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Актуальним педагогічним питанням сучасності стає залучення нових поколінь до націо-
нальної культури, оскільки кожний народ не просто зберігає виховні традиції та особливості, 
що історично склалися, а й прагне перенести їх у майбутнє, щоб не втратити національну 
особистість та самобутність. 

У сучасний період розбудови незалежної України відбуваються значні зміни у свідо-
мості людей, а особливо, молоді. Подолання стереотипів призводить до нових деструктив-
них процесів – неприйняття наявних реалій [1]. Соціально-економічна, екологічна та духовна 
ситуації в Україні знаходять спотворене віддзеркалення в людській психології, душі народу, 
якій властива тотальна руйнація внутрішніх світів, поглиблена екстерналізація національ-
ної самосвідомості, крах загальнолюдських ідеалів та цілей, систем життєвого сенсу тощо.  
Таким чином, необхідною є конверсія національної свідомості на всіх рівнях українського 
суспільства [2].

На хвилі національного піднесення України та наприкінці 1980-х рр. ХХ ст. серед насе-
лення посилився інтерес до історії, культури і звичаїв українського козацтва. Однак, на жаль, 
доросле населення практично не приділяє уваги просвітницькій діяльності за козацькою  
тематикою. Достатнім вважають вивчення історії у середніх навчальних закладах. Переваж-
но цією темою володіє вузьке коло фахівців, які займались поглибленим вивченням історії  
козацтва, а пересічні громадяни України практично нічого не знають про це [3].

Історія виникнення українського козацтва – це одна з яскравих сторінок історії Украї-
ни. Ми вважаємо, що кожний громадянин України, потенційний козацький нащадок повинен 
мати більш детальне уявлення про історію феномена козацтва [4].

Внесок козацтва в духовний розвиток українського народу був, безперечно, важливим 
та значним. Автори «Історії українського козацтва» [5] вважають, що «підтримка братсько-
го руху, шкільної освіти, православних церков та монастирів – це лише незначний перелік 
тих культурно-освітніх акцій, які здійснювалися на українських землях упродовж багатьох 
десятиліть свого існування» [5]. «Про козаків та козацтво написано багато праць – художніх 
і наукових, великого і малого формату. Про них згадували середньовічні хроніки і літописи. 
Вони оспівані в народних піснях і думах» [5]. Козацька етнокультура була багатогранною  
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і самобутньою та залишила для нас значний етнокультурний і духовний спадок, що з плином 
часу увійшов в ролі складової в культурно-духовне життя сучасної української нації. Коза-
цтво акумулювало значний духовний досвід XVII−XVIII ст., залишивши в культурній свідо-
мості нашого народу найглибший слід [5]. Козацтво – це стан душі, втілення споконвічної 
мрії людства про волю, свободу, рівність та братерство. Для сучасних українців – це істо-
ричний феномен, що виник та існував як зародок і провісник демократичного суспільства на 
сьогоднішніх теренах [4]. 

Продовжуючи серію публікацій з теми «Козацтво як етнокультурна спільнота» [9], авто-
ри статті акцентують на важливості вивчення козацької історії та здобутків козацької спадщи-
ни для гармонійного розвитку особистості, тому що «через історію козацтва, по суті, пере-
ломлювалася ціла епоха в минулому України та її народу» [5]. Українське козацтво упродовж 
століть пройшло складний шлях історичних трансформацій, проте героїчний козацький дух і 
традиції виявилися нетлінними, адже це духовність нашої нації [4].

Козацтво має матеріальний і нематеріальний культурний спадок [7]. Важливо пам’ятати, 
що використання етнокультурного спадку козацтва може бути цікавим та успішним для гар-
монійного розвитку особистості та обдарованої особистості.

Використовуючи попередні публікації [3; 10], нам стало цікаво відповісти на такі за-
питання. Що сьогодні уявляють діти старшого шкільного віку про козацтво? Що вони про  
нього знають? 

З метою виявлення у підлітків загального уявлення про козацтво для вивчення загального 
бачення козака сучасним підлітком ми провели анкетне опитування «Козак очима старшо-
класника» серед підлітків 15−17 років старшого шкільного віку. Наші активісти і члени Київ-
ської Академії Козацтва (КиАК) провели неупереджене опитування серед дітей власних друзів, 
знайомих і родичів, які не мають спеціальної підготовки щодо вищезгаданої тематики. Ми на-
магалися з’ясувати як саме уявляє сучасний старшокласник козака, епоху козацтва, їхній життє-
вий устрій, місце феномену козацтва в нашому житті, інтерес до вивчення козацької спадщини.

Наводимо анкету, яку запропонували старшокласникам міста Києва.
Анкета-опитувальник 

«Козак очима старшокласника»
(15 запитань на "так – ні")

1. Чи чув ти слово «козак»? (так – 100 %, ні – 0 %)
2. Чи викликає в тебе слово «козак» позитивні почуття? (так – 91 %, ні – 9 %)
3. Чи можеш ти назвати причини виникнення козацтва? (так – 32 %, ні – 68 %)
4. Чи знаєш ти, що козаки були нашої православної віри? (так – 73 %, ні – 27 %)
5. Чи знаєш ти назву козацької держави? (так – 33 %, ні – 67 %)
6. Чи можеш ти назвати відмінності між реєстровими, міськими і запорізькими козака-

ми? (так – 12 %, ні – 88 %)
7. Чи маєш ти уявлення про побут козаків (що їли, що пили, де жили)? (так – 64 %,  

ні – 36 %)
8. Чи знаєш ти, як називались козацькі човни? (так – 51 %, ні – 49 %)
9. Чи знаєш ти що-небудь про гопак? (так – 93 %, ні – 7 %)
10. Чи знаєш ти, що куліш – це улюблена козацька страва? (так – 47 %, ні – 53 %)
11.  Чи чув ти що-небудь про «тетерю» та «соломаху»? (так – 1 %, ні – 99 %)
12. Чи хотів би ти більше дізнатись про козаків (під час навчальних занять або в інших 

місцях)? (так – 85 %, ні – 15 %)
13. Чи хотів би ти ходити в козацький гурток – гурток козацьких традицій? (так – 71 %, 

ні – 29 %)
14. Чи бував ти хоч раз у житті в музеї козацької історії? (так – 16 %, ні – 84 %)
15.  Чи хотів би ти брати участь в українських козацьких святах та інших заходах на ко-

зацьку тематику? (так – 88 %, ні – 12 %)
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Результати анкетування представлено в рисунках 1 і 2. Отриманні результати дають 
змогу стверджувати, що попри вивчення певних аспектів історії козацтва, серед підлітків цієї 
вікової групи обізнаність щодо козацької спадщини досить помірна. Відповіді на запитання  
№ 1, 2, 9, 12 та 15 свідчать про певний рівень обізнаності про козацтво як явище; відповіді на 
запитання № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 дають змогу говорити про відсутність належної поглиб-
леності знань про феномен козацтва у підлітків цієї вікової групи. Поряд з тим, відповіді на 
запитання № 12, 13, 15 є досить оптимістичними. 

Отже, суспільство і батьки недоопрацьовують щодо питань популяризації козацької 
спадщини та її використання як чинника гармонійного розвитку особистості. 

Рис. 1. Відсоткове співвідношення старшокласників за рівнем обізнаності про козацтво

Також з рисунку 1 зрозуміло, що відповіді респондентів на питання № 15 (про участь 
в етнокультурних заходах на козацьку тематику) свідчать про надвисокий ступінь зацікав-
леності серед старшокласників. Отже, генетична пам’ять та яскравість феномену козацтва, 
оспіваного у фільмах, легендах, народних думах та піснях, є важливим чинником у процесі 
генерування цього явища та необхідності організації широкомасштабної науково-просвіт-
ницької та культурно-масової діяльності в цій сфері. 

Гармонійною може бути особистість, яка живе, спілкується та адекватно ідентифікуєть-
ся в національному етнокультурному просторі. Запорукою гармонійного розвитку є існуван-
ня та перебування особистості в сприятливому та генетично комфортному середовищі. Тому 
гуртки з вивчення козацької спадщини та етнокультурні «Клуби Козацького дозвілля» [6] на-
дають можливість для культурного зростання, відпочинку, комфортного проведення вільного 
часу, знаходження однодумців – любителів козацької спадщини та прихильників козацько-
го способу життя, козацьких звичаїв і традицій, можуть бути корисними для гармонійного  
розвитку підлітків, де козацька спадщина відіграє роль основоположного чинника гармоній-
ного розвитку. Це дасть змогу сформувати у старшокласників мотивацію до знань в рідному  
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етнокультурному середовищі та гармонійне культурне виховання і розвиток. Для цього необ-
хідно розширювати мережу розповсюдження козацької спадщини в гуртках для дітей шкіль-
ного віку та сімейних «Клубах Козацького дозвілля» [6]. Потрібно розглядати козацьку спад-
щину як бажаний чинник елемента сучасного виховання і гармонійного розвитку особистості. 
Необхідно наголосити на необхідності залучення до цього процесу обдарованих дітей [10], 
які завдяки власним здібностям зможуть інтегрувати у процес вивчення надбання національ-
ної етнокультури, що зробить вагомий внесок у гармонійний розвиток нашого сучасника.

Автори висловлюють щиру вдячність керівнику та співзасновнику Київської Академії 
Козацтва, доктору філософії, магістру психології, Аллі Леонідівні Волошиній за мудре керів-
ництво, допомогу та натхнення щодо проведення нашого дослідження, а також усім членам 
та друзям КиАК, які  погодились брати участь в анкетуванні та залученні більш широкого 
кола респондентів для проведення нашого дослідження.
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