
Ворзель, 9 жовтня 2010 року 
 

П Р О Г Р А М А 
НАУКОВИХ ЧИТАНЬ 

на тему:  
«Освітньовиховні традиції українського козацтва:  

минуле і сучасність»  
 

Початок читань – 10.30 
Регламент для доповідачів – 5-10 хв. 

 
9.30-10.00    Заїзд та реєстрація учасників  

 
10.00-10.30       Огляд виставок 

1. Виставка майстрів української художньої народної вишивки 
2. Виставка учнівських робіт учнів Ірпінської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. 
художнього профілю №1 ім. А.С. Макаренка на козацьку тематику 
3. Виставка художньої та історичної літератури на козацьку тематику 
4. Перегляд відео сюжетів проведених навчально-виховних козацько-
лицарських заходів учнівських та студентських козацьких осередків 

 
10.30         Відкриття читань 

Вітальне слово Ворзельського селищного голови, академіка Міжнародної Академії 
козацтва (МАК), генерал-майора козацтва Кухарського С.О.  

Вітальне слово президента МАК, генерала армії козацтва Ямненка М.І. 
Вступне слово. Зберігач фондів – керівник музею історії та культури «Уваровський 

дім», академік МАК, полковник козацтва Соколенко О.Г. 
 

Розділ 1. 
Історія виникнення українського козацтва 

 
1. Шилов Юрій Олексійович, докт. істор. наук, проф. Міжрегіональної Академії 
управління персоналом (МАУП). 
«Нардський епос і витоки слов’ян, Русі та козацтва. (До проблеми етно- 
культурно-теріторіальних традицій Аратти-Арсанії і Аріана-Дандарії))». 
 
2. Наливайко Степан Іванович - зав. каф. іноземних мов і порівняльних досліджень 
Національного НДІ українознавства МОН України.  
«Козацька індоарика. Індоарійський елемент у прізвищах запорозьких козаків».  
 
3. Наливайко Сергій Степанович - наук. співр. відділу порівняльних досліджень 
Національного НДІ українознавства МОН України. 
«Історична традиція та походження українського козацтва». 
 



4. Кушнірук Віталій Миколайович - віце-президент і академік МАК, генерал-
лейтенант козацтва. 
«Антична доба козацтва». 
 
5. Федоренко Олександр Анатолійович - наук. співр. сектору геополітичних 
досліджень Національного НДІ українознавства МОН України. 
«Геополітична орієнтація українського козацтва». 
 
6. Куракіна Олена Віталіївна – викладач історії Ірпінського економічного коледжу. 
«Роль козацької педагогіки в системі освіти і виховання XVI-XVII ст.». 
 
 

Розділ 2. 
Освітньо-виховні інноваційні технології, 

базовані на козацькій педагогіці. 
 
7. Руденко Юрій Дмитрович - докт. пед. наук., проф. Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова, академік АН ВШ України, генерал-осавул 
козацтва. 
«Козацька педагогіка – сучасний стан та її запровадження в навчально-
виховному процесі». 
 
8. Мельничук Юрій Леонідович - завідувач відділу краєзнавства та туризму еколого-
технічного центру м. Ірпеня, академік МАК, генерал-полковник козацтва. 
«Практичне втілення козацько-лицарського виховання в загальноосвітньому 
навчальному закладі та роль батьківських комітетів». 
 
9. Мельничук Світлана Михайлівна – вчитель вищої категорії початкової ланки 
Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ст., чл.-кор. МАК, командир підрозділу 
Берегинь. 
«Козацько-лицарське виховання у початковій школі». 
 
10. Лісовська Валентина Олексіївна – вчитель-методист, вчитель історії Ірпінської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням економіки та права. 
«Ідеї козацької педагогіки в системі виховної роботи Ірпінської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням економіки та права». 
 
11. о. Миколай – настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці м. Буча. 
«Православне виховання сучасної молоді засобами козацької педагогіки». 
 
12. Соколенко Олександр Герольдович - зберігач фондів – керівник музею історії та 

культури «Уваровський дім», академік МАК, полковник козацтва. 
«Виховання учнівської та студентської молоді на героїчних традиціях 

українського народу під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.». 
 
13. Поцелуйко Микола Петрович – канд. с-г. наук, викладач Ірпінського економічного 
коледжу, член.-кор. МАК, генерал-майор козацтва. 
«Козацько-лицарське виховання студентської молоді». 
 
14. Джанов Любомир Володимирович – студент І курсу Київського коледжу 
будівництва, архітектури та дизайну. 
«Паланка ім. Павла Полуботка і січова школа наставників у системі виховної 
роботи Ірпінської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням 
економіки та права». 
 
 
 



Розділ 3. 
«Мистецтво і культура козацької доби. Сучасний стан досліджень». 

 
15. Горенко Лариса Іванівна – ст. науковий співробітник відділу культури 
Національного НДІ українознавства МОН України, професор Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтва, відмінник освіти України 
«Кобзарське мистецтво України як об’єкт наукових досліджень». 
 
16. Сморчков Сергій Олександрович – ст. вчитель образотворчого мистецтва 
Ірпінської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. художнього профілю №1 ім. А.С. Макаренка, 
чл.-кор. МАК, полковник козацтва. 
«Виховання творчої особистості учня засобами козацької педагогіки». 
 
17. Окоєв Іван, студент Національного університету Державної податкової служби 
України. 
«Козацька мораль як основа козацької духовності». 
 
18. Костюк Роман Юрійович – учень 9 класу Ірпінської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. 
№2 з поглибленим вивченням економіки та права. 
«Козацько-лицарське виховання Запорозької січі. Козацькі школи». 
 
 

 
Розділ 4. 

Дитячо-козацька військово-спортивна патріотична гра українського 
козацтва «Сокіл» («Джура») – важлива складова патріотичного 

виховання сучасної молоді. 
 
19. Грива Анатолій Миколайович – керівник головного штабу гри «Сокіл» 
(«Джура»), генерал-полковник козацтва. 
«Організація штабів гри «Сокіл» («Джура») та роль громадських організацій у 
впровадженні гри у навчальних закладах». 
 
20. Омельченко Дмитро Григорович – заст. директора Українського державного 
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 
«Дитячо-козацька військово-спортивна патріотична гра українського козацтва 
«Сокіл» («Джура») як складова міжгалузевої програми «Пізнай свою країну». 
 
21. Князюк Григорій Трохимович – викладач університету «Україна», голова науково-
методичної ради при генштабі гри «Сокіл» («Джура»). 
«Організація козацької школи на прикладі середніх та вищих навчальних 
закладів». 

 
22. Пальніков Олег Геннадійович. 
«Практичне впровадження дитячо-козацької військово-спортивної патріотичної 
гри українського козацтва «Сокіл» («Джура») в загальноосвітньому 
навчальному закладі». 

 
 

Розділ 5. 
Використання методики навчання і виховання  

основ бойового гопака у загальноосвітніх школах. 
 

 23. Сердюк Андрій Миколайович – заст. керівника генштабу гри «Сокіл» («Джура»). 
 «Впровадження основ бойового гопака у загальноосвітніх закладах». 
 



 
 

 Закриття читань 
 

Виступ Ворзельського фольклорного ансамблю «Перевесло» 
Показові виступи вихованців школи бойового гопака 

Підведення підсумків, традиційний козацький куліш 
 

  
 
 

Організатори:  
Ворзельський музей історії та культури «Уваровський дім»; 

Ворзельська селищна рада 
Міжнародна Академія козацтва 

 
 
 

Контакти: 
Зберігач фондів-керівник Ворзельського музею історії та культури "Уваровський дім" 

О.Г. Соколенко 
04597-48-114 

096-228-06-98 
E-mail: mykray2006@mail.ru 

Завідувач відділу краєзнавства та туризму еколого-технічного центру м. Ірпеня  
Ю.Л. Мельничук 

          096-298-11-72 
 
 


