
40

№ 3 (70) / ІІІ квартал / 2018Освіта та розвиток обдарованої особистості

У статті визначено головні передумови популяризації елементів козацької спадщини в козацькому етнокультурному 
просторі. Автори розповідають про просвітницький центр «Козацька Світлиця» та його ефективну діяльність для дорос-
лих у Київській Академії Козацтва, співзасновниками та керівниками якої є автори статті.

Ключові слова: просвітницька діяльність; козацька спадщина; козацький етнокультурний простір; науково- 
популярне знання.

ГОЛОВНІ ПЕРЕДУМОВи ПОПУЛЯРиЗАцІЇ 
ЕЛЕМЕНТІВ КОЗАцЬКОЇ СПАДЩиНи 

В КОЗАцЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Історія виникнення українського козацтва – це 
одна з яскравих сторінок історії України. На нашу 
думку, кожному мешканцю України, потенційному 
козацькому нащадку, необхідно мати більш детальне 
уявлення про історію феномену козацтва [1].

Громадська організація «Київська Академія Ко-
зацтва» (КиАК) [2] розглядає все населення України 
як нащадків козацтва [3] і вважає головним напрямом 
своєї діяльності просвітництво щодо козацької спад-
щини серед широких мас українського суспільства 
[3]. Ця організація є просвітницьким етнокультурним 
простором для шанувальників козацької історії. 

Діяльність козацького етнокультурного просто-
ру [4] постійно ставить нові задачі та відкриває нові 
горизонти. Попит на історичну спадщину козацтва 
має бути задоволено через науково-просвітницьку та 
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культурно-просвітницьку масову діяльність з насе-
ленням у клубах за інтересами. Навіть в епоху тоталь-
ної економічної кризи населення має розвиватися че-
рез вивчення своєї історії, традицій та етнокультури. 
Науково-просвітницька та культурно-просвітницька 
масова діяльність має підводити людину до чіткої са-
моідентифікації, впевненості у власних можливостях 
і силі серед козацьких нащадків (використовуючи ко-
зацький спосіб життя та традиції), навчати будувати 
своє теперішнє та майбутнє у сім’ях – головних осе-
редках суспільства процвітаючої держави [2].

Метою КиАК було виявлення більш затребуваних 
і бажаних форм діяльності з населенням. З огляду на 
це, було проведено численні опитування [1; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11] і виявлено таке: інтерес до історичної спад-
щини козацтва [3; 9; 10] та кращих його досягнень   
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є значним і має бути впроваджений в життя та побут 
сучасного суспільства. Найбільший попит мають різ-
номанітні етнокультурні свята на козацьку тематику, 
науково-популярні просвітницькі заходи – тематич-
ні зустрічі, семінари, майстер-класи. Однак респон-
денти зазначали, що зміст цих заходів має бути «без 
зайвих наукових подробиць і термінів», адже люди 
передусім прагнуть отримати загальне уявлення про 
козацтво як історичний феномен і про його багату ет-
нокультурну спадщину, елементи якої можуть бути 
корисними і в наш час. Недарма в гімні України є 
слова: «І покажем, що ми, браття, козацького роду». 
Якщо ми «козацького роду», то хоча б маємо щось 
про це знати. Таке побажання висловила більшість  
опитаних [1; 5; 6; 7; 8; 9; 10].   

Для вдосконалення форм діяльності в науково-
просвітницькому центрі «Козацька Світлиця» [1]  
з метою скоригувати матеріальні, духовні, соціальні 
та культурні аспекти діяльності козацького етнокуль-
турного простору [4] ми поставили за мету поглибле-
но дослідити ключові передумови популяризації 
козацької спадщини та перспективи підтримки ін-
тересу до козацької тематики. У цьому нам допомогли 
наші молоді співвітчизники, які стоять на порозі до-
рослого життя. У процесі підготовки нами було роз-
глянуто ключові передумови популяризації козацької 
спадщини в козацькому етнокультурному просторі 
КиАК. Отриману інформацію було використано з ме-
тою підготовки тематичних зустрічей із громадськіс-
тю у наступному сезоні.

Світ стрімко змінюється, тому ми постійно 
проводимо моніторинг. У 2018 р. КиАК було про-
ведено власне дослідження на території м. Київ –  
анкетне опитування «Дослідження передумов по-
пуляризації козацької спадщини в козацькому ет-
нокультурному просторі КиАК». Наші активісти 
провели неупереджене опитування серед дітей 
своїх друзів, знайомих і родичів, які не мають спе-
ціальної підготовки щодо вищезгаданої тематики,  
а саме – молодих співвітчизників старшого шкіль-
ного віку (15–17 років). 

Анкета-опитувальник 
«Дослідження передумов популяризації 

козацької спадщини в козацькому 
етнокультурному просторі КиАК»

Вік _______ Стать  __________________________ 
Рід занять  _________________________________
1. Чи обізнані Ви щодо феномену козацтва, що іс-

нував та існує на території сучасної України? (так – 
47,8 %; ні – 52,2 %)

2.  Хто такий козак у контексті різних століть?  
Напишіть, будь ласка, свої відповіді:

-	 XVII ст.;
-	 XIX ст.;
-	 XX−XXI ст.
(не знаю взагалі – 39 %; знаю – 27 %; частково 

знаю – 34 %)

3. Чи погоджуєтеся Ви з визначенням козацтва як 
сучасної етнокультурної спільноти? (так – 68 %;  
ні – 7 %; не знаю – 25 %) 

4. Чи розумієте Ви, що таке етнокультура? (так – 
78 %; ні – 22 %)   

5. Чи цікаво Вам ознайомлення з козацтвом як  
з етнокультурною спільнотою? (так – 69,5 %;  
ні – 30,5 %) 

6. Які особливості козацького життя-буття Вам 
цікаві? Оцініть, будь ласка, кожен варіант за 
пʼятибальною шкалою.

А історія (середній бал – 2,9)
Б побут і соціальний устрій (середній бал – 2,9)
В бойові мистецтва (середній бал – 3,4)
Г козацька медицина (середній бал – 3,1)
Д козацька кухня (середній бал – 4,1)
7. Чи хотіли б Ви мати відношення, проводити 

вільний час у козацькому етнокультурному просторі? 
Оцініть, будь ласка, кожен варіант за пʼятибальною 
шкалою.

А лекції (середній бал – 1,7) 
Б семінари (середній бал – 2,2) 
В круглі столи (середній бал – 2,4) 
Г фестивалі (середній бал – 3,8) 
Д етнокультурні свята (середній бал – 4,2) 
8. Чи обізнані Ви щодо українських народних 

свят? (так – 87 %; ні – 13 %)
9. Чи знаєте Ви що-небудь про обрядовість  

головних українських народних свят? Оцініть, будь 
ласка, за пʼятибальною шкалою (середній бал – 3,1) 

10. Чи розумієте Ви, що більшість українського 
населення є козацькими нащадками? (так – 69,6 %; 
ні – 30,4 %)         

11. Чи хотіли б Ви взяти участь в обрядовому 
святкуванні основних народних свят, як то Святвечір, 
Різдво, Маланки тощо? (так – 79 %; ні – 21 %)

12. Як Ви вважаєте, де і ким мають бути організо-
вані ці заходи? (Ваша відповідь)

Результати опитування показано на діаграмах 
(рис. 1, 2, 3).

       

Рис. 1. Діаграма «Обізнаність респондентів щодо 
феномену козацтва»

Згідно з результатами проведеного опитування,  
було виявлено, що загальний інтерес до козацької те-
матики серед наших молодих співвітчизників віком 
15–17 років досить високий. Відповіді на запитання 
№ 1, 2 відображають середній рівень загальної обіз-
наності старших школярів щодо козацької тематики. 
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На нашу думку, це свідчить про недостатню науково-
просвітницьку та популяризаційну діяльність щодо 
козацької тематики серед молоді саме цієї вікової гру-
пи. Також недостатньо уваги приділяють вивченню 
цієї тематики на заняттях історії в контексті середньої 
освіти, недостатньо козацьких гуртків у позашкіль-
них освітніх закладах і спеціальних освітніх закладах. 

Відповіді на запитання № 3 підтверджують, що 
більшість опитаних (68 %) погоджуються з визначен-
ням козацтва як етнокультурної спільноти. З огляду на 
те, що досить високим є показник варіанта відповіді 
«не знаю» (25 %), то можна припустити, що ще не всі 
респонденти розуміють значення слова «етнокуль-
турна спільнота». Це підтверджує доцільність більш 
активної та широко масштабної просвітницької діяль-
ності з козацької тематики. 

Відповіді на запитання № 5, 6, 7 підтверджують 
високу зацікавленість у пізнанні козацького життя-
буття та козацької тематики – для 69 % респондентів 
цікавим є ознайомлення з козацтвом як з етнокультур-
ною спільнотою. Досить високі середні бали у більш 
детальних запитаннях № 6, 7. З вищенаведених ва-
ріантів відповідей зрозуміло, що середню цікавість 
респонденти виявили до історії, побуту та соціально-
го устрою (середній бал 2,9 із 5), більше інтересу –  
до бойових мистецтв і козацької медицини (середній 
бал – 3,4 та 3,1 відповідно). До козацької кухні рес-
понденти проявили найвищий інтерес – 4,1 бала, що 
може свідчити про етногенетичну пам’ять та значне 
прагнення сучасної молоді до пізнання власного ет-
нокультурного коріння. Саме етногенетична пам’ять і 
прагнення респондентів до пізнання етнокультурного 
коріння можуть бути головними передумовами попу-
ляризації козацької спадщини.

Цікаво зазначити те, яким формам просвітниць-
кої діяльності щодо козацької тематики респонденти 
надали перевагу (відповіді на запитання № 7): без-
посередньо лекції викликали найменший інтерес –  
середній бал лише 1,7 за пʼятибальною шкалою. Де-
які респонденти зазначили, що це через значну кіль-
кість термінів і сухої наукової інформації, «занудність 
та примітивний рівень викладацької майстерності  
спікерів». Варіанти семінарів і круглих столів отрима-

ли дещо вищий середній бал – 2,2 та 2,4 відповідно. 
Це зумовлено можливістю обговорити тему, постави-
ти запитання й отримати на них відповіді, однак ці 
види заходів не передбачають цікавих практичних або 
ігрових завдань. Найвищі середні бали отримали ва-
ріанти фестивалів та етнокультурних свят – 3,8 та 4,2  
відповідно. Це свідчить про високий рівень сприйнят-
тя інформації нашими молодими співвітчизниками, 
якщо її подавати саме в таких формах. Під час фес-
тивалів та етнокультурних свят люди занурюються в 
їх атмосферу, беруть активну участь в іграх, ігрових 
дійствах, виконують багато практичних завдань, за-
стосовуючи всі структури сприйняття інформації,  
а отже, автоматично ефективніше та більш поглиблено 
сприймають нову інформацію на козацьку тематику.

Відповіді на запитання № 8, 9 свідчать про 
суб’єктивний рівень самооцінювання в обізнаності 
щодо українських народних свят: 87 % вважають себе 
обізнаними щодо українських народних свят, а серед-
ній бал обізнаності щодо обрядовості – 3,1. Можна 
припустити, що респонденти володіють інформацією 
лише частково. Якби не було варіанта «частково», то 
більшість обрала б варіант «не знаю». Проте, попри 
поверховий рівень знань, інтерес до тематики є висо-
ким – 79 % респондентів хотіли б брати учать в обря-
довому святкуванні головних народних свят (відповіді 
на запитання № 11). Отже, серед передумов популяри-
зації козацької спадщини можна виділити поверхневий 
рівень знань щодо козацької тематики.

Відповіді на запитання № 12 щодо того, де і 
ким мають бути організовані основні народні свята, 
були досить різноманітними (влада; на рівні країни;  
Міністерство молоді і спорту; школа; громадські ор-
ганізації; добровольці; вдома в сім’ї та навіть «Мі-
ністерство свят»). Цікаво зазначити, що серед такої 
значної кількості респондентів жоден не написав 
відповіді на зразок «Ми самі з друзями», «Ми всім 
класом», «Ми всією групою (коледжу) можемо орга-
нізувати» тощо. На нашу думку, це свідчить про го-
товність молодих людей брати участь у святах та ін-
ших заходах, які організовано іншими організаціями:  
представниками влади, міністерствами, громадськи-
ми організаціями тощо. 

Рис. 2. Діаграма «Погодження з визначенням козацтва 
як сучасної етнокультурної спільноти» 

Рис. 3. Діаграма «Особливості козацького 
життя-буття»
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Таким чином, було досліджено та виявлено голов-
ні передумови популяризації козацької спадщини в 
козацькому етнокультурному просторі КиАК, а саме: 

1) недостатня науково-просвітницька та популя-
ризаційна діяльність щодо козацької тематики в су-
часному суспільстві;

2) поверхневий рівень знань щодо козацької 
тематики; 

3) могутня етногенетична пам’ять і прагнення 
респондентів до пізнання власного етнокультурного 
коріння. 

Отже, вищезгадана тематика потребує ще більш 
широкомасштабного вивчення, що буде предметом 
наступних досліджень, та «втілення» в розум і серця 
наших співвітчизників як етнокультурної основи їх 
життя та буття. Автори висловлюють щиру вдячність 
усім членам і друзям КиАК, які люб’язно погодились 
взяти участь в анкетуванні та залученні широкого кола 
респондентів для проведення нашого дослідження.
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Voloshyna Alla, Sychevska Lіlia, Oliynyk Leonid 

THE  MAIN  PRECONDITIONS  FOR  THE 
POPULARIZATION  OF  ELEMENTS  OF  THE 

COSSACK  HERITAGE  IN  COSSACK  
ETHNO-CULTURAL SPACE

The article considers the main preconditions for 
the popularization of elements of the Cossack heritage 
in Cossack ethno-cultural space. The authors define the 
usefulness and importance of Ukrainian Cossack ethno-
cultural space for living and leisure of our contemporar-
ies. The authors report on educational center “Kozatska 
Svitlytsyaˮ and its effective activity for adults in “Kiev 
Academy of Cossacksˮ, whose Co-founders and leaders 
they are. Kiev Academy of Cossacks considers the entire 
population of Ukraine as descendants of the Cossacks 
and considers themselves as educational ethno-cultural 
space for supporters of Cossack history.

With the aim of identifying the most popular and de-
sirable forms of work of the Kiev Academy of Cossacks 
with the population, we conducted numerous polls and 
found the following: the interest in the historical heritage 
of the Cossacks and its the best achievements in society is 
extremely large and may and must be brought to life and 
way of life of modern society.

In order to improve the forms of work in the scien-
tific and educational center “Kozatska Svitlytsyaˮ (like 
“Cossack Day Room”), to correct material, moral, social 
and cultural aspects of the activity of the Cossack ethno-
cultural space, we set out to further explore the main pre-
conditions for the popularization of elements of the Cos-
sack heritage and perspectives for maintaining interest in 

Cossack subject with our young compatriots standing on 
the threshold of adult life. In the process of preparation 
we consider the basic preconditions for the populariza-
tion of elements of the Cossack heritage in Cossack eth-
no-cultural space of the Kiev Academy of Cossacks for 
preparing the next season for our thematic meetings with 
the public.

In 2018 the “Kyiv Academy of Cossacksˮ conducted 
its own research on the territory of Kyiv – a questionnaire 
survey “Investigation of the preconditions for the popu-
larization of the Cossack heritage in the Cossack ethno-
cultural space of the Kiev Academy of Cossacksˮ. As a re-
sult of the survey, it was found that the general interest in  
the Cossack subjects among our young compatriots aged 
15-17 is quite high. The majority of respondents agree 
with the definition of the Cossacks as an ethno-cultural  
community. Also they showed a high interest in the  
knowledge of Cossack life-being and Cossack topics in 
general. Respondents showed the highest interest in the 
Cossack cuisine – 4.1 points out of 5, which can testify to 
the ethnogenetic memory and the great desire of modern 
youth to learn their ethno-cultural roots.

Thus, the main preconditions for the popularization 
of the Cossack heritage in the Cossack ethno-cultural 
space of the Kiev Academy of Cossacks were investigated 
and revealed: the superficial level of knowledge about 
the Cossack subjects, insufficient scientific-educational, 
promotional and popularization work on the Cossack 
subjects in modern society, ethnogenetic memory and the 
aspirations of those respondents for knowledge its ethno-
cultural roots. This topic needs even more extensive study, 
which will be the subject of subsequent publications.

Key words: outreach activities; Cossack heri-
tage; Cossack ethno-cultural space; popular science  
knowledge.
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ОСНОВНЫЕ  УСЛОВиЯ  ПОПУЛЯРиЗАции 
ЭЛЕМЕНТОВ  КАЗАцКОГО  НАСЛЕДиЯ 

В  КАЗАцКОМ  ЭТНОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассматриваются основные предпосыл-
ки популяризации элементов казацкого наследия в 
казацком этнокультурном пространстве. Авторы 
рассказывают о просветительском центре «Казац-
кая Светлица» и его эффективной деятельности для 
взрослых в «Киевской Академии Казачества», соучреди-
телями и руководителями которой они являются.  

Ключевые слова: просветительская деятель-
ность; казацкое наследие; казацкое этнокультурное 
пространство; научно-популярное знание. 
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