широка стрічка впоперек погону) 

    ЧОТАР – (Старший урядник) – прапорщик (дві малі зірки впродовж погону) 

    СТАРШИЙ ЧОТАР (Вахмістр) – старший прапорщик (три малі зірки 

впродовж погону) 

    ПІДХОРУНЖИЙ – молодший лейтенант (одна мала зірка по центру) 
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    ХОРУНЖИЙ – лейтенант (дві малі зірки з краю) 

    СОТНИК – старший лейтенант (три малі зірки) 

    ПІДОСАВУЛ – (Ротмістр) капітан (чотири малі зірки) 

    ОСАВУЛ – майор (одна зірка (середнього розміру) 

    ВІЙСЬКОВИЙ СТАРШИНА – підполковник (дві зірки середнього розміру)  

    ПОЛКОВНИК – полковник (три зірки (середнього розміру) 

    ГЕНЕРАЛ – ОСАВУЛ КОЗАЦТВА – генерал – майор (одна вишита золотою 

ниткою зірка, по центру вишитого орнаментом погону). 

    ГЕНЕРАЛ – ХОРУНЖИЙ КОЗАЦТВА – генерал – лейтенант (дві вишиті 

золотою ниткою зірки, по центру впродовж вишитого орнаментом погону). 

    ГЕНЕРАЛ – ПОЛКОВНИК КОЗАЦТВА – генерал – полковник (три вишиті 

золотою ниткою зірки, по центру впродовж вишитого орнаментом погону). 

    ГЕНЕРАЛ КОЗАЦТВА – генерал армії (одна вишита золотою ниткою 

велика зірка, по центру вишитого орнаментом погону) 

Елемент історичної реконструкції «Як приймали в козаки» 

Вчитель: Добре, козацькі звання ми з вами вже можемо відрізнити козацькі 

чини. 

Вчитель. А як же ставали козаками? На перший погляд, процедура прийому 

була простою.  

Кошовий. Гей, побратими, а хто це до нас на Січ завітав? 

Козак-писар. Та це, батьку, чолов'яга в козаки проситься! 

Кошовий. Нумо, підійди ближче, чоловіче! Звідкіля ти такий? 

Парубок. Із Подола я, батьку. 

Кошовий. У бога віриш? 

Парубок. Вірю. 

Кошовий . Горілку п'єш? 

Парубок. П'ю. 

Кошовий. Виходить, ти вільний парубок? 

 Парубок. Та вільний, хоч мав пута в подобі жінки.  

Кошовий. То ти покинув жінку? Еге-еге, не добре це діло, чоловіче.  
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Парубок. Кинув, батьку, як тільки побралися, бо вона борщ не вміє варити. 

Кошовий. О, то ти справжній козак! Запиши його, пане писарю! 

Козак-писар. Як кличуть тебе, хлопче? 

Кошовий. Та не питай, а так і пиши: козак Борщ! 

Вчитель. У курені новачків обов'язково піддавали випробуванням. 

Наприклад, давали завдання зварити куліш і ставили вимогу: щоб каша була 

гарячою, як повернуться козаки. А самі ховалися та спостерігали, як буде діяти 

новобранець. Траплялося так, що хтось із новобранців, приготувавши страву, 

починав панікувати, нервувати. Коли козаки бачили, що новачок упадав у розпач, 

то такого не приймали й відпускали додому. А інші не занепадали духом, а, 

гукнувши кілька разів, махали рукою та казали: «Ну, не хочете їсти, то я сам 

наїмся!» Такого відразу приймали до куреня. 

То ж давайте поринемо один день з життя козаків, побуваємо в 16-18 ст. на 

Запорозькій Січі.  

Де ж селилися козаки? Ну, звичайно, в безмежному українському степу 

понад Дніпром. Унікальною особливістю Дніпра були його знамениті пороги — 

пасма кам'яних скель, що стирчали з води на висоту 5 м і майже суцільною 

масою перекривали річку. Порогів було 9, які вилися лише вузенькими 

бурхливими проходами, які були дуже небезпечні; особливо влітку та восени 

при низькій воді. Пороги тягнулися Дніпром від сучасного Дніпропетровська до 

Запоріжжя. В 1932 році після збудування Дніпрогесу пороги було затоплено. 

Доповідь учнів «Поради від козацьких берегинь» 

Вчитель. А зараз наші козацькі берегині дадуть вам декілька порад як 

стати сильними та ознайомлять з розпорядком дня на Січі.  

Учениця 1. Козаки кожного дня за загальним сигналом вставали до сходу 

сонця та йшли на річку купатися, не зважаючи на пору року. Після цього сідали 

за стіл у курені снідати. На сніданок подавалася соломаха, — житнє борошно, 

зварене у воді й засмажене олією. 

Учениця 2.  Після сніданку всі йшли на ранкову молитву до січової церкви 

(звучить запис молитви), прали одяг, лагодили зброю, човни, укріплення. 
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Козаки вправлялися верхи на конях, змагалися у стрільбі, фехтуванні, доланню 

рівчаків та перешкод — билися на шаблях "до першої крові". Часто змагалися 

цілими куренями.  

Учениця 3. Рівно о полудень з фортечної гармати лунав постріл. За цим 

сигналом козаки йшли обідати. На обід подавалися страви — КОЗАЦЬКИЙ 

КУЛІШ, БОРЩ З КАБАЧКАМИ, МАМАЛИГА та КОЗАЦЬКИЙ САЛАТ. Після 

обіду співали пісні, думи, слухали розповіді і гру. 

Учениця 1. Козаки вірили, що гість посланий Богом. Особливо бажаними і 

шанованими гостями були люди, що прийшли здалеку, просто незнайомі люди 

які потребують даху над головою. Загальним презирством користувався той, хто 

відмовить гостю в притулку.  

Учениця 2.  Гостей завжди садовили на чолі столу і пропонували 

найкраще місце для відпочинку. Цікаво, що мінімум три дні козаки не 

цікавилися у гостя ні ім’ям, ні місцем, звідки він прибув – це вважалося 

непристойним. Гості були настільки культовими особами, що їм місце 

поступалися навіть люди похилого віку. Подорожуючи по козацьких землях, 

козак міг не брати їжі ні для себе, ні для коня – скрізь він був бажаним гостем, 

адже у нього скрізь є родичі, свати, куми, товариші по службі. На худий кінець 

завжди є просто незнайомі люди, які шанують гостя, як і самі козаки.  

Вчитель. Урядник шикуй загін.  

Урядник. Загін шикуйсь, рівняйсь, струнко.  

Вчитель. На 1-2 розподілись. 2 номера крок вперед. 

 Перші номери праворуч, це 1 команда, другі – це 2 команда. Займайте 

місця. 

Щоб швидко приготувати козацький стіл для гостей, ви вже розподілились 

на 2 команди, кожній групі потрібно приготувати по одній козацькій страві:  

1 група готує КОЗАЦЬКИЙ КУЛІШ та БОРЩ З КАБАЧКАМИ, 

2 група - МАМАЛИГУ та КОЗАЦЬКИЙ САЛАТ.  



 

54 

 

Шановні козаки та берегині, у вас будуть такі конверти з 

інгредієнтами до страви, з всіх складових потрібно обрати вірні та прикріпити їх 

до казанка чи тарілки. На все про все вам відведено 4 хв. Час пішов. 

Правильні відповіді. 

КОЗАЦЬКИЙ КУЛІШ (ПШОНО, ДОМАШНЯ КУРКА, ФІЛЕ 

СОМА ТА ТЕЛЯТИНИ, САЛО, ЦИБУЛЯ, ЧАСНИК, КРІП, ЛИМОН, ПЕРЕЦЬ) 

БОРЩ З КАБАЧКАМИ (М’ЯСНИЙ БУЛЬЙОН, БУРЯК, МАСЛО, 

КАБАЧКИ, КАРТОПЛЯ, КАПУСТА, ПОМІДОРИ, САЛО, ЗЕЛЕНЬ, та який же 

борщ без СМЕТАНИ) 

МАМАЛИГА (КУКУРУДЗЯНЕ БОРОШНО, МАСЛО АБО САЛО, 

МОЛОКО, ЧАСНИК) та КОЗАЦЬКИЙ САЛАТ (КВАШЕННА КАПУСТА, 

ХРІН, ЧАСНИК, ЦИБУЛЯ, МОРКВА, РОСЛ. ОЛІЯ, ПЕТРУШКА) 

 Дякую за участь, сідайте по місцях. 

Вчитель. Козаки, суворі воїни, загартовані в боях і морських 

походах, у вільний час любили співати, танцювати і  слухати музику. 

Найулюбленішим музичним інструментом у козаків була кобза, яку іноземні 

мандрівники називали «козацькою лютнею». У походах і під час військових 

урочистостей у козаків грала військова музика. Труби, фанфари разом із 

ударними інструментами використовували для подання сигналів під час бою. 

               Вчитель. Прийшла черга обрати кращого знавця історії козацтва. Хто 

дасть найбільше правильних відповідей отримає козацьку відзнаку. 

Вікторина:  

1. Що таке «засіки»? (Нагромадження посіченого дерева) 

2. Що було всередині фортеці-січі? (Майдан з православною церквою) 

3. Де була заснована перша Запорозька Січ? (На о. Хортиця) 

4. Що дозволяло козакам вирощувати коней, велику і дрібну рогату 

худобу? (Природні умови степу) 

5. Як називалася головна військова база козаків? (Запорозька Січ) 

6. Скільки козаків входило до військового гарнізону Січі? (2-3 тис.) 
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7. Яким чином охочі вступити до козацтва засвідчували свою відданість 

православ'ю? (Вони мали перехреститися.) 

8.  Як зверталися козаки один до одного? (Пани-брати, пани-товариші і т. ін.) 

9. Як називали в Україні місцевих землевласників? (Пани) 

10. Що таке зимівники? (Хутір, 2-3 хати з господарськими спорудами) 

11. Що впливало на чисельність козаків на Січі? (Пора року) 

12. Козаком міг стати хто завгодно, але за неодмінної умови. Якої? (Визнання 

православ'я) 

13. Чим займалися козаки на освоєних землях? (Сіяли хліб, займалися 

городництвом, садівництвом.) 

14. Якого року була заснована перша Запорізька Січ? (1556) 

15. Якого закону з моменту вступу до козацького товариства мав дотримувати 

кожен з його членів? (Закон козацького побратимства) 

16. Через що вдавалися до масових втеч селяни і міська біднота? (Через 

кріпацтво) 

17. Чому українських козаків називали запорозькими? (Бо січ була 

розташована за дніпровськими порогами) 

18. Назвіть господарські споруди козаків. (Комора, клуня, стайні, хлів, курник, 

погріб.) 

19. Ким була заснована перша Запорозька Січ? (Д. Вишневецьким) 

20. Де зазвичай будували Січ? (На річковому острові, у камишових заростях) 

За підсумками вікторини обирається кращий знавець історії козацтва, який 

отримує козацьку відзнаку. 

Рефлексія. Вправа «Три глечики». 

Вчитель. А зараз я пропоную вам поділитися своїми враженнями від нашого 

заняття.  В нас є 3 глечики, на яких написано «Візьму з собою», «Залишу», 

«Матиму на увазі». Поміркуйте, що з нашого заняття Ви б поклали в кожний 

глечик. 
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Додаток 5 

    Заповіді джури 

1) Люби Україну. 

2) Вивчай рідну мову. 

3) Шануй віру та звичаї свого народу 

4) Шануй предків, увесь свій рід. 

5) Люби батьків, сестер, братів. 

6) Поважай усі народи ,їхню культуру. 

7) Охороняй пам’ятки козацтва. 

8) Гартуй своє здоров’я. 

9) Гартуй свій характер і волю. 

10) Будь невтомним і мужнім у походах. 

11) Понад усе цінуй козацьку честь. 

12) Дорожи козацькою громадою. 

13) Май вірного побратима. 

14) Будь чесним і правдивим 

15) Будь добрим і милосердним. 

16) Ніколи не кривди слабших. 

                                                            17) Зневажай жорстоких і лихих. 

18) Поважай дівчину, поважай її честь. 

19) Будь ревним охоронцем рідної природи. 

20) Захищай братів наших менших. 

21) Будь добрим господарем. 

                                                              22) Опануй народні ремесла 

23) Навчайся володіти козацькою зброєю. 
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Додаток 6 

Використання 

нетрадиційних форм роботи 

з батьками 

 

1. Вечір запитань і відповідей «Як виховувати дитину на засадах козацької 

педагогіки". 

2. Анкетування для батьків «Що я знаю про козацьку педагогіку» 

3. Дискусія «Чи потрібно мати активну громадянську позицію» 

4. Студія-діалог «Ідеал української родини". 

5. Родинне свято «Козацькому роду нема переводу". 

6. Родинний бенефіс «Традиції нашої родини". 

7. Родинний портрет «Заохочення 

та покарання в нашій сім'ї". 

8. Аукціон ідей «Як виховати 

дитину свідомим громадянином 

та справжнім сім’янином» 

9. Батьківський майстер-клас 

«Готуємо козацькі страви 

разом» 

10. Змагання між батьками та 

учнями «Козацькі завзяття» 

11. Родинний проект «Дерево 

родоводу» 

12. Тренінг з батьками «Мистецтво 

спілкування з дитиною» 

13. Родинний батл «Співай, 

козацька душа!» 

14. День здоров’я «Дужі та завзяті» 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8kMGf7YTYAhXSI1AKHeqIDPMQFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fklasnaocinka.com.ua%2Fuk%2Farticle%2Ftrening-z-batkami--mistetstvo-efektivnogo-spilkuva.html&usg=AOvVaw0aOk1PtOt8R9slt3fBCqFS
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8kMGf7YTYAhXSI1AKHeqIDPMQFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fklasnaocinka.com.ua%2Fuk%2Farticle%2Ftrening-z-batkami--mistetstvo-efektivnogo-spilkuva.html&usg=AOvVaw0aOk1PtOt8R9slt3fBCqFS
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                       Фотоколаж життя  

                     козацької родини 

                    9-А класу 
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Козацький герб ЗОШ І-ІІ ступенів №7 

 

Опис гербу ЗОШ І-ІІ ступенів №7 

Золоте колосся пшениці переплетене з кетягами калини – є  ознакою 

щедрості та багатства української землі і символізує добробут.  

ДУБ – символ могутності та довговічності, цілісності й здоров’я, пишність 

і міці, родючості, життєвої сили, твердості духу, заступництва і притулку. 

Вислів "З нами Бог і Україна" був створений для підняття бойового духу 

українських воїнів ГАННОЮ КОНАЗЮК в на початку АТО в 2014р. Повний 

вірш звучить так. 

З нами Бог і Україна! 

Нехай щезне зла руїна! 

А ми цьому всі сприяєм - 

Мир і волю здобуваєм! 

Ірод стане на коліна! 

Браття доблесті і честі, 

Одіб`ємо перехрестя! 

Гарна пісня рани гоє 
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І гартує перед боєм! 

Українські мужні хлопці - 

Кіборги! Мов запорожці! 

Рідні духом і уважні, 

А в бою завжди відважні! 

Їдем танком чи крокуєм - 

Начувайтесь осоружні! 

Ангел світла вже святкує!.. 

 

В середині знаходиться Герб м. Бахмут. Щит герба — французький, 

поділений на чорне і зелене поле, між якими зображено срібний хімічний знак 

солі. 

Зелений колір верхнього поля герба символізує родючість Бахмутської 

землі, чорний колір нижнього поля символізує багатства надр. 

Зображення обрамлене по контуру щита рельєфним бронзовим кантом, 

таким же кантом розділені по горизонталі зелене і чорне поля. 
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Прийняття присяги козака. 2013 рік 
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Підготовка до участі у конкурсі «Козацька Слава». 2013 рік. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайняте ІІ місце в змаганнях «Козацькі розваги», 

присвячені Дню козацтва жовтень 2013 рік 
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Змагання між ЗОШ 

№1 та ЗОШ№7 в 

конкурсі «Козацькому 

роду-нема переводу» 

Листопад 2014 рік 
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Зайняте І місце в змаганнях «Козацькі розваги», 

присвячені Дню козацтва жовтень 2014 рік 
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Міський захід Всеукраїнській військово-патріотичній грі 

«Зірниця» 10 квітня 2014 року 
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14. 12. 2016 р. виступ вихованців 8-А класу на міському семінарі  «Варіативна 

складова навчального плану як засіб всебічного розвитку особистості» 
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Екскурсія до храму Іоанна Златоуста жовтень 2016 рік. 
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Виховна година «Хай в серці кожної людини живе любов до Батьківщини» 

(вересень 2017 рік) 
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Особисто-командне змагання з кульової стрільби серед учнів  

9-х класів гуртка Школи Джур (жовтень 2017р.) 
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"Козацькі забави" на честь заснування дитячо-юнацької  

організації школи Джур (листопад 2017р.) 

 

 

 

 


