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перемещенными лицами. Сделан анализ закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Отражено состояние соблюдение прав внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины и на временно неконтролируемой территории в зоне проведения антитеррористической операции Определены принципы социально-педагогического обеспечения прав детей и семей со статусом ВПО и обстоятельства, которые необходимо учитывать во время социально-педагогической работы с внутренне перемещенными детьми и семьями с востока Украины Ключевые слова: внутренне перемещенное лицо, правое, социально-педагогическое. 
 
Lytvynova N. Normative Legal Basis of Social and Educational 

Work With Internally Displaced Persons in Ukraine 
In the article the basic legal documents for social and educational work 

with internally displaced persons. The analysis of the law of Ukraine „On the 
rights and freedoms of internally displaced persons”. 

The condition of the rights of internally displaced persons and citizens of 
Ukraine residing in the temporarily occupied territory of Ukraine and to 
temporarily uncontrolled territory in the area of anti-terrorist operation 

The principles of social and pedagogical support of children and families 
with the status of IDPs and circumstances that must be considered in the social 
and educational work with internally displaced children and families from the 
east Ukraine.  

The main result of social and educational activities should be the 
creation of social and legal protection of children and their parents, their stable 
psychological state, confidence in the successful future professional self, the 
disclosure of interests and creative potential customers, their needs, successful 
socialization in the new conditions of life. 

Key words: internally displaced persons, rights, social and educational work. 
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 ДИТЯЧІ КОЗАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 В умовах гібридної війни бойові дії є другорядними, а на перший план виходять інформаційні операції та інші важелі впливу. Війна 
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полягає у прагненні однієї держави агресивно діяти на свідомість жителів іншої. Іншими словами – це прагнення не знищити мільйони людей, а залякати й деморалізувати їх.  Можна називати різні причини, чому стало можливим розгортання такої війни в Україні, але, на нашу думку, чи не основною є так і не створена загальнодержавна система виховання підростаючого покоління, яка б ґрунтувалася на засадах української національної ідеології. За 25 років незалежності можна було виховати нове покоління – громадян-патріотів України, але цей час змарновано. У 2009 році теоретик козацько-лицарського виховання та генерал-осавул Українського козацтва В. Тимофєєв в одній зі своїх книг писав: «Спроба сучасних реформаторів збудувати нове суспільство з орієнтацією лише на економічні, ринкові розрахунки, неминуче провалиться. Суспільство засновується на ідеї моральності й цементується духовними прагненнями народу» [1]. В жодній країні світу немає виховання «взагалі». Воно завжди має конкретно-історичну національно-державну форму вираження і спрямоване на формування громадянина конкретної держави, яка не може бути безнаціональною. В Україні, як і в інших країнах світу, історично склалася своя система виховання, яка максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Це – українська козацька педагогіка. Головна мета козацької педагогіки – виховати вільнолюбиву і незалежну особистість, козака-лицаря, мужнього громадянина. Провідні завдання – виховувати в підростаючих поколінь національну свідомість і самосвідомість, український характер і світогляд, формувати національну і загальнолюдську духовність, готувати фізично загартованих і мужніх воїнів-захисників рідного народу, виховувати громадян, які розвивали б культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності народу. Саме дитячі козацькі організації в Україні повинні стати основним інститутом соціального виховання дитини, бо зміст їх діяльності може задовольнити потребу держави у вихованні активних національно свідомих громадян, а форми і методи їх роботи є цікавими для школярів та корисними для їх всебічного розвитку. Такі організації можуть успішно виконувати функції інституту виховання особистості, громадянина, лідера, сім’янина. Проблема розвитку дитячого козацького руху в Україні є предметом теоретичних та практичних досліджень багатьох українських науковців – Ю. Руденка, М. Стельмаховича, Г. Біленької, О. Губка, П. Ігнатенка, В. Кузя, М. Кравчука, Є. Сявавко, Д. Федоренка, педагогів-практиків, методистів Л. Білецької, О. Вронської, В. Гамажана, В. Каюкова, О. Ковальчука, Д. Погребенник В. Тимофєєва тощо. Мета нашої статті – розглянути можливості створення дитячих козацьких організацій в кожній українській школі, охоплення всіх дітей шкільного віку системою козацького виховання. 
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Активне відродження козацьких виховних традицій в Україні почалося ще у 1991 році. Гурти, загони та інші об’єднання молодих козаків вже діють у ряді шкіл, і це явище продовжує розгортається вшир і вглиб. У своїй діяльності молодіжні козацькі осередки керуються національною ідеологією, філософією, світоглядом та іншими складовими духовності. У багатьох сучасних школах поширене створення самодіяльних добровільних об’єднань учнів, які діють на основі конституції 
«Козацької республіки» (своєрідного статуту організації). Основною структурною одиницею шкільної козацької організації є шкільний курінь, який складається із класних загонів, загони – з роїв (по б-8 осіб). Вищий орган куреня, козацьке коло, вирішує і організовує найважливіші справи, відкритим голосуванням обирає колективний орган козацького самоврядування – курінну козацьку раду кількістю не менше трьох осіб на чолі з отаманом. До ради куреню можуть бути обрані дійсні козаки (члени організації). Для організування роботи з козачатами, джурами та молодими козаками курінь створює різноманітні козацькі об’єднання: клуби, козацькі штаби, пости, команди, застави, стани, дозори, гурти тощо. Основні завдання «Козацької республіки» – виховання козака-лицаря, палкого патріота, мужнього громадянина, захисника рідної землі з яскраво вираженими українською національною свідомістю і самосвідомістю, світоглядом і характером, високою мораллю і духовністю. Серед форм роботи переважають ігри, конкурси, свята, змагання, походи [2]. Цікавим та корисним є знайомство з досвідом роботи Адамівської загальноосвітньої школи (школи козацько-лицарського виховання) Білгород-Дністровського району Одеської області, детально описаний у ряді робіт В. Тимофєєвим, який є автором та організатором цієї системи виховної роботи [3] Школа орієнтується на триступеневу систему виховання (самовиховання) національно свідомих козаків та берегинь:  

1. Родинно-дошкільне виховання козаченяти та леліняти.  
2. Родинно-шкільне виховання козачати та лелі, джури та дани. 
3. Громадсько-родинне виховання козака та берегині. Родинно-дошкільне виховання козаченяти та леліняти (діти до 6 років) здійснюється через роботу з батьками дошкільнят та введенням спеціальних курсів до програм дитячого садка. Родинно-шкільне виховання козачати та лелі (діти  

6-9 років), джури та дани (діти та підлітки 10-13 років), молодого козака та берегині (юнаки та юнки з 14 років) проводиться у формі школи козацько-лицарського виховання: а) класна робота за рахунок варіативної частини навчального плану з основних дисциплін козацько-лицарського виховання, 
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б) позакласна робота за рахунок годин гуртків, у формі Козацької республіки (одна з форм самоврядування учнівського колективу) та класних козацьких загонів, в) позашкільна робота у формі діяльності дитячо-юнацької організації «Молода Січ» Українського козацтва. Громадсько-родинне виховання (самовиховання) козака та берегині (молодь з 14 років) здійснюється через діяльність куренів Українського козацтва та жіночої громади Українського козацтва. Типовим змістом роботи шкільної козацької організації є такий: У роботі з козацько-лицарського виховання з козачатами і лелями (учнями молодших класів) форми, методи і прийоми роботи спрямовують на пробудження в дітей елементів національної свідомості і самосвідомості. Проводяться бесіди і розповіді дітям, читаються книги про Запорозьку Січ, героїчні подвиги лицарів України, організовуються зустрічі з представниками Українського козацтва. В повсякденне життя і навчання козачат впроваджуються ідеї, правила, національні традиції родинності. В позакласній і позашкільній роботі використовуються козацькі ігри, в яких розкриваються родинні цінності, ідеї української національної школи-родини. Інтерес до історії українського козацтва, Запорозької Січі, Гетьманської України як форми національної державності пробуджується шляхом участі козачат у дослідно-пошуковій роботі на теми «Жили собі запорожці та й на Запорожжі», «Гей ви, хлопці, славні Запорожці», «Запорозькі козаки-характерники», «В похід сурмлять козацькі сурми». Організовуються і проводяться бесіди, ранки, вікторини, конкурси, заочні мандрівки на теми «Українські національні кольори», «Українські образи і символи», «Самобутність рідного мистецтва», «Чари писанкарства і рушникарства» тощо. Родинно-шкільне виховання джури та дани (учні 5-8 класів) здійснюється в основному за такими напрямками. Фізичне загартування джур та дан. Організується на запорозьких – козацько-лицарських традиціях, засобами природи – води, сонця, снігу, системи вправ, різних видів козацької боротьби. Створюються умови для активної участі кожного з джур та дан в крає-, народо-, українознавчій діяльності. Організуються етнографічні екскурсії, з метою збирання в рідній місцевості, інших регіонах України і вивчення народних пісень, дум, легенд, історичних розповідей та інших матеріалів про козаків. Проводяться бесіди на теми «Хто ми? Яких предків діти?» 
«Трипільська культура і наші пращури», «Оріана, Оранта, Русь-Україна і Козацька держава», «За що ми билися з ордами?» Організовуються диспути і дискусії, вільний обмін думками про співвідношення козацького минулого і сучасного, про сучасну козацько-лицарську духовність. 
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Здійснюється творче вивчення козацької та державної символіки – символічного змісту тризуба – Малого Державного Гербу України, Державного Прапора України, козацьких прапорів, інших символів (булави, бунчука). У громадсько-родинному вихованні козака та берегині (учні  
9-11 класів) використовують методики козацького навчання і виховання, які спрямовуються на пробудження і поглиблення життєстверджуючого, комфортного самопочуття молодих козаків у процесі занять, роботи. Надається психологічна, методична допомогу козакові в опрацюванні і організації власної системи зміцнення і охорони свого здоров’я, а також пробудження в нього турбот про здоров’я інших людей. Створюються організаційні, психологічні і педагогічні умови з метою утвердження гідності особистості козака та берегині, постійно зростаючої самостійності їх у навчально-пізнавальній, дослідно-науковій, виробничій діяльності, житті. Проводяться диспути і дискусії, проблемні обговорення, творчі зустрічі на теми «Світогляд українців: умови і шляхи формування, основні ідеї», «Історія українського народу і його національний характер», «Національний характер і мистецтво». Молодь знайомиться з архівними матеріалами, пише реферати про культурні здобутки, духовні цінності рідного та інших народів, оволодіває знаннями з народної математики, етнопедагогіки, медицини. Організовують самостійні дослідницькі пошуки козаків та берегинь, вивчення ними європейських традицій в українській культурі, зв’язків України з Заходом і Сходом, Північчю і Півднем. Організовуються 
«круглі столи», молодіжні наукові і науково-практичні конференції як фактор формування лицарської духовності. Формується готовність молодих козаків до служби в Збройних Силах України шляхами теоретичної і практичної підготовки, осмислення проблем «Покликання Збройних Сил України – захист миру, незалежності нашої держави», «Слава козацькій зброї», «Військові козацькі традиції і сучасність», «Непорушність присяги воїна на вірність Україні». Надається наукова і методична допомога козакам та берегиням в справі організації самонавчання, самоосвіти, самовиховання, у формуванні власних поглядів, переконань та ідеалів громадянина України. Заклади освіти України є провідним фактором прилучення молоді до національної культури і традицій. Первинність історико-культурних та господарських традицій народу, а водночас і українського козацтва, їх діалектична єдність із загальнолюдською культурою є вихідним принципом при визначенні змісту освіти і виховної діяльності навчально-виховного закладу [4]. Вчителям історії України слід пам’ятати, що відроджуючи козацькі традиції та звичаї важливо, щоб учні передусім успішно оволодівали 
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історією народовладдя, становлення і розвитку республіканських структур влади, адміністративно-військового ладу, демократичного і гуманістичного управління, законодавства, тобто української козацької державності. Вчителям допризовної військової підготовки, фізичної культури, тренерам, керівникам туристсько-спортивних гуртків і секцій необхідно врахувати, що одним із основних напрямів втілення в життя козацької педагогіки є дослідження і практичне відродження військово-спортивного мистецтва наших предків. Доцільно, щоб діти практично вивчали й опановували козацькі військово-прикладні види спорту: стрільбу з лука, володіння списом, шаблею, іншими видами козацької зброї, верхову їзду, різні види боротьби, плавання, подолання природних перешкод, кермування човном. Вчителям біології і праці, керівникам гуртків і клубів натуралістичного спрямування, класним керівникам і батьківській громадськості на високий теоретичний і практичний рівень слід поставити пізнання і відродження традицій козаків як мудрих хліборобів, умілих орачів, господарів землі, обере гачів і примножувачів рукотворних скарбів рідного краю, його природних багатств. Учні сільських профтехучилищ, середніх і старших класів шкіл, випускники разом із батьками, родичами, односельчанами, краянами можуть прилучатися до організації ведення фермерських господарств, оволодіння господарською винахідливістю, кмітливістю, творчою ініціативою, підприємливістю, діловитістю козаків. Вчителі української мови та літератури, музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хореографії, керівники гуртків та клубів естетичного спрямування мають направляти свою діяльність на відродження козацьких мистецьких традицій, зокрема, потребують практичного відродження козацькі мистецькі традиції кобзарства, лірництва, гуртового співу, танцю, дотепного влучного слова, а також ремесел і промислів – бондарства, гончарства, ковальства, лимарства, чинбарства, різб’ярства тощо. З цією метою доцільно організувати різноманітні мистецько-трудові об’єднання, майстерні, залучати до цієї роботи народних майстрів, спеціалістів. Особливої уваги заслуговує вивчення і застосування на практиці козацьких знань народної медицини, астрономії, агрономії, метеорології, кулінарії, а також пізнання козацької ідеології, філософії, світогляду, моралі, етики, характеру, правосвідомості як вищих проявів українського національного духу. Козацьке виховання не повинно перериватися і під час шкільних канікул. В цей час доцільно проводити військово-спортивну патріотичну гру «Джура», яка за напрямками, формою і змістом розрахована на шкільну молодь, а також організовувати таборування. Козацьке таборування проводиться як підсумок чергового етапу фізкультурно-спортивної роботи в школі з метою плекання у кожних юних козака та 
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козачки міцного здоров’я, загартування тіла й духу, формування уміння перемагати на спортивних змаганнях. Козацько-лицарське виховання козацька шкільна організація повинна здійснювати в тісній єдності з сім’єю, разом з профспілковими, творчими, спортивними, оборонними та іншими громадськими організаціями й державними установами. Цією системою виховання можуть і повинні бути охоплені всі діти шкільного віку. Лише повернувшись до ідеї колективного виховання, заснованого на національних козацьких традиціях, можна буде сподіватися на формування громадян, що розуміють свою відповідальність за долю власної держави. 
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 Mal’tseva O. Children's Cossack Organizations as an Institution of 

Social Education of the Child in Terms of Hybrid War 
On the basis of scientific analysis, periodicals and Internet resources 

pedagogy, social pedagogy and work Cossack organizations in Ukraine, 
considered the possibility of creating children's Cossack organizations in every 
Ukrainian school, all children reach school age Cossack education system. 

It was found that children Cossack organizations in Ukraine have 
become a major institution of social education of the child, because of their 
content can meet the needs of the state in educating active nationally 
conscious citizens, and the forms and methods of their work is interesting and 
useful for students for their comprehensive development. 

The main objective of the Cossack pedagogy - educate and independent 
personality, Cossack knight, brave citizen. Leading goal - to educate the 
younger generations in the national consciousness and identity, Ukrainian 
character and outlook, to form national and universal spirituality, prepare 
physically hardened and brave soldiers-defenders of their people, to educate 
citizens who have developed the culture, economy and other spheres of life of 
the people. 

Cossack and Cossack knighthood education school organization should 
carry out in close unity with the family, along with a union, creative, sports, 
defense and other public organizations and government agencies. 

Key words: children's NGOs, children Cossack organization, school, 
social education. 
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