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Публикация подчеркивает важность рассмотрения наследия казачества как культурно-историческо-
го достояния, полезного всем потомкам, а не предпосылки для его возрождения. В связи с этим Киевская 
Академия Казачества предлагает авторский блиц-курс казацкой истории, основанный на научно-иссле-
довательской работе по изучению истории казачества, казацких традиций и национального ментали-
тета. Существующее профессиональное образование не обеспечивает должных знаний о историческом 
наследии казачества для наших граждан, что, по мнению авторов статьи, крайне необходимо современ-
ному социуму.

Ключевые слова: Киевская Академия Казачества, Казацкий Просветительский Центр, изучение ка-
зацкого наследия, история казачества. 

The publication focuses on the importance of considering Cossack heritage as cultural and historical property 
that is useful to all the descendants, but not the conditions for its rebirth. In this regard, Kiev Academy of Cos-
sacks offers the author blitz course of Cossack history, based on the research work on the study of the history 
of the Cossacks, Cossack traditions and national mentality. Existing vocational education does not provide our 
citizens with knowledge of the historical heritage of the Cossacks, which, according to the authors, is necessary 
to modern society.

Key words: Kiev Academy of Cossacks, Cossack educational center, study Cossack heritage, Cossacks history.

НОВА ПАРАДИГМА «ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ»
ЗА КОЗАЦЬКОЮ ТЕМАТИКОЮ

Алла Волошина, 
Людмила Сичевська, 
Леонід Олійник,
м. Київ, Україна

УДК 159.9.018

Реалії сучасного українського соціуму не можуть не змінити ставлення громадян до 
освіти, незалежно від віку. Це можуть бути і юні особи, які лише обирають власний профе-
сійний шлях, і ті, хто вже отримали освіту. На жаль, фахівці (науково-педагогічні працівни-
ки ВНЗ) зазначають, що сьогодні студенти орієнтуються на мінімальний рівень знань, хоча 
необхідним рівнем вважають оптимальний. Чому так відбувається? Мабуть, тому що молодь 
інтуїтивно відчуває невідповідність навчання реальному життю і тим змінам, що відбувають-
ся у нашому суспільстві. Бурхливі події останніх років вимагають визначення громадянської 
позиції від кожного, адже періоди національного підйому змінювали хід не лише української, 
а й європейської історії. Отже, актуальним постає питання перегляду освітніх парадигм у 
контексті національного виховання, що неможливо без знання власної історичної спадщини. 
Тому метою нашої публікації є аналіз існуючих підходів до освіти та подання власної теоре-
тико-методологічної моделі просвітництва.

Аналіз літературних джерел [1; 9; 11; 14–15] показує, що засадами сучасної ідеології 
освіти використовують такі ідеї.

1. Всебічний розвиток здібностей особистості. Засобом досягнення цієї мети є засвоєн-
ня базових основ культури рідного народу. Це культура життєвого самовизначення: економіч-
на та праці, політична; демократична та правова; моральна та екологічна; художня та фізична; 
культура сімейних відносин тощо.

2. Самовизначення як основа формування цілісної особистості – людини з переконання-
ми, демократичними поглядами та життєвою позицією.

3. Особистісна спрямованість навчання – це рух від найближчих інтересів до розвитку 
високих духовних потреб особистості. У свідомості особистості має відбутися перехід від 
культури корисності до культури гідності у взаємодії з оточуючим світом. 

4. Добровільність – це прагнення до самостійності на засадах почуття товариського і 
громадянського обов’язку.
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Ці ідеї формувалися впродовж десятиліть, основоположниками яких стали видатні пе-
дагоги ХХ ст. – А. Макаренко, К. Ушинський, В. Сухомлинський та ін. У післярадянський пе-
ріод історії України соціальне життя докорінно змінилося і освіта стала скоріше комерційним 
проектом, аніж безпосередньо освітнім. 

У державній національній програмі «Освіта (Україна XXI століття)» та Національній 
доктрині розвитку освіти України у XXI ст. посилено акценти на вдосконалення форм, мето-
дів і засобів навчання. Особливу увагу приділено вдосконаленню змісту навчання, навчально-
виховному процесу тощо. Однак вищезазначені парадигми є декларативними, хоча цитують-
ся в усіх передмовах навчальних посібників. А що ж маємо в реалії? Фахівці з вищою освітою 
торгують на базарі або вважають за щастя влаштуватися робітником до маєтку олігарха. Так, 
економіка переживає не кращі часи, але освітні заклади, що базуються на гуманних принци-
пах, повинні допомогти пересічному громадянину не загубитися і не розгубитися, повернути-
ся до активної діяльності на користь державі. Цілком слушно зауважував О. Леонтьєв, вказу-
ючи на стрижневу особливість особистості – діяльність [10]. Як вказував видатний соціолог 
початку XX ст. П. Сорокін, жодне найстабільніше і традиційно орієнтоване суспільство не 
несе гарантій сталості культури. Культуру заново вирощує кожне нове покоління [9; 13]. Сис-
тема вищої освіти повинна постійно відтворювати наявну та створювати нову культуру (на-
приклад у вигляді особливих типів освічених людей, текстів і способів життя) [3]. 

Отже, важливою на сьогодні в Україні постає проблема освіти та виховання, що повинно 
мати національно-патріотичне звучання, що використовує історичні корені (наприклад козацькі 
традиції). Доречно зауважує В. Смолій в «Історії українського козацтва»: «... козакознавча проб-
лематика є практично невичерпною, як невичерпним є минуле українського народу» [5; 6].

Київська Академія Козацтва (КиАК), окрім прикладної науково-дослідної діяльності з 
вивчення національного менталітету, історії козацтва та козацьких традицій розширила поле 
діяльності, створивши Козацький Просвітницький центр, де будь-який охочий міг отримати 
необхідну інформаційну та психологічну допомогу.

Пілотажне опитування показало, що серед чинників, що сприяють формуванню наці-
ональної самоідентифікації. Значущими сучасна молодь вважає такі національні цінності, 
як рідна земля, мова народу, його історичне минуле, національні обряди, звичаї та традиції,  
а також духовна культура. 

До того ж, опитування виявило, що молодь цінує українську історію загалом (приблиз-
но так, як вшановують Т. Шевченка – пишними заходами біля його пам’ятника з приводу дат),  
а насправді нічого з історії не знає. Цей факт став поштовхом від прикладної наукової діяльності 
КиАК до практичної психологічної та просвітницької. Такою, на нашу думку, повинна бути су-
часна парадигма освіти – просвітництво, що базується на соціологічних та психологічних дос-
лідженнях, які дозволяють виявити «білі плями» невігластва та змінити наявний стан на краще.

Тема національної свідомості – це обов’язково тема відчуття національної єдності та со-
лідарності. Історичний міф є наслідком і засобом формування відчуття національної єдності. 
Частіше до цієї теми автори звертаються, засуджуючи війни, чвари між гетьманами, а також 
їхні різноспрямовані зовнішньо політичні орієнтації. У різних варіаціях автори підкреслю-
ють, що «гинуть брати», «проливається рідна кров», а від міжусобиць страждає «матінка-
Україна», яка «викохала їх у своєму лоні» [7]. Погоджуючись з автором, вважаємо, що сучас-
ний пересічний громадянин зобов’язаний бути обізнаним з історичною спадщиною, розуміти 
міфологію, чуттєвість образів та заполітизованість подання окремих історичних фактів. 

Стереотипи поведінки і морально-етичні цінності козацтва зароджувалися у суворих умо-
вах XV−XVII століття. На утвердження духовних основ козацтва значно впливали вікові тра-
диції українського етносу. Важливим його здобутком стало усвідомлення власних історичних  
традицій, виражене через культ пам’яті та спрямоване на виховання патріотизму на зразках 
минулого. Етнічна свідомість і запорізький гарт стверджували в козаках почуття власної гід-
ності, лицарських ідеалів вірності, доблесті й честі. 
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Козацтво – це стан душі, втілення споконвічної мрії людства про волю, свободу, рівність 
і братерство. Тут, на нашій українській землі виник цей унікальний соціально-історичний 
феномен, провісник демократичного суспільства, що на сьогодні маловідомий пересічному 
громадянину.

У свідомості козаків панували традиційні світоглядні принципи (волелюбність, вірність 
військовому обов’язку, присязі, старанність, колективізм, взаємопорятунок тощо). Етнічна 
культура козацтва увібрала його відмінні риси як етносоціального явища, своєрідність духо-
вного, військового, господарсько-побутового укладів життя. Вона виражалася в історичній 
пам’яті, традиційній системі цінностей, своєрідній духовній (усна народна творчість, пісен-
ний фольклор, танці, система виховання, сімейно-побутові звичаї, календарні свята та обря-
ди), поведінковій (соціонормативній), матеріальній (хата, одяг, предмети домашнього вжитку 
тощо) культурі, а також в дитячій субкультурі. Отже, важливо розглядати надбання козацтва, як 
культурно-історичну спадщину, корисну для нащадків, а не передумови для його відродження. 
Досить створювати з реального життя феєричне шоу або історичний маскарад. Необхідно тво-
рити сучасну українську історію, що базується на фактах та досвіді козацької спадщини, яка 
ще 400 років тому змогла створити демократичну державу та боротьбою відстояти свободу.

Козацький Просвітницький Центр пропонує нову парадигму освіти: незалежно від 
отриманого фаху та віку громадянин України повинен вивчати історію нашої держави, демо-
кратичні корені та героїв, що її створили – козацтво. 

Вольтер захоплювався козацьким героїзмом [4]. Карл Маркс назвав Запорізьку Січ «ко-
зацькою християнською республікою» [12]. Про них говорили О. Герцен та М. Чернишевський. 
Натхненний їх подвигами І. Рєпін створює всесвітньовідому картину «Запорожці пишуть лис-
та турецькому султану». У четвертому томі «Истории Государства Российского» відомого ро-
сійського історика М. Карамзіна знаходимо: «Откуда пришли казаки, точно неизвестно, но они 
древнее Батыевого нашествия 1223 г. Рыцари эти жили общинами, не признавая над собой ни 
поляков, ни русских, ни татар» [8]. М. Гоголь писав: «Так ось вона, Січ! Ось це гніздо, звідки ви-
літають усі ті горді і міцні, як леви, ось звідки розливається воля і козацтво на всю Україну» [5]. 

Першу письмову згадку про Запорозьку Січ знаходимо в «Історії Русів»: «1506-го року, 
для збереження назавжди границь, створена з козаків Малоросійських (тобто, українських) 
сильна сторожа… Козаки понаробили укріплення названі «засіками», від січення дерев, вжи-
ваних на палісади, від чого козаків, які там позасідали, названо Запорозькими Козаками, а 
місце перебування їх названо Січчю Запорозькою» [2].

Основою січового братства був своєрідний аскетизм. Він проявлявся у готовності до 
смерті, чим козаки завжди дивували іноземних спостерігачів, спартанській витривалості до 
фізичних страждань, байдужості до побутового комфорту. Згодом ці риси запорожців співвід-
несли з українським національним характером. І сьогодні існують стереотипи, що українці 
можуть мобілізуватися в історично важливі моменти, зневажливо ставляться до самого інсти-
туту державної влади через тривале іноземне панування. 

У козацькому середовищі вперше в українській історії було сформульовано фундамен-
тальні основи національної ідеї: незалежність та соборність Української держави та право 
українського народу на створення власної держави в етнічних межах його проживання. 

На нашу думку, важко побудувати українську державність без знання її першоджерел. 
Ми вважаємо, що кожному мешканцю України, потенційному козацькому нащадку, необхідно 
мати більш поглиблене уявлення про історію феномену козацтва. З цією метою фахівцями 
КиАК створено унікальний за змістом бліц-курс козацької історії, який ознайомить кожного 
охочого з історією, традиціями, військовим мистецтвом, характерництвом, побутом, кухнею 
та іншими цікавими «родзинками» козацького буття. Стереотипи поведінки та морально-
етичні цінності козацтва зароджувалися у суворих умовах XV−XVII століть. Одним із важли-
вих його здобутків стало усвідомлення власних історичних традицій, виражене через культ 
пам’яті та спрямоване на виховання патріотизму на зразках минулого. 
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Історія виникнення українського козацтва – це яскрава сторінка історії України. Голо-
вними козацько-лицарськими цінностями завжди були мужність, відвага, вірність, честь, гід-
ність, здатність до самопожертви, патріотизм, захист православної віри тощо. Особливостями 
козацтва вважаються здатність до самоорганізації, самодисципліни, самодостатність, психо-
емоційна і фізична стійкість. Українське козацтво впродовж століть пройшли складні етапи 
історичних трансформацій, проте героїчний козацький дух, козацькі традиції виявилися не-
тлінними, адже це духовність нашої нації.

Здобуття Україною незалежності сприяло розвитку громадського руху, спрямованого на 
відродження українського козацтва, що триває і зараз. Однак просвітницькій діяльності прак-
тично не приділяють достатньо уваги. Вважається достатнім вивчення історії у навчальних 
закладах. За винятком вузького кола фахівців, які поглиблено вивчали та вивчають історію 
козацтва, пересічний громадянин України практично нічого не знає про нього. 

У нашій давній історії ще багато пробілів, що надають привід для спотворення вузькона-
ціональних інтересів, а не бажання встановити істинний хід історичних подій. Тому просвіт-
ницька діяльність є одним із пріоритетних напрямів діяльності Козацького Просвітницького 
Центру. Ми ставимо за мету сформувати розуміння того, що сучасному активному громадя-
нину нашого суспільства необхідно не просто здобути нові знання, а й опанувати творчий 
підхід і потребу у самоосвіті, адже вищою цінністю будь-якого суспільства є людина. Про-
світництво постає важливим напрямом у боротьбі в антиподами моральності у свідомості та 
поведінці молоді. Освіта впродовж життя за козацькою тематикою – це соціальний науково-
просвітницький проект Київської Академії Козацтва, що беззаперечно потрібен сьогоденню і 
вимагає значної підтримки наукової спільноти. 
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