
Інформація про результати діяльності Українського козацтва  у 2018 – 2019 рр. 

(відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 

друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства 

відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з 

питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та 

інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання 

заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року - 

за період діяльності). 

 Відповідно до Указу Президента України «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015р. за 

№580/2015 Міжнародна громадська організація „Українське козацтво” спільно з 

Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України у 2016 році започаткували проведення науково-

практичних конференцій в областях України на тему: „Національно-патріотичне 

виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки та туристично-краєзнавчої 

роботи”. 

 Метою зазначеного заходу є популяризація українських освітніх традицій як 

важливих засобів виховання юних патріотів України. 
 

У 2018 – 2019 рр. було проведено: 

16 лютого 2018 року - м. Коростень, Житомирської області – Житомирський 

обласний семінар-практикум з козацько-лицарського виховання учнівської молоді: 

«Національно-патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки та 

туристсько-краєзнавчої роботи».  
 

28 березня 2018 року - м. Ірпінь Київської області – обласний семінар-

практикум з козацько-лицарського виховання учнівської молоді: «Впровадження 

козацько-лицарського виховання учнів у навчальних закладах освіти Київщини».  
 

14 червня 2018 року - м. Умань Черкаської області – семінар-практикум 

«Національно-патріотичне виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки 

та туристсько-краєзнавчої роботи». 
 

09 - 10 жовтня 2018 року - м. Сєвєродонецьк Луганської області – обласна 

науково-практична конференція «Національно-патріотичне виховання учнів 

засобами козацької педагогіки та туристсько-краєзнавчої роботи». 
  

11 грудня 2018 року - м. Черкаси – семінар-практикум «Національно-

патріотичне виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки та краєзнавчо-

дослідницької роботи». 
 

20 - 21 грудня 2018 року - Запоріжжя – обласний семінар-практикум з 

козацько-лицарського виховання учнівської молоді: «Україна козацька, - стратегія 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах освіти 

Запорізької області». 
 

31 січня - 01 лютого 2019 року - м. Львів – науково-практична конференція 

«Національно-патріотичне виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки 

та краєзнавчо-дослідницької роботи».  
 



28 лютого - 01 березня 2019 року - м. Київ – Міжнародна науково-практична 

конференція: «Освітньо-виховні та патріотичні традиції українського козацтва у 

контексті слов'янських і загальноєвропейських  цивілізаційних процесів». 
   

19 квітня 2019 року - м. Ірпінь Київської області – Всеукраїнська науково-

практична конференція учнівської та студентської молоді: «Національно-

патріотичне виховання учнів і студентської молоді засобами козацької педагогіки та 

хортингу».  
 

 Протягом 2018 – 2019 років двічі видавався підручник «Козацька педагогіка», 

який розповсюджується у навчальних закладах України. 
 

Усі підрозділи Українського козацтва проводять патріотичну і вишкільну 

діяльність в освітніх закладах України.  
 

Березень 2018 року - спільний захід Українського козацтва з клубом 

«Холодний Яр», приурочений до 100-річчя козацького руху 1917 – 1921 рр., – 

науково-патріотичний тур місцями козацької слави з виступами в м. Звенигородка,  

м. Богуслав та козацьких селах Черкащини.  
 

Листопад 2018 року - під егідою Українського козацтва проведено чергову 

міжнародну науково-практичну конференцію «Буття українців» на тему: «Народна 

пісня». Видано три зшитки українських народних пісень: «обрядові пісні», 

«жартівливі та розважальні пісні», «козацькі та повстанські пісні», а також «Збірник 

украдених українських народних пісень».  
 

Українське козацтво у сфері правозахисної діяльності 

- Київським Крайовим осередком Українського козацтва створено підрозділ  

сприяння правоохоронним органам на Київщині «Козацька варта», який успішно діє 

і базується у с. Білогородка Києво-Святошинського району. 
 

- Полтавським Крайовим осередком Українського козацтва створено  

громадське формування з охорони порядку і державного кордону «Осавульська 

служба», яке успішно діє і базується у м.Кременчук. 
 

- Кіровоградським Крайовим осередком Українського козацтва створено 

структурний підрозділ охорони порядку «Козацька дружина», базується у  

м. Кропивницький. 
 

- юридичним підрозділом бунчужної служби на чолі з Генеральним суддею  

Українського козацтва, доктором юридичних наук України, академіком Перцем 

Василем Івановичем створено і подано на розгляд Верховної Ради України ряд 

законопроектів, у тому числі розроблюються базові закони до Конституції і Кодексів 

України. 
 

   19 квітня 2019 року. 

 

Наказний Верховний Отаман 

Українського козацтва:                                                   Віталій Опанащук. 
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