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Вступ 

У всі часи й у всіх народів з’являлася потреба захищати свою землю від 

незваних гостей у повному бойовому обладунку. І тоді  з народного середовища 

виокремлювалася група осіб, які завдяки характеру та фізичним здібностям могли 

взяти на себе місію захисників. Спочатку - десяток курних хатинок і прилеглі поля зі 

збіжжям, а відтак і всю територію. Для нас, українців, такими захисниками стали  

козаки. Вони були і є осередком державності, символом свободи і нескореності. [2, 

с. 147, 8, с.7, 14] Козаки не лише національні збройні сили, а й приклад збереження 

української духовності, адже вони вміли не лише воювати, козаки любили книги, а 

козацька молодь навчалася грамоти. Козацькі школи виховували дух глибокої 

народності, любові до рідної мови, культури і звичаїв. У них вивчали 

старослов'янську мову, письмо, рахунок, Закон Божий, риторику, географію, 

військову справу. [12, с. 310-311] 

Сьогодні ми багато згадуємо про героїчні часи козацтва та покладаємо великі 

надії на його відродження, сподіваючись, що саме козацтво врятує  Україну, її 

державність та незалежність. Вивчаючи минуле України,  аналізуючи суспільні 

процеси, ми встановили, що виховання молоді на військово-козацьких традиціях є 

основою для  розвитку національної свідомості й самосвідомості особистості 

кожного учня. Тому  члени пошукового загону «Патріот»  у 2018-2019 році обрали 

для роботи  напрямок «Слава козацька не вмре –  буде жити, бо вміють козаченьки  

Вкраїні служити», який є продовженням проекту «Тії слави козацької повік не 

забудем».  Основною метою  є дослідження   історії сучасних козацьких осередків 

Лубенщини, їх діяльності та впливу на виховання справжніх патріотів України. 

Паралельно пошуківці  взяли участь у реалізації ряду підпроектів, спрямованих на 

вшанування захисників Батьківщини, розвиток волонтерської роботи, фізичний гарт, 

пропагування національних традицій, ідей миру та добра. 

Мета нашої краєзнавчо-пошукової експедиції: 

 Виховувати в учнів патріотизм, бажання вивчати історію рідного краю; 

 Прищеплювати любов до своєї малої Батьківщини та повагу до національних 

традицій; 
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 Ознайомити учнів з історією і діяльністю сучасних козацьких осередків  

Лубенщини,  зацікавити їх козацькими традиціями. 

Форми реалізації: робота з довідковою літературою, історичними джерелами, 

матеріалами Інтернету (Додаток А), зустрічі із захисниками України різних часів, 

збір та оформлення матеріалів, волонтерська робота, участь у проведенні 

літературно–музичних композицій, організація спортивно-патріотичних заходів, 

проведення акцій, виставок. 

Завдання: зібрати та опрацювати історичні джерела, матеріали преси, 

інтернет-публікації про історію створення, діяльність сучасних козацьких 

осередків на Лубенщині; організовувати волонтерську допомогу захисникам 

України різних часів, родинам загиблих, доглядати пам’ятні місця сіл 

Калайдинцівської сільської ради; вести фоторепортажі про роботу, проведену 

пошуковою групою, висвітлювати її на сторінках преси, шкільному сайті, в 

мережі фейсбук; організувати зустрічі з представниками сучасних козацьких 

осередків Лубенщини, проводити уроки мужності, тематичні заходи «Ми – 

нащадки козаків», організовувати екскурсії;  пропагувати шанобливе ставлення 

до історії, традицій рідного краю, небайдужість до проблем людей, що нас 

оточують. 

Сьогодні в Україні намагаються відродити козацтво, ретельно вивчають життя 

козаків, їх звичаї, традиції, створюють сучасні козацькі загони. Справді, часи 

козацтва — частина героїчного минулого українського народу. Так в чому ж полягає 

такий жвавий інтерес до козаків? Чому ж ми, українці, пишається ними на весь світ? 

Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що у козацтві 

виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Кожен в Україні чув про 

козаків. Козак в нашій уяві — це звитяжний воїн, що не розлучається з шаблею. 

Захисник Вітчизни, оборонець прав і віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе під 

небом України. [1, с.52] Про них написано багато наукових книжок, цікавих 

романів, знято фільмів. Про наш козацький рід і його ватажків говориться в 

урочистій пісні нашої держави — гімні України. А про малого хлопця і дорослого 

парубка, що вміє відстояти свою честь і захистити слабшого, старого, жінку, у нас 
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кажуть: справжній козак. І у це слово вкладають розуміння найбільших чеснот 

нашого народу. [6, с.115] 

Сучасне українське козацтво об’єднує понад 700 козацьких організацій 

чисельністю більше 300 тис. осіб. Із них близько 40 організацій – міжнародні та 

всеукраїнські, більше 255 – обласні, 263 – районні (районні у містах) та 176 – міські. 

На базі існуючих козацьких організацій сформовано близько 300 козацьких 

громадських формувань з охорони громадського порядку чисельністю понад 10 тис. 

осіб, які співпрацюють з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України. 

Найстарішою громадською організацією України козацького спрямування є 

«Українське козацтво», яка була створена у жовтні 1991 року та зареєстрована у 

березні 1992 року. До червня 1999 року вона була єдиною козацькою організацією в 

державі. Першим її гетьманом обрали В’ячеслава Чорновола. [9] 

В історії розвитку українського козацтва сучасної незалежної України, можна 

виділити чотири етапи:  

1. Виникнення на території України місцевих козацьких громад і об’єднання їх 

під юрисдикцією Міжнародної організації «Українське козацтво» (з 1989 до 

середини 1992 року).  

2. Розвиток і адаптація традицій козацьких громад у сучасних умовах (з 1992 до 

1995 року).  

3. Вихід зі складу Міжнародної організації «Українське козацтво» окремих груп 

козаків і реєстрація ними незалежних козацьких громад з всеукраїнським та 

міжнародним статусом (з 1995 до 2002 року). 

4. Початок об’єднання незалежних козацьких громад різних рівнів у спілки та їх 

до виконання «Національної програми відродження та розвитку Українського 

козацтва» (з 2002 року до середини 2010 року). [4] 

Становленню козацького руху сприяли укази Президента України: «Про 

відродження історико-культурних та господарських традицій Українського 

козацтва» (№ 14/95 від 04.01.1995 р.), «Про день Українського козацтва» (№966/99 

від 07.08.1999 р.); [7]«Про Координаційну раду з питань розвитку Українського 

козацтва» (№ 1283/99 від 06.10.1999 р.), «Про Положення про Координаційну Раду з 
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питань розвитку Українського козацтва» (№ 1610/99 від 22.12.1999 р.), «Про 

Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 

рр.» (№ 1092/2001 від 15.11.2001 р.) [5], «Про Раду Українського козацтва» (№ 

916/20054 від 4.06/2005р.), «Про заходи з підтримки розвитку Українського 

козацтва» (№ 378/2007 від 4.05.2007 р.).  

Нині всі козацькі організації України можливо умовно діляться на чотири групи: 

реєстровиків, запорожців, вільних козаків і звичаєвих. 

З історії: реєстрове козацтво – частина українського козацтва, яка перебувала 

на державній військовій службі. Козаки записувалися до спеціальних списків-

реєстрів, що було основою для визначення державою їхніх прав і привілеїв. 

Реєстрове козацтво не вимагало великих видатків і відзначалося високою 

боєздатністю. 

Уперше проект створення реєстрового козацтва був висунутий 1524 року, за 

правління великого князя литовського й короля польського Сигізмунда I. 

Реалізовано його 1572 року, за Сигізмунда II Августа, коли Україна входила до 

складу Речі Посполитої. До реєстру було записано 300 козаків. Проте українські 

козаки використовувались урядом у війнах і раніше, підтвердженням тому є згадки 

про існування більш ранніх козацьких реєстрів. Реєстрові козаки були незалежними 

від місцевої адміністрації, звільнялися від сплати податків, отримували привілеї, й 

одним із них було право на володіння містечком Трахтемирів (з монастирем і 

землями до Чигирина для зимових квартир, арсеналу, шпиталю). Реєстровим 

козакам також були надані клейноди. 

Реєстрові козаки завжди були елітою українського народу й відрізнялись своєю 

освіченістю. Вони завжди були рушійною силою в боротьбі за волю та незалежність 

України. Реєстрові козаки часто брали участь у козацько-селянських повстаннях, 

національно-визвольній боротьбі українського народу. 

Видатні козацькі полководці починали свій шлях у реєстровому козацтві. Це – 

Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Северин Наливайко, Іван Виговський, 

Іван Мазепа, Михайло Дорошенко й інші. [10] 
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2002 року вперше в незалежній Україні установча Велика Рада відродила своїм 

рішенням Українське Реєстрове Козацтво й затвердила посаду Гетьмана. На цю 

посаду козаки одностайно обрали спадкового козака, відомого 

вченого, члена-кореспондента Національної академії наук 

України, доктора технічних наук, доктора богослов'я, ректора 

Державного університету інформатики і штучного інтелекту 

МОН України Анатолія Івановича Шевченка. Сучасне 

Українське Реєстрове Козацтво успадкувало військові 

традиції, традиції честі, відваги, відданості Уряду, обраному 

народом, дисципліни й порядку. 

Девізом колишніх реєстровців було: «Збережемо честь – збудуємо славу!», а 

девізом сучасних козаків-реєстровців є: «До міцної держави та добробуту народу 

України – через духовність і патріотизм кожної людини». [3] 

Не зважаючи на важку історію країни, в наш час етнічне козацтво відроджується 

і поступово згадує своє коріння. В  Україні множаться осередки козацтва,  які 

оживлюють нашу родову пам`ять і нашу козацьку душу. Загалом на Полтавщині 

зареєстровано більше 50 козацьких ГО, з яких 17 обласних, 30 районних і 9 міських, 

які нараховують більше як 5 тисяч козаків.  Основними напрямками роботи, що 

здійснюються козацтвом Полтавщини, є пропагування національних традицій, 

патріотичне виховання молодого покоління, фізичний гарт, проведення наукових та 

краєзнавчих досліджень, сприяння правоохоронним органам у підтриманні 

належного громадського порядку. [11] 

Ми розпочали цикл досліджень по збору відомостей про 

сучасні козацькі об’єднання Лубенщини та їх діяльність.  

У 2007 році на Лубенщині заснували Лубенську окрему 

гетьманську дивізію особливого призначення імені Северина 

Наливайка (Додаток Б, В, Г).  

Командувачем Лубенської окремої Гетьманської дивізії 

особливого призначення імені Северина Наливайка в 
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м. Лубнах Полтавської області обрано Лапка Олексія Григоровича, йому присвоєно 

козацьке звання – генерал-лейтенант УРК.  

Член пошукового загону Проценко Тетяна 

взяла інтерв’ю в О.Г.Лапка, звідки ми і дізналися 

його біографію. Ннародився майбутній козак 30 

жовтня 1948 року на  хуторі Тотчине (тоді 

Хорольського району) Лубенського району 

Полтавської області. Після завершення школи закінчив училище механізації, 

працював в колгоспі механізатором, шофером. 1967 року був призваний до лав 

Радянської Армії, проходив службу в прикордонних військах. Після служби 

працював інструктором практичного водіння автошколи в м. Ашгабаті ТРСР. В 

1970 році переїхав з м. Лубен Полтавської області. Два роки працював водієм І-го 

класу автобусів. З 1971 до червня 1997 рр. – служба в МВС, підполковник міліції. 

Освіта вища, закінчив ХАДІ. Зараз працює директором Приватного 

підприємства "Заріччя". 

З 2004 року Генеральною старшиною УРК призначений отаманом полку. 

Полковник УРК. Нагороджений трьома козацькими хрестами УРК    (бронзовий, 

срібний, золотий). 

Лубенській козацькій дивізії підпорядковуються реєстрові козаки п’яти районів: 

Гребінківського, Оржицького, Хорольського, Семенівського, Великобагачанського.  

Дивізія має свої атрибути: прапор, булаву, шаблю.  

За цей час зроблено багато добрих справ. Силами 

сучасних козаків встановлено пам’ятний хрест біля 

мосту через річку Сула. На насипу - великий камінь  і 

козацький хрест. На мармуровій плиті – напис: 

«Лицарям волі Северина Наливайка – жертвам 

Солоницької трагедії 1596 року». Тут серед 

безкрайніх посульських лугів, де кожна грудка  землі 

дзвенить  козацькими шаблями і гомонить голосами відваги і мужності, 

цей  пам’ятний знак   нагадує  сучасникам про одну з найгероїчніших сторінок 
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історії визвольної боротьби українського народу. Северин Наливайко – 

визначна  історична постать , козацький ватажок, провідник козацько-селянського 

повстання проти польської шляхти 1595-1596 років, яке охопило майже все 

Правобережжя і закінчилось  у червні 1596 року під Лубнами.  

Процедура прийому в козаки відбувається на території Мгарського монастиря. 

 Мабуть саме тому й виникла ідея замурувати 

капсулу з іменами 

сучасного реєстрового 

козацтва України у стіні 

цього монастиря, який свого 

часу розбудовували Іван 

Самойлович та Іван Мазепа. Лубенська дивізія УРК активний учасник усіх 

громадських заходів, що відбуваються на Лубенщині. Реєстровці проводять значну 

просвітницьку роботу, відроджують козацькі святині, впорядковують території, 

працюють зі шкільною молоддю. (Додаток Д)  

З 1990-х років в Україні з`явилося і стрімко здобуло популярність явище 

військово-історичної реконструкції – відтворення матеріально-технічної культури та 

подій (в ігровій формі) певної історичної епохи із використанням археологічних, 

письмових та образотворчих джерел. Новітній рух військово-історичної 

реконструкції в Україні ділиться на два великі напрямки: реконструкцію 

середньовічну/ранньомодерну та реконструкцію військових подій ХХ століття 

(передовсім дві світові та громадянська війна).  На рубежі 2003-2013-х років 

відбувається стрімке поширення мережі реконструкторських клубів. Зазвичай вони 

утворювались за схожим принципом: з`являлась ініціативна група 

людей (часто  з 3-4-х чоловіків), вони виїжджали на  фестиваль або 

полігонну гру, переймали досвід вже існуючого клубу і за його  

допомоги або й самі  починали власну  роботу.  Є такі майже по 

всій Україні, є і на теренах нашої Лубенщини. Приблизно 15 років 

тому ініціативна група, на чолі з жителем с.Засулля Миколою 

Григоровичем Дроботом, заснувала військово-історичну групу «Піхотинець». І 
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почалася клопітка робота. Найперший крок – вивчити джерела, які дадуть 

бачення,  як було колись. Для цього реконструктори  відвідали безліч музеїв, 

виставок, архівів. Переглянули сотні експонатів. Якусь інформацію отримали з 

літописів, іншу – з малюнків, гравюр. Другою складовою є придбання або 

самостійне створення історичного костюму, спорядження. Цей процес є найбільш 

працемістким і проблематичним, оскільки потребує розв`язання цілої низки 

принципових питань: щодо відповідності матеріалу, кольору, крою або форми, масо-

габаритних покажчиків зброї, а відтак – правового статусу такої зброї. Член ВІГ 

«Піхотинець» Володимир Мисник розповів, що  у багатьох реконструкторів можна 

зустріти свідоме бажання виготовляти «історичні речі» власноруч, відновлювати 

подаровані старожилами, що обумовлює тісний взаємозв`язок між військово-

історичною реконструкцією та опануванням традиційних ремесел (ковальства, 

автентичного шиття, теслярства, гончарства тощо). Ця складова передбачає і 

регулярні тренування з реконструйованою зброєю, без яких її застосування у ігровій 

практиці втрачало б сенс. Третьою  складовою  є  власне  застосування  знань,  

навичок  та речей під час ігрових реконструкцій. 

Кількісний склад групи постійно змінюється. На сьогодні ВІГ налічує 20 осіб, 

але це дійсно фанати своєї справи, адже все, що вони роблять відбувається дійсно на 

ентузіазмі і за власний кошт. Зокрема група, окрім форми та військового 

спорядження, має техніку – мотоцикли, грузовик, броньовик. Реставрацією техніки і 

доведення її до робочого стану займається керівник М.Г.Дробот.  

Спілкуючись з учасниками військово-ігрової групи, ми дізналися, що вони 

беруть участь у реконструкціях періоду XVII ст. та Другої Світової війни. 

Найближчі до нас локації, де кілька років поспіль проводилися реконструкції  

легендарного бою Київської оборонної операції осені 1941 року  є Оржицький, 

Лохвицький та Чорнухський райони. ВІГ «Піхотинець» є активним учасником та 

організатором цих заходів. Тут збиралося понад триста учасників з України, 

Білорусії, Молдови. Вшановуючи пам’ять вірних захисників Батьківщини, а саме 

воїнів Південно-Західного фронту,  учні  школи, у вересні 2017 року стали свідками  

реконструкції бою у Шумейковому урочищі. 
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Реконструктори брали участь також у перепохованнях бійців, які загинули в 

часи Другої Світової війни (Додаток Е), разом із військовими збройних сил 

Сполучених Штатів Америки, відкривали  експозиції в Полтавському музеї дальньої 

бомбардувальної авіації (2017 р.), присвячені спільним діям військових у Другій 

Світовій війні на території України.  

Окрім відтворення 

«бойових операцій», 

учасники групи діляться 

своїми знаннями 

історичних подій з 

підростаючим поколінням. Вони є частими гостями нашої школи. Ми пам’ятаємо 

одну з перших зустрічей з реконструкторами у 2014 році.  

З початком війни на Сході України багато реконструкторів стали до лав 

захисників, а саме Клюшник О.,Чегодаєв Г., Добреля О., Марченко О., Сивуха В., 

Павлик С. Але група не припинила своєї діяльності, а навіть розширила. В ці 

складні часи актуальним стало волонтерство і справжні чоловіки не стали осторонь. 

Допомагали чим могли: коштами, продуктами. Важливо і те, що не залишалися поза 

увагою і захисники, які повернулися з війни. Тут вони отримували підтримку і 

звичайно  ж спілкування.  За допомогою Володимира Васильовича ми мали змогу 24 

жовтня 2018 зустрітися з учасниками АТО, кіборгами, добровольцями у лави 

збройних сил України Чегодаєвим Генадієм Олеговичем та Ульяновим Віктором 

Олексійовичем.  

Цікавою, змістовною, а іноді і болючою була 

розповідь Г.О.Чегодаєва про пережиті миті 

війни, про те як загартовувався характер 

захисника. Тамуючи подих учні слухали 

розповідь Віктора Ульянова про Іловайський 

котел та перебування у полоні. Кіборги 

закликали школярів бути патріотами, вести здоровий спосіб життя і в свою чергу 

запевнили, що зроблять все для нашого мирного майбутнього. 
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З 2008 року ВІГ «Піхотинець» поступово втілила в життя  ще один напрямок – 

вивчення історії, побуту українського козацтва XVI-XVII ст. З цією метою було 

створено підрозділ Лубенська сотня сільська. Курінь має 10 козаків, виборного 

курінного М.Г.Дробота.  Всі члени підрозділу рівноправні. 

Реконструктори з новими силами поринули в цікавий  світ історії козацьких 

походів, вивчення та відтворення польового табору Лубенської сотні сільської 

середини  XVII ст. (Додаток  Ж, И)  Більшість елементів побуту козаки 

виготовляють власними руками. Є серед 

реконструкторів майстер – Михайло Іванович 

Волошин, який виконує всі роботи по дереву, є і 

ковалі, є і реставратори.  

З нагоди свята Покрови Божої Матері, Дня 

українського козацтва,  Дня захисника ми мали змогу зустрітися з цими людьми, 

перейнятися їхніми ідеями.  Цікаво і змістовно розповідали про побут, зброю і 

життя козаків Володимир Васильович Мисник, Микола Григорович Дробот. Учні 

мали змогу потримати в руках макети зброї: шаблі, 

козацькі бойові сокири, постріляти з лука. Козаки 

не просто розповідали, а й навчали дітей бути 

дисциплінованими, мужніми, товариськими, вести 

здоровий спосіб життя, адже тільки тоді можна 

вступити до лав юних козаків – джур. 

Козаки Лубенської сотні сільської передали 

до шкільного музею люльки 

XVІІ-XVІІІ ст., знайдені на 

території України і одну (на фото 

вона чорна), знайдену на 

території Бесарабії, XІX ст. Також 

передали залишки шаблі-ординки XVI-XVII ст., 5 кресал, відкрутку, 2 ключі, дужку 

з скрині, наконечник, ніж часів скіфів, зломок дужки казана. 
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Минулого літа Посульські луки під Солоницею стали місцем проведення 

фестивалю, покликаного перегорнути одну зі сторінок славного минулого та 

нагадати нащадкам про славні героїчні події 422-ї річної давнини, коли Лубенщина 

стала місцем найбільшої трагедії в історії козацько-селянських повстань ХVІ 

століття. Саме 422-й річниці останнього бою повстанців під проводом Северина 

Наливайка було присвячене козацьке свято «Щоби воля панувала тисячі віків». 

Гостей свята вітали козаки Військово-історичної групи «Курінь Печерської 

сотні Опанаса Предримирського Київського реєстрового козацького полку», 

військово-історична група «Піхотинець» м.Лубни. та представники Лубенської 

козацької дивізії на чолі з О.Г.Лапком. Вони демонстрували експонати доби 

козацтва, які відтворені за археологічними знахідками, малюнками, існуючими 

зразками. Представлені на виставці одяг на учасниках свята, холодна – шабля, 

келеп, чекан, сокира та вогнепальна зброя: мушкети, гаківниця, предмети побуту: 

кераміка, різні глечики, тиковка, фляги,  козацькі люльки-носогрійки, намет для 

відпочинку. 

Для українського народу козаки стали гідними предками, адже протягом усього 

життя вони несли у серці заповітну мрію – бачити свою землю вільною і щасливою. 

Наш обов’язок – гідно наслідувати козацькі заповіді, оберігаючи спокій і злагоду у 

суспільстві. 

У рамках роботи над проектом  ми співпрацювали із засобами масової 

інформації,   поповнювали матеріалами експозиції відділу «Із сивої давнини» 

шкільного музею, проводили екскурсії для жителів села та учнів школи, 

висвітлювали свою роботу на шкільному сайті.  
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Ми – козацького роду 

Наслідуючи традиції духовності українського народу, ми взяли участь у 

реалізації ряду підпроектів, спрямованих на вшанування захисників Батьківщини, 

розвиток волонтерської роботи, фізичний гарт, пропагування національних 

традицій, ідей миру та добра. 

Оскільки наш загін розпочав роботу над даним проектом в кінці 2018 року, то і 

участь  у різних заходах, акціях бере 

свій початок з грудня минулого 

року. 

У всьому світі 5 грудня 

відзначають День волонтера. 

Небайдужість до чужої біди, 

причетність і співпереживання — те, 

що веде волонтерів вперед. Завдяки їхнім старанням, десятки, якщо не сотні тисяч 

людей отримують настільки необхідну їх допомогу. Волонтери допомагають дітям і 

дорослим, вони піклуються про здоров’я людей і тварин, їх комфорт і безпеку. Ось і 

учні нашої школи, за ініціативи пошуківців, долучилися до благодійної акції для 

дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей «Миколай про тебе не 

забуде». Школярі підготували для однолітків у подарунки книжки, солодощі, 

шкільне приладдя, одяг, багато іграшок. Все зібране було передано до пунктів збору 

у м.Лубни. 

Учні ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім.Ф.Д.Рубцова»,  в рамках вітання  наших 

захисників із прийдешнім Новим роком, взяли 

участь у заходах з національно-патріотичної 

тематики зокрема «Малюнок на фронт», «Вірш 

захиснику», «Лист герою». Всі роботи  передані до 

районного військового комісаріату, а звідти до бойових військових частин.  
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7 грудня в спортивній залі школи 

відбулося фізкультурно-спортивне 

свято "Козацькі забави", присвячене 

Дню Збройних Сил України. Присутні 

учні та вчителі школи гаряче 

підтримували команди юнаків 9, 10, 11 

класів. За результатами змагань ІІІ місце посіла команда 11 класу, ІІ місце у 

команди 9 класу, І місце зайняла дружна команда юнаків 10 класу. Кращим козаком 

визнано члена пошукового загону  Кучеренка Сергія. Йому було вручено грамоту та 

кубок. https://www.youtube.com/watch?v=y6bx5BMV7mc&feature=share 

Навіть і в канікулярний період учні школи, 

виявляючи шану і повагу до полеглих захисників 

нашої Батьківщини, взяли участь в акції "Пам'ять". 

Учасники пошукового загону боролися із сніговими 

заметами біля пам'ятника загиблим воїнам у роки ІІ Світової війни. 

22 січня, на День Соборності України, у 

приміщенні опорного закладу «Калайдинцівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» зібралися учні та вчителі  на 

презентації книги Віктора Ревегука «Лубенщина в 

добу Української Революції 1917-1921рр..» 

Всі присутні захоплено слухали лекцію 

Віктора Яковича  про події українського національно-визвольного руху, що 

відбувалися рівно сторіччя тому. Розповідь перемежовувалася художніми номерами: 

козацькими піснями, патріотичними поезіями Олександра Олеся, що їх виконували 

учні школи. Пам’ять загиблих у всі часи боротьби за незалежність вшанували 

хвилиною мовчання та запалили свічку пам’яті. 

15 лютого 2019 року ми вшановуємо 

учасників бойових дій на території інших держав, 

віддаємо шану тим, хто з честю та гідністю виконав 

https://www.youtube.com/watch?v=y6bx5BMV7mc&feature=share
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свій військовий обов’язок в Афганістані. 18 лютого в ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-

ІІІ ступенів» відбулась лінійка-реквієм присвячена подвигу воїнів-афганців.  

Учні запросили на зустріч воїнів-інтернаціоналістів: Устименка В.М., Товкача 

В.М., Плиса С.В., Ющенка А.М., Фесечка Ю.Г., Василенка М.Г. Діти вручали їм 

квіти, розповідали вірші, дарували пісні. Всі присутні в залі аплодували воїнам 

стоячи. На знак світлої пам’яті про тих, хто віддав своє життя, увійшовши в 

безсмертя, учасники дійства вшанували їх хвилиною мовчання.  Після заходу гості 

відвідали музей. Учні провели екскурсію в кімнаті Захисників Вітчизни, де воїни-

афганці ознайомилися з героїчним подвигом наших земляків. 

Традиційним стало в нашій школі свято День України. На свято учні запросили 

волонтера Лубенського штабу допомоги АТО Перекопного 

Костю Григоровича. Школярі щиро дякували Кості Григоровичу 

та членам його сім’ї за активну участь у підтримці наших 

захисників, адже з самого початку бойових дій вони є активними 

учасниками волонтерського руху. Кучеренко Сергій, заступник 

голови учнівського самоврядування, член пошукового загону 

«Патріот», виконуючи доручення всієї шкільної громади, передав частину коштів 

від проведеного ярмарку волонтеру Перекопному К.Г. на допомогу нашим 

захисникам.  

З метою підтримки військовополонених моряків, захоплених російською 

стороною у Керченській протоці, зокрема й 

полоненого моряка Головаша Богдана Олеговича та 

членів його сім’ї, які проживають у місті Кременчук, 

учнями ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім.Ф.Д.Рубцова» було проведено тематичну лінійку 

«Ми пам'ятаємо про Вас» на якій ми нагадали присутнім про події, що відбувалися в 

листопаді 2018 року в Азовському морі, ознайомили учнів і вчителів з біографією 

нашого земляка Богдана Головаша та приєдналися до привітань Богдану Олеговичу 

з 23-річчям, яке він відзначив 18 січня. Всі присутні переглянули відео телекомпанії 

«Лтава» про становлення Богдана, як патріота рідної держави. 
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Протягом тижня (11.02-15.02) учні школи 

ініціювали  акцію «Валентинка  полоненим морякам». 

Вони виготовили кораблики жовтого та блакитного 

кольорів, помістили їх на серце-валентинку і оформили 

експозицію «Волю морякам України». Пошуківці 

Кучеренко Сергій, Рудь Богдан разом з 

однокласницями Сичовою Вітою та 

Черновою Тетяною записали відео на 

підтримку військовополонених моряків. 

 20.02.19 учні  провели виховний захід 

«Герої не вмирають», присвячений воїнам 

Небесної Сотні. Школярі вшанували пам’ять 

мужніх учасників подій на Майдані, вулицях 

Грушевського та Інститутській. 

До Дня Добровольця в школі 

відбулася зустріч учнів та педагогічного 

колективу з Леонідом Шаблею та його 

дружиною Наталією, мешканцями села 

Мгар. Вони прожили в шлюбі більше 30 

років, виростили двох дітей, дочекалися 

онуків. То ж дехто з односельців не міг зрозуміти, чому Леонід Іванович не 

залишився вдома втішатися родинним теплом, коли в Україну прийшла біда. У 

лютому 2015 року він пішов добровольцем у зону АТО. Зробив це після безсонних 

ночей, коли голову обсідали важкі думки про долю свого народу, майбутнє власних 

дітей. Пішов мовчки, не сказавши дружині. Вона не встигла його вмовити і 

залишилася чекати. А довгими ночами тривожні думки про чоловіка складалися у 

вірші. Їх Наталія Григорівна зі сльозами на очах читала для учнів школи. Леонід 

Іванович розповів присутнім про свій бойовий шлях (був у Донецькій області (у 

районі Горлівка – Ясинувата - Авдіївка); у Луганській області – Бахмутська траса, І 

лінія оборони), про події, свідком яких довелося стати, про своїх побратимів. Учні 
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та вчителі дякували герою та його вірній подрузі аплодуючи стоячи, дарували квіти. 

http://www.kalajdynci.pl.ua/novyny/1-2009-08-17-07-41-29/794--2019.html 

Традиційно кожної весни учні ОЗ «Калайдинцівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ф.Д.Рубцова» проводять акцію «Посади 

дерево». Винятком не став і цей рік. Учні 9 та пошуківці 

висадили на території школи саджанці сосен.  

У рамках участі учнів школи в 36 обласному зльоті 

юних краєзнавців, ми взяли участь у 

благодійній акції «Подаруй частинку 

тепла», підготувавши для воїнів-учасників 

АТО невеличкі обереги з побажаннями, 

малюнки, сухофрукти, солодощі. Зібрані 

під час акції кошти та подарунки, передані 

волонтерам громадської організації «Полтавський батальйон небайдужих» для 

підтримки учасників антитерористичної операції з Полтавської області. 

Ми, члени пошукового загону, прагнемо 

бути гідними слави наших земляків, героїв 

АТО. Вчимося у воїнів бути справжніми 

патріотами Батьківщини, відповідати за свої 

вчинки, поважати державні символи, 

пропагувати загальнолюдські цінності. У цьому нам допомагає участь у 

Всеукраїнській дитячо-юнацькїй військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), 

адже більшість у загоні є членами рою «Удайські козаки». Цього року команда 

посіла  друге місце в районі. 

З метою пропаганди здорового способу життя, поширення 

ідей олімпізму, розвитку олімпійського руху в Україні шляхом 

залучення якомога більшої кількості дітей до занять спортом в ОЗ 

"Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст." відбувся Олімпійський урок - 

2019. Ми  взяли активну участь у його проведенні. 

http://www.kalajdynci.pl.ua/novyny/1-2009-08-17-07-41-29/794--2019.html
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23 вересня пошуківці ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Ф.Д.Рубцова» 

провели урочисту лінійку «Тих днів у пам’яті 

не стерти і сьогодні» з нагоди 76-ї річниці 

визволення Лубенщини від нацистів. 

Протягом дня школярі мали змогу відвідати 

музейну кімнату Бойової слави, куточок 

Ф.Д.Рубцова, доторкнутися сторінок історії 

нашого народу. Екскурсії проводили члени 

пошукового загону «Патріот». 

15 жовтня, в ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ 

ст.» відбулася загальношкільна виховна година 

"Маріє, Діво благодатна, Вкраїни кожного солдата оберігай у боротьбі!", яку 

підготували  пошуківці та учні 9 класу.З вуст 

учнів звучали слова подяки всім захисникам 

України: козакам, січовим стрільцям, воїнам 

УПА, героям АТО/ООС. 

 15 жовтня пошуківці  долучилися до ІІІ 

щорічного Всеукраїнського національно-

патріотичного конкурсу, приуроченого до Дня 

Козацтва "Я козацького роду", який проводить 

"Шкільний портал". 

Проект  «Слава козацька не вмре –  буде 

жити, бо вміють козаченьки  Вкраїні служити», 

є  довготривалим і ми плануємо в подальшому 

урізноманітнювати свою діяльність,   залучати 

до співпраці небайдужих громадян, виховувати 

у сучасної молоді усвідомлення відповідальності за свої вчинки заради майбутнього 

нашої держави. 

  



20 
 

Висновки 

Історичний досвід показує, що відродження козацтва має в собі потужні 

потенційні можливості, які пробуджують до життя невикористану і невичерпну енергію 

та силу багатомільйонних мас українців. З відродженням козацтва поглиблюється 

здоровий спосіб життя, зростає рівень фізичного та духовного здоров’я нації, 

утверджується національно-патріотичний дух у житті та побуті народу. Інтелектуальна, 

духовна та практично-дійова енергія сотень тисяч наших співвітчизників, організована 

в козацькі форми, обіцяє плідні результати, духовне піднесення народу, успішне 

розв’язання доленосних для України загальнонаціональних проблем. 

Досліджуючи козацтво як зміст і форму національного буття, проводячи різні 

заходи на патріотичну тематику, ми не просто збагатили наші знання про Україну, ми 

знайомимося з українськими традиціями, створюємо нові тандеми української 

сучасності, розвиваємо почуття «національної гідності».  

У результаті проведеної роботи ми реалізували такі завдання: 

 залучили учнів школи, до участі у спільному проекті;  

 провели  дослідницьку  роботу на місцевому матеріалі з метою формування в 

учнів навичок пошукової роботи, науково-дослідницької діяльності та методики 

ідентифікації залишків минулого, аналізу, тлумачення та визначення їхнього місця в 

ширшому історичному контексті;  

 поповнили матеріалами відділ «Із сивої давнини» шкільного музею; 

 через використання науково-популярної літератури, історичних фактів та 

довідок, фільмів, проведення виховних заходів, створення електронних презентацій, 

організацію екскурсій розширили знання учнів про козацький рух в Україні, заслуги 

сучасних захисників Вітчизни по збереженню її цілісності; 

 надали дієву матеріальну допомогу воїнам АТО,  

  виготовили обереги та листівки для  моральної підтримки захисників; 

 доглядали за пам’ятними місцями села; 

 вшановували мужність та відвагу захисників України різних поколінь; 

 пропагували здоровий спосіб життя. 
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