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АНОТАЦІЯ 

Грищук Д. Г. Громадянська соціалізація молоді в діяльності 

молодіжних козацьких організацій. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.05 „Соціальна педагогіка‖ (01 „Освіта / 

Педагогіка‖). – ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка‖. – Старобільськ, 2018.  

Актуальність дисертаційної роботи зумовлена соціальним запитом на 

розробку нових моделей соціалізації молоді, які відповідають потребам 

молодого покоління у всебічному соціальному розвитку та включенні в 

націєтворчу суспільну діяльність з оглядом на прогресивний національний 

соціально-педагогічний досвід. Особливого значення в умовах іноземної 

агресії набули напрями, за якими старшокласники і студенти оволодівають 

такими цінностями, як любов до Батьківщини, віра в духовні чесноти, 

переконаність у необхідності дотримання кожним українцем прав і свобод, 

готовність захищати рідну землю, активна громадська діяльність та ін. За 

результатами опрацювання наукової літератури було доведено, що 

продуктивним джерелом для громадянської соціалізації молоді є історичний 

досвід українського козацтва, який слід широко використовувати в діяльності 

молодіжних козацьких організацій.  

Спираючись на результати міждисциплінарних досліджень щодо 

феномену соціалізації, громадянська соціалізація визначена нами як 

складний, інтегрований, багатогранний процес, у якому діалектично 

взаємопов’язані духовний, правовий, національно-патріотичний, валео-

екологічний напрями й форми соціально-педагогічної діяльності, що 

спрямовані на присвоєння молодою людиною складників громадянськості – 

громадянських цінностей як особистісних у ході суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

в родині, системі освіти, територіальній громаді, молодіжних організаціях та 

інших соціальних інститутах і включення в пріоритетне джерело 
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соціалізованості громадської практики (дії щодо просвіти громадян, участь у 

волонтерському русі, організація благодійної допомоги, екологічна 

діяльність, участь у патріотичних акціях тощо). Разом з тим конкретизовано 

робоче поняття громадянськості як системної якості особистості, яка є 

результатом повороту в процесі соціалізації її громадянської свідомості на 

власну самосвідомість, образ „Я‖ як громадянина і патріота України, 

характеристикою і індикатором високого рівня активності в самоформуванні 

усвідомлених складників цього образу в духовному, правовому, 

політичному, національно-патріотичному і валео-екологічному 

соціалізаційних напрямах. 

Виявлено та схарактеризовано дві групи соціалізаційних можливостей 

молодіжних козацьких організацій. До першої групи належать можливості 

відбиття провідного козацького націєтворчого досвіду в змісті соціально-

педагогічної діяльності молодіжних козацьких організацій. До другої – 

можливості включення старших школярів і студентів в активну роботу щодо 

розробки й реалізації різноманітних проектів соціально-педагогічної та 

благодійної діяльності. 

У контексті реалізації завдань дослідження визначено та розкрито 

структуру системи громадянської соціалізації молоді в діяльності 

молодіжних козацьких організацій як стійкої, динамічної, взаємопов’язаної 

сукупності методологічних підходів, принципів, механізмів, напрямів, 

методів та соціалізаційних умов, що стимулюють формування в учнів та 

студентів мотивів активної громадянської діяльності на засадах кращих 

українських цінностей козацької доби, сприяють оволодінню ними на 

заняттях та в територіальній громаді, і як результат – досягненню високого 

рівня громадянської соціалізованості.  

Схарактеризовано компоненти системи громадянської соціалізації 

молоді: емоційно-почуттєвий, ціннісно-мотиваційний, операційно-

діяльнісний і змістово-рефлексивний. Визначено сукупність зовнішніх і 

внутрішніх умов її ефективного функціонування, принципи соціально-
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педагогічного забезпечення громадянської соціалізації молоді (єдність 

емоційного і раціонального, домінування емоційно-духовного чинника у 

формуванні громадянськості та ін.). 

Спроектовано та схарактеризовано програму громадянської соціалізації 

молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій „Козацький часопис‖ 

як перехідну ланку між побудованою системою й практикою 

експериментальної перевірки її ефективності. 

З урахуванням сутнісних характеристик громадянської соціалізованості 

учнівської і студентської молоді визначено такі критерії її оцінки: ціннісно-

мотиваційний, ціннісно-когнітивний, конструктивно-діяльнісний.  

За результатами констатувального етапу соціально-педагогічного 

експерименту встановлено, що значна більшість молодих людей мала 

низький рівень громадянської соціалізованості (52,0% за ціннісно-

мотиваційним критерієм; 40,7% за ціннісно-когнітивним; 64,7% за 

конструктивно-діяльнісним). Такі показники дали підстави засвідчити: 

відсутність цілісного підходу до використання в практиці роботи молодіжних 

організацій цінностей етнокультурного соціально-педагогічного досвіду; 

недостатній рівень реалізації соціалізуючого потенціалу молодіжних 

козацьких організацій; слабку готовність соціальних педагогів та інших 

фахівців до ефективного розв’язання завдань громадянської соціалізації 

молоді; нерозвинутість або відсутність системи матеріальних і 

нематеріальних стимулів у діяльності молодіжних організацій. 

Дослідження проводилося на базі: молодіжного патріотичного клубу 

„Соколи‖ при Софіївсько-Борщагівському НВК „Спеціалізована школа І – ІІІ 

ступенів‖ (м. Київ); молодіжного міського клубу „Соколи‖ (м. Харків); 

„Патріотичного козацького гуртка‖ при загальноосвітній школі-інтернаті І –

 ІІ ступенів № 2 (м. Полтава); молодіжної міської організації „Соколи‖ 

(м. Київ); молодіжних міських клубів „Соколи‖ (м. Рівне; м. Богуслав 

Київської обл.); пришкільних таборів „Соколи‖ при загальноосвітніх школах 

І – ІІІ ступенів № 1 та № 2, с. Валуйське Станично-Луганського району 
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Луганської області; дитячих патріотичних таборів „UA Генерація‖, 

м. Коростишів (Житомирська область), м. Пуща Водиця (Київ), міст Львова 

та Харкова; „Козацького клубу „Соколи‖ при Донецькій загальноосвітній 

школі-інтернаті № 8 (2012 – 2014 рр.); молодіжних міських клубів „Центр‖: 

м. Донецьк та м. Ясинувата Донецької області (2012 – 2014 рр.); молодіжного 

міського клубу „Євроклуб‖, м. Краматорськ Донецької області (2012 –

 2014 рр.). Кількість учасників експерименту – 396 осіб.  

У ході формувального експерименту була розв’язана низка завдань: 

перевірка ефективності розробленої системи громадянської соціалізації 

молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій; визначення 

провідних специфічних умов формування в молоді мотивів громадянської 

соціалізації; окреслення сукупності найефективніших форм організації 

активної діяльності учнів і студентів у територіальній громаді; перевірка 

ефективності передбачених стимулів активності суб’єктів громадянської 

соціалізації в козацьких організаціях; оцінка результатів експерименту – 

отримання якісних та кількісних показників рівнів громадянської 

соціалізованості молоді.      

У роботі представлено розроблений комплекс соціально-педагогічних 

методів та засобів впливу на процес громадянської соціалізації юнаків і 

дівчат, як-от: сюжетно-рольові ігри за козацькою тематикою (національна 

військово-патріотична гра „Джура-Сокіл‖, козацькі звитяги, козацький театр 

та ін.); вправляння в проектуванні громадянсько значущої волонтерської 

діяльності (акції щодо збору коштів на допомогу українській армії, 

організація допомоги родинам вимушених переселенців та учасників АТО, 

акції щодо допомоги літнім людям та дітям з особливими потребами та ін.); 

тренінги щодо проектування й реалізації особистих програм громадянської 

діяльності (школа молодого лідера, школа вожатого літнього духовно-

патріотичного табору та ін.); залучення молоді до презентації козацької 

атрибутики та духовно-патріотичних цінностей у громаді (літні духовно-

патріотичні табори, дні козацької культури, театральні та естрадні фестивалі 
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за козацькою тематикою та ін.); освітньо-виховні заходи щодо підвищення 

громадянської компетентності молоді (щотижневі навчально-практичні 

зустрічі членів молодіжних козацьких організацій у рамках позакласної та 

позааудиторної освіти та ін.). 

У ході експериментального дослідження доведено, що найбільш 

ефективними умовами забезпечення мотивації громадянської соціалізації 

членів молодіжних козацьких організацій є такі: емоційне переживання й 

осмислення ідеалу Людини-Громадянина та козака-патріота; формування 

особистісного сенсу допомоги учасникам та ветеранам ООС, вимушеним 

переселенцям, дітям-сиротам і дітям з особливими потребами; проектування 

й реалізація інтерактивного занурення молодих людей у цінності української 

доби; підготовка презентаційних проектів за козацькою і націєкультурною 

тематикою в контексті громадянської соціалізації; створення варіантів 

власних цільових проектів громадянської соціалізації на основі цінностей 

козацької доби в межах територіальної громади.  

Розроблено методичні рекомендації щодо громадянської соціалізації 

молоді в молодіжних козацьких клубах, які містять цілісну сукупність 

методів, прийомів, форм і засобів реалізації програми „Козацький часопис‖. 

До дидактико-методичного забезпечення цієї програми належать: цінності 

дидактичної скарбнички тематичного спрямування, методика побудови 

інтерактивної, основної та заключної частин зустрічей членів молодіжної 

козацької організації в ролі волонтерів з учнівською молоддю або в ролі 

активних суб’єктів засвоєння змісту програми під час навчання в клубах 

„Соколи‖.  

Ефективність системи громадянської соціалізації молоді в діяльності 

молодіжних козацьких організацій доведена на контрольному етапі 

дослідження шляхом оцінки й порівняння результатів діагностики рівнів 

громадянської соціалізованості учнів і студентів в експериментальній і 

контрольній групах до та після формувального експерименту. Зокрема, 

отримані результати свідчать про наявність позитивних зрушень у рівнях 
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сформованості громадянської соціалізованості членів ЕГ порівняно з 

членами КГ. На основі використання методів математичної статистики 

(формула Пірсона, критерій χ
2

) була підтверджена коректність розрахунків за 

рівнями сформованості основних показників громадянської соціалізованості 

членів молодіжних козацьких організацій. Результати оцінки проведеної 

теоретико-експериментальної роботи демонструють переваги розробленої 

системи порівняно з традиційною організацією процесу громадянської 

соціалізації учнів і студентів у молодіжних козацьких організаціях.  

Ключові слова: соціалізація, учнівська і студентська молодь, громадська 

діяльність, громадянська соціалізація молоді, діяльність молодіжних 

козацьких організацій, система громадянської соціалізації молоді в 

молодіжних козацьких організаціях, громадянськість, громадянська 

соціалізованість.   

 

Summary 

Grischuk D. G. Civil social engagement of the youth in the activities of 

Cossack youth organizations. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

А thesis on the degree of Candidate of Pedagogic Sciences , with the specialty 

in 13.00.05. – Social Pedagogics – State Institution Tarasa Shevchenko Lugansk 

National University. – Starobilsk, 2018. 

Relevance of the dissertation is determined by the social request for the 

development of new models of socialization of youth that meet the needs of the 

younger generation in the comprehensive social development and inclusion in the 

nation-wide social activity, in view of the progressive national socio-pedagogical 

experience. Particular importance in the conditions of foreign aggression have 

developed the directions in which high school students and college students 

acquire values such as love for the country, belief in spiritual virtues, conviction of 

the necessity of respecting every Ukrainian’s rights and freedoms, willingness to 

protect their county, community work, etc. As a result of the processing of 

scientific literature, it has been proved that the historical experience of the 
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Ukrainian Cossacks, which should be widely used in the activities of youth 

Cossack organizations, is a productive source for civic socialization of youth.  

Based on the results of multidisciplinary research on the phenomenon of 

socialization, we can define civil socialization as a complex, integrated, 

multifaceted process, in which the spiritual, legal, national patriotic, valeo-

ecological directions and forms of social-pedagogical activity aimed at a young 

man’s acquiring  of the components of citizenship - civic values as personal in the 

course of subject-subject interaction in the family, education system, community, 

youth organizations and other social institutions and the inclusion in the priority 

source of socialization - public practice (actions towards  education of citizens, 

participation in the volunteer movement, arrangement of charity support, 

ecological activities, participation in patriotic actions, etc.). At the same time, the 

working concept of citizenship has been specified as a systemic quality of 

personality, which is the result of the turn in the process of socializing its civic 

awareness into its own self-awareness, self-image image as a citizen and patriot of 

Ukraine, a characteristic and an indicator of a high level of activity in self-

formation of recognized components of this image in spiritual, legal, political, 

national patriotic and valeo-ecological socialization directions. 

Two groups of socialization opportunities of youth Cossack organizations 

have been identified and characterized. The first group includes the opportunities 

to reflect the leading Cossack nation-building experience in the content of social-

pedagogical activities of youth Cossack organizations. The second one includes the 

possibilities of engagement of high school and college students in active work on 

the development and implementation of various projects of social-pedagogical and 

charitable activities. 

In the context of accomplishment of the study objectives, the structure of the 

system of civic socialization of youth in the activity of youth Cossack 

organizations has been defined and revealed as a stable, dynamic, interrelated set 

of methodological approaches, principles, mechanisms, directions, methods and 

socialization conditions, stimulating the formation of the motives of active civic 
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activity in school and college students on the basis of the best Ukrainian values of 

the Cossack age, and promoting their eventual  achievement  of a high level of 

civic socialization in class and in the community.  

The following components of the system of civic socialization of youth have 

been characterized: emotional-sensory, value-motivational, operation-activity and 

content-reflexive. The set of external and internal conditions of its effective 

functioning, the principles of social and pedagogical provision of the civic 

socialization of youth (the oneness of emotional and rational, the prevalence of the 

emotional and spiritual factor in the formation of citizenship, etc.) had been 

identified.  

A program of civic socialization of youth in the activities of youth Cossack 

organizations „Cossack magazine‖ has been designed and characterized as a 

transitional link between the built system and the practice of experimental 

verification of its effectiveness. 

Taking into account the essential characteristics of civic socialization of 

pupils and students, the following criteria for its assessment are defined: value-

motivational, value-cognitive, constructive-activity. 

Taking into account the essential characteristics of civic socialization of 

school and college students, the following criteria for its assessment have been 

defined: value-motivational, value-cognitive, constructive-activity. 

According to the results of the preliminary stage of the social-pedagogical 

experiment, it has been found that a significant majority of young people had a low 

level of civic socialization (52.0% per the value-motivational criterion, 40.7% per 

the  value-cognitive one, 64.7%  per the constructive-activity one). Such indicators 

suggest the lack of a comprehensive approach to applying the values of ethno-

cultural, social, and pedagogical experiences in the work of youth organizations; 

insufficient level of fulfillment of the socializing potential of the youth Cossack 

organizations; weak willingness of social educators and other specialists to 

effectively address the tasks of the civic socialization of youth; underdevelopment 

or lack of a system of tangible and intangible incentives in the activities of youth 
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organizations. 

The research was carried out on the basis of: the Youth Patriotic Club 

„Falcons‖ held at Sofiivska Borschagivka NEC „Specialized school of the I – III 

levels‖ (Kyiv); Youth City Club „Falcons‖ (Kharkiv); „Patriotic Cossack Club‖ 

held at the Secondary Boarding School of І – ІІ levels No.2 (Poltava); Youth City 

Organization „Falcons‖ (Kiev); Youth City Clubs „Falcons‖ (the town of Rivne; 

the town of Boguslav Kiev region); School Camps „Falcons‖ held at the Secondary 

Schools of the I – III levels № 1 and № 2, village of Valuyske, Stanichno-Luhansk 

district, Luhansk region; Children’s Patriotic Camps „UA Generation‖, the town of 

Korostyshiv (Zhytomyr region), the town of Puscha Voditsya (Kyiv), the cities of 

Lviv and Kharkiv; „Cossack Club «Falcons»‖ held at Donetsk Secondary Boarding 

School № 8 (2012 – 2014); Youth City Clubs „Center‖: the cities of Donetsk and 

Yasynuvata, Donetsk region (2012 – 2014); Youth Club „Euroclub‖, the town of 

Kramatorsk, Donetsk region (2012 – 2014). The number of the experiment 

participants is 396 people. 

During the forming experiment a number of objectives have been 

accomplished: verification of the effectiveness of the developed system of civic 

socialization of youth in the activities of youth Cossack organizations; 

identification of  the leading specific conditions for the formation of the motives of 

civic socialization in the youth; outlining of the set of the most effective forms of 

organization of active engagement of school and college students in the 

community; verification of the effectiveness of the provided incentives for the 

activeness of the subjects of civic socialization in Cossack organizations; 

assessment of the results of the experiment - obtaining qualitative and quantitative 

indicators of levels of civic socialization of youth.  

This paper presents a developed set of social-pedagogical methods and tools 

for influencing the process of civic socialization of adolescents, such as: socio-

dramatic games on the Cossack subject (national military patriotic game „Dzhura-

Sokil‖, Cossack Acts of bravery, Cossack Theater, etc.); efforts in designing civic-

relevant volunteering activities (fund-raising campaigns to provide assistance to 
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the Ukrainian Army, assistance to the families of the locally displaced persons and 

ATO participants, activities to provided assistance to the elderly and children with 

special needs, etc.); workshops on the design and implementation of personal civic 

activity programs (Young Leader School, Summer Spiritual and Patriotic Camp 

School for counselors, etc.); engagement of young people in the presentation of 

Cossack attributes and spiritual and patriotic values in the community (Summer 

Spiritual and Patriotic Camps, Days of Cossack culture, Theater and Pop Festivals 

on Cossack themes, etc.); Educational events to increase the civic competence of 

the youth (weekly educational and practical meetings of members of Youth 

Cossack organizations within the framework of extracurricular and extra classroom 

education, etc.). 

In the course of an experimental study it has been proved that the most 

effective conditions for ensuring the motivation of civil socialization of members 

of youth Cossack organizations are: emotional experience and comprehension of 

the ideal of the Man-Citizen and Cossack-patriot; formation of the personal sense 

of assistance to participants and veterans of the JFO, locally displaced persons 

orphans and children with special needs; design and implementation of interactive 

immersion of young people into  the values of the Ukrainian era; development of 

presentation projects on Cossack and national-cultural subjects in the context of 

civic socialization; creation of own target projects for civic socialization on the 

basis of the values of the Cossack age within the community. 

The methodical recommendations for socialization of youth in youth 

Cossack clubs, containing the integral set of methods, techniques, forms and means 

of implementation of the program „Cossack magazine‖ have been developed. The 

didactic and methodological support of this program includes: the values of the 

didactic peculiarities of the thematic direction, the method of constructing the 

interactive, main and final parts of the meetings of the members of the youth 

Cossack organization as volunteers with the student youth or as the active subjects 

of mastering the content of the program while studying in the clubs „Falcons‖. 

The effectiveness of the system of civic socialization of youth in the 
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activities of youth Cossack organizations has been proved at the control stage of 

the study by assessing and comparing the results of diagnosis of levels of civic 

socialization of school and college students in the experimental and control groups 

before and after the formation of the experiment. In particular, the results indicate 

that there are positive changes in the levels of formation of the civic socialization 

of the members of the experimental group compared with the members of the 

control group. Based on the use of methods of mathematical statistics (Pearson’s 

formula, criterion), the accuracy of calculations by the levels of formation of the 

basic indicators of civic socialization of the members of youth Cossack 

organizations has been verified. The results of the assessment of the theoretical and 

experimental work show the advantages of the developed system in comparison 

with the traditional organization of the process of civic socialization of school and 

college students in youth Cossack organizations. 

Key words: socialization, school and college students, civic activities, civic 

youth socialization, activities of Cossack youth organizations, system of civic 

socialization of youth in youth Cossack organizations, citizenship, civic 

socialization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю виконання 

соціальними інститутами своєї людинотворчої функції, що вимагає розробки 

та впровадження нових моделей соціалізації учнівської молоді, адекватних і 

потребам молодого покоління в духовному, інтелектуальному та соціальному 

розвитку, і потребам України в націєтворчості з урахуванням прогресивного 

етнокультурного досвіду людства. 

На розв’язання найгостріших суспільних проблем спрямована 

громадянська соціалізація молодої людини. Відповідний процес сприяє 

генерації соціокультурного потенціалу й забезпечує оволодіння 

старшокласниками і студентами системою цінностей, значущою для 

власного розвитку та національного поступу. Це, своєю чергою, знижує 

прояви впливу на свідомість та поведінку особистості деструктивних 

чинників, що спричиняють моральний нігілізм, абсентеїзм, аномію, девіантну 

поведінку, інтелектуальний конформізм тощо. 

Стратегічним напрямом адаптації і включення юнаків і дівчат у 

суспільне життя є звернення молодіжних організацій до кращого історичного 

досвіду патріотичного виховання молоді. Оптимально організована 

громадянська соціалізація як засіб формування в молоді бачення 

навколишнього світу через свій обов’язок перед Україною набула особливого 

значення в умовах російської агресії. 

Результати аналізу стану громадянської соціалізації молоді в процесі 

виховної роботи закладів освіти свідчать про наявність окремих фактів її 

зв’язку з національною культурою, патріотичним вихованням молоді. У 

різних регіонах України є низка молодіжних козацьких організацій, у 

діяльності яких провідне місце займає патріотичне і громадянське виховання. 

Проте вона не має системного характеру й належного наукового підґрунтя. 

Опрацювання численних наукових джерел доводить наявність 

потужного теоретико-методологічного підґрунтя для розв’язання проблеми 
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громадянської соціалізації молоді на етнокультурній основі в Україні, яка 

набула сьогодні міждисциплінарного характеру й розробляється в рамках 

філософії, соціології, політології, психології, педагогіки, етнопедагогіки 

тощо.  

Різні аспекти соціалізації особистості розкрито в працях таких 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, як Г. Андреєва, О. Газман, І. Звєрєва, 

В. Каган, А. Капська, О. Караман, І. Кон, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, 

М. Лукашевич, Л. Міщик, А. Мудрик, С. Омельченко, С. Савченко, 

С. Харченко та ін.; М. Вебер (М. Weber), Ф. Гіддінгс (F. Giddings), 

Е. Дюркгейм (É. Durkheim), А. Маслоу (A. Maslow), Т. Парсонс (T. Parsons), 

Н. Смелзер (N. Smelser) та ін. 

Питання соціалізації учнівської та студентської молоді в сучасних 

умовах українського суспільства ґрунтовно висвітлено в наукових розвідках 

Н. Заверико, І. Звєрєвої, А. Капської, Н. Лавриченко, С. Омельченко, 

А. Рижанової, С. Савченка, С. Харченка та ін. 

Серед досліджень, безпосередньо присвячених проблематиці 

громадянської соціалізації, формуванню громадянської культури і 

громадянськості як ключових характеристик сучасної молодої людини, 

зазначимо студії О. Бажановської, А. Бекірової, М. Бурмаки, Н. Дерев’янко, 

Ю. Завелевського, О. Сухомлинської, Н. Чернухи та ін. 

Фундаментальне значення мають ідеї громадянського й патріотичного 

виховання, що віддзеркалені в працях К. Ушинського, І. Огієнка, Г. Ващенка, 

С. Русової, В. Сухомлинського та ін. Важливу роль у формуванні в молодої 

людини почуття патріотизму, розвитку в неї національної самосвідомості 

відіграє українська етнопедагогіка (Б. Грінченко, М. Грушевський, В. Кузь, 

Ю. Руденко, М. Стельмахович, Є. Сявавко, Д. Федоренко та ін.).  

Питаннями національно-патріотичного виховання на засадах 

української козацької педагогіки займалися І. Востоцька, О. Губко, 

О. Гурова, В. Іваненко, В. Каюков, О. Кириченко, Л. Медвідь, М. Окса, 

В. Стасюк, С. Стефанюк, Л. Трухан, Д. Федоренко, Г. Фінін, А. Шахов та ін.  
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Теоретичні положення щодо організації позакласної та позааудиторної 

діяльності представлено в студіях Т. Дем’янюк, Б. Кобзаря, Б. Слюсаренка та 

ін. Особливості соціально-педагогічної діяльності дитячих та молодіжних 

об’єднань й організацій досліджували В. Бочарова, Ю. Ївженко, А. Капська, 

О. Лісовець, Т. Нємцева, Л. Омельченко, О. Панагушина, С. Чернета, 

Т. Швець та ін.  

У дисертаційних роботах останніх років репрезентовано різні аспекти 

соціалізації дітей та молоді, зокрема громадянської: педагогічні засади 

політичної соціалізації учнів старших класів середньої загальноосвітньої 

школи (В. Мачуський); соціалізація дитини в агресивному медіасередовищі 

(О. Петрунько); соціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій 

(О. Панагушина); теорія та методика соціалізації дітей і молоді в 

громадських організаціях та об’єднаннях (О. Волохов); організаційно-

педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних 

об’єднаннях (С. Чернета); педагогічні умови соціалізації старшокласників у 

територіальній громаді (А. Аніщенко); громадянська соціалізація майбутніх 

учителів засобами мистецтвознавчого краєзнавства (Н. Самохіна); 

громадянська соціалізація старшокласників у позакласній діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу (Т. Швець); формування в 

студентської молоді почуття громадянськості в молодіжних громадських 

організаціях (Ю. Ївженко) та ін.  

Проте громадянська соціалізація молоді ще не стала предметом 

активного наукового пошуку, на відміну від політичної, моральної, трудової, 

правової, сімейної та соціалізації засобами народної творчості тощо. 

Особливо актуальним залишається розв’язання питань громадянської 

соціалізації молоді як процесу оволодіння цінностями української культури в 

історичній ретроспективі. І зовсім не дослідженою залишається проблема 

загального і специфічного в процесі громадянської соціалізації молоді на 

основі цінностей козацької доби в сучасних молодіжних організаціях. 

Результати аналізу теорії та практики з розв’язання цієї проблеми 
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дозволили виявити низку суперечностей між: узятим державою курсом на 

забезпечення націєтворчого змісту і характеру громадянської соціалізації 

молоді та відсутністю цілісного підходу до використання цінностей 

національного соціально-педагогічного досвіду; соціальним запитом 

загальноосвітнім закладам та закладам вищої освіти на громадянську 

соціалізацію молоді засобами позакласної й позааудиторної діяльності та 

недостатнім використанням потенціалу молодіжних козацьких організацій; 

усвідомленням переважною більшістю керівників загальноосвітніх закладів і 

закладів вищої освіти суспільної значущості системи громадянської 

соціалізації юнаків і дівчат під час їхнього дозвілля та нерозробленістю 

структурних компонентів функціонування відповідної системи на основі 

цінностей українського козацтва; достатньою кількістю наукових досліджень 

різних аспектів громадянської соціалізації молоді та відсутністю цілісного 

уявлення про її механізми в діяльності молодіжних козацьких організацій; 

необхідністю забезпечення особистісного характеру громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій та 

неготовністю соціальних педагогів до ефективного розв’язання цього 

завдання.  

Отже, актуальність обраної проблеми, її недостатня розробленість у 

соціально-педагогічній теорії і практиці та визначені суперечності зумовили 

вибір теми наукового пошуку: „Громадянська соціалізація молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка‖ в межах комплексної теми „Теоретико-методологічні основи 

організації соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями клієнтів‖ 

(номер державної реєстрації № 0110U000753). Тему затверджено 

міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 25.01.2011 року). 
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Об’єкт дослідження – процес громадянської соціалізації учнівської й 

студентської молоді. 

Предмет дослідження – система громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка системи громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій. 

Гіпотеза дослідження. Процес громадянської соціалізації молоді в 

молодіжних козацьких організаціях набуде ефективності, якщо в його основу 

буде покладено науково обґрунтовану систему, основними компонентами 

якої визначено концептуально-цільовий, суб’єкт-об’єктний, ціннісно-

змістовий, методичний і результативний, а ефективними умовами її 

функціонування такі: формування в кожної молодої людини мотивів 

громадянської активності на основі внутрішнього прийняття як самоцінних 

провідних цінностей козацької доби; організація процесу набуття молоддю в 

козацьких організаціях досвіду оволодіння громадянськими цінностями; 

стимулювання активності учнів і студентів у використанні в практичній 

громадській роботі актуальних козацьких цінностей; забезпечення 

моніторингу громадянської соціалізованості молоді; урахування загальних і 

специфічних аспектів у соціалізаційному процесі молоді; функціонування 

соціалізаційного процесу адекватно особистісно-розвивальним і соціально 

значущим цілям і функціям з метою громадянської соціалізації та 

формування громадянської соціалізованості молодого покоління. 

Відповідно до мети, предмета та гіпотези дослідження визначено такі 

завдання: 

1. Розкрити сучасний стан вивчення проблеми громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій. 

2. За результатами аналізу соціально-педагогічної літератури 

обґрунтувати модель системи громадянської соціалізації молоді в діяльності 

молодіжних козацьких організацій. 
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3. Виокремити й схарактеризувати провідні принципи громадянської 

соціалізації учнівської та студентської молоді в молодіжних козацьких 

організаціях. 

4. Розробити програму громадянської соціалізації учнів 

загальноосвітніх закладів та студентів закладів вищої освіти в процесі 

залучення їх до діяльності молодіжних козацьких організацій. 

5. Спроектувати методичні рекомендації для викладачів 

гуманітарних дисциплін загальноосвітніх шкіл та вищих закладів освіти 

щодо забезпечення громадянської соціалізації молоді в молодіжних 

козацьких організаціях.  

6. Експериментально перевірити ефективність розробленої системи 

громадянської соціалізації молоді в молодіжних козацьких організаціях. 

Методологічними засадами дослідження є: філософське знання про 

взаємозумовленість соціальних явищ і процесів, соціальну сутність 

особистості та її розвиток у середовищі як відкритій системі, діалектичну 

єдність особистісного та суспільного, загального і специфічного, 

раціонального й емоційного, теорії і практики; загальнотеоретичні уявлення 

про взаємозв’язок процесів соціалізації, виховання та розвитку особистості; 

фундаментальні положення системного, культурологічного, особистісно 

зорієнтованого, діяльнісного, компетентнісного методологічних підходів до 

аналізу соціально-педагогічних явищ і процесів; ключові положення 

соціальної педагогіки про вдосконалення взаємодії соціальних інститутів та 

їхнього впливу на особистість молодої людини. 

Теоретичними засадами дослідження визначено: фундаментальні ідеї 

системного (В. Афанасьєв, В. Беспалько І. Блауберг, Н. Кузьміна, А. Уйомов, 

Е. Юдін), компетентнісного (В. Байденко, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Пометун, 

А. Хуторськой, М. Чобітько), культурологічного (М. Каган, Л. Коган, 

Ю. Лотман), особистісно зорієнтованого (Г. Балл, І. Бех, С. Подмазін, 

В. Сєриков, І. Якіманська), діяльнісного (Л. Виготський, А. Брушлинський, 

О. М. Леонтьєв) підходів; сучасні соціально-педагогічні концепції і системи 
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(О. Безпалько, В. Докучаєва, О. Караман, Н. Максимовська, С. Омельченко, 

І. Трубавіна, А. Рижанова, С. Савченко, С. Харченко); теоретичні положення 

соціалізації особистості (О. Безпалько, В. Бочарова, І. Звєрєва, А. Капська, 

Л. Коваль, Л. Міщик, С. Омельченко, В. Поліщук, А. Рижанова, С. Савченко, 

С. Харченко, С. Хлєбік), зокрема громадянської соціалізації (Р. Береза, 

Т. Воропаєва, В. Кіндрат, О. Світличний, С. Сергійчик, Н. Фролова, 

Т. Швець) та громадянського виховання учнівської молоді (І. Бех, 

М. Боришевський, Ю. Завалевський, П. Ігнатенко, О. Киричук, 

В. Поплужний, В. Сухомлинський, І. Тараненко); теоретичні засади 

української етнопедагогіки (В. Кузь, Ю. Руденко, М. Стельмахович, 

Б. Ступарик, В. Сухомлинський, Є. Сявавко, Д. Федоренко); положення 

педагогічної науки щодо вивчення історичних традицій та етнокультурних 

цінностей українського козацтва (О. Губко, М. Дмитренко, П. Ігнатенко, 

В. Каюков, О. Кириченко, П. Кононенко); теоретико-методичні засади 

використання надбань української козацької педагогіки у вихованні дітей та 

молоді (В. Берека, І. Гіджеліцький, І. Гутник, М. Дзюнь, І. Желада, 

Л. Калуська, Н. Орловська); дослідження особливостей соціально-

педагогічної діяльності дитячих та молодіжних об’єднань й організацій 

(А. Капська, В. Бочарова, Л. Омельченко, О. Лісовець, С. Чернета); 

законодавчі та нормативні документи: Конституція України, Закони України 

„Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні‖, 

„Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю‖, „Про молодіжні та 

дитячі громадські організації‖, „Про громадські об’єднання‖, „Про 

волонтерську діяльність‖, Державна цільова соціальна програма „Молодь 

України‖, Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використано 

комплекс таких методів дослідження: теоретичні – аналіз, узагальнення, 

систематизація філософської, психологічної, соціально-педагогічної 

літератури для розкриття стану дослідженості обраної проблеми та 

характеристики її поняттєво-категоріального апарату, обґрунтування 
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концептуальних положень щодо розроблення системи громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій, 

визначення принципів соціально-педагогічного забезпечення громадянської 

соціалізації учнів і студентів на основі цінностей козацької доби, розробки 

цільової програми та методичного супроводу громадянської соціалізації 

молоді; моделювання – з метою розроблення моделі відповідної системи;  

емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди, анкетування, тестування, 

опитування, інтерв’ю – з метою виявлення чинників й умов ефективного 

функціонування експериментальної системи; соціально-педагогічний 

експеримент – для перевірки ефективності розробленої  системи і програми;  

методи математичної статистики – для опрацювання даних та 

визначення статистичної значущості отриманих у ході соціально-

педагогічного експерименту результатів.  

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося 

протягом 2011 – 2017 рр. на базі молодіжного патріотичного клубу „Соколи‖ 

при Софіївсько-Борщагівському НВК „Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів‖ 

(м. Київ); молодіжного міського клубу „Соколи‖ (м. Харків); „Патріотичного 

козацького гуртка‖ при загальноосвітній школі-інтернаті І – ІІ ступенів № 2 

(м. Полтава); молодіжної міської організації „Соколи‖ (м. Київ); молодіжних 

міських клубів „Соколи‖ (м. Рівне; м. Богуслав, Київська обл.); пришкільних 

таборів „Соколи‖ при загальноосвітніх школах І – ІІІ ступенів № 1 та № 2 

с. Валуйське Станично-Луганського району Луганської області; дитячих 

патріотичних таборів „UA Генерація‖ м. Коростишів (Житомирська область), 

м. Пуща Водиця (Київ), міст Львова та Харкова; „Козацького клубу „Соколи‖ 

при Донецькій загальноосвітній школі-інтернаті № 8 (2012 – 2014 рр.); 

молодіжних міських клубів „Центр‖ м. Донецьк та м. Ясинувата, Донецька 

обл. (2012 – 2014 рр.); молодіжного міського клубу „Євроклуб‖ 

м. Краматорськ, Донецька обл. (2012 – 2014 рр.). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: теоретично 

обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено систему 
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громадянської соціалізації молоді в молодіжних козацьких організаціях, що 

містить концептуально-цільовий, суб’єкт-об’єктний, ціннісно-змістовий, 

методичний і результативний компоненти; визначено принципи соціально-

педагогічного забезпечення громадянської соціалізації учнів і студентів на 

основі цінностей козацької доби (єдність емоційного і раціонального; 

домінування емоційно-духовного чинника у формуванні громадянськості; 

цілісність розкриття і реалізації соціалізаційних можливостей молодіжних 

козацьких організацій); розкрито специфіку форм реалізації цільової 

програми громадянської соціалізації молоді (благодійні десанти до осіб з 

особливими потребами, сімей воїнів ООС; організація громадських слухань 

із духовно-патріотичної тематики; проведення уроків-змагань на кращий 

проект громадянської соціалізаційної діяльності тощо) та її методичного 

супроводу (сюжетно-рольові ігри за козацькою тематикою, вправляння у 

проектуванні суспільно значущої волонтерської діяльності за кращими 

козацькими зразками, залучення молоді до презентації козацької атрибутики 

та духовно-патріотичних цінностей у громаді); удосконалено: форми та 

методи громадянської соціалізації, патріотичного виховання учнів і студентів 

у молодіжних організаціях загальноосвітніх шкіл (ЗОШ) та закладів вищої 

світи (ЗВО); набули подальшого розвитку наукові уявлення про: процес 

громадянської соціалізації учнів і студентів за духовним, правовим, 

національно-патріотичним і валео-екологічним напрямами; формування в 

них громадянськості як системної якості особистості; роль і місце 

представників територіальної громади в процесі соціально-педагогічного 

супроводу соціалізації членів молодіжних козацьких організацій; комплекс 

зовнішніх і внутрішніх умов громадянської соціалізації членів молодіжних 

організацій. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній 

достатній готовності до впровадження в процес позакласної виховної роботи 

та позааудиторної роботи розробленого комплексу навчально-методичних 

матеріалів для організації закладами освіти громадянської соціалізації 
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учнівської і студентської молоді в молодіжних козацьких організаціях 

(гуртках), а саме: програми соціально-педагогічної діяльності таких 

організацій; мультимедійних матеріалів для проведення занять з учнями та 

студентами відповідно до тематичного плану програми; методичних 

рекомендацій для викладачів гуманітарних дисциплін ЗОШ та ЗВО щодо 

громадянської соціалізації молоді в козацьких молодіжних клубах; 

інформаційно-розвивальних матеріалів для студентів вишів та учнів ЗОШ в 

опублікованому навчально-методичному посібнику „Козацький часопис: 

скарбниця громадянської соціалізації молоді‖ та навчальному посібнику 

„Козацький часопис: скарбниця громадянської соціалізації молоді‖. Дібрано 

й розроблено пакет діагностичних методик для вивчення рівня 

сформованості громадянської соціалізованості учнів та студентської молоді. 

Результатами дослідження можуть послуговуватися соціальні педагоги, 

соціальні працівники, педагоги ЗОШ та викладачі ЗВО, зокрема тьютори та 

куратори академічних груп, аспіранти і студенти педагогічних університетів, 

методисти різних рівнів, керівники громадських організацій, представники 

територіальних громад та волонтери в різних регіонах України з метою 

організації громадянської соціалізації молоді.  

Результати дослідження впроваджено в практику роботи Управління 

освіти Тернопільської обласної державної адміністрації (довідка № 02/661 від 

05.03.2017 р.), Університету менеджменту освіти Національної академії 

педагогічних наук України (м. Київ) (довідка № 01-02/131 від 07.03.18 р.), 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка 

№ 17/17-1210 від 02.03.2018 р.), Софіївсько-Борщагівського навчально-

виховного комплексу „Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів – 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів‖ (довідка № 28 від 16.02.2018 р.), 

Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2 І – ІІІ ступенів „Центр 

освіти та соціально-педагогічної підтримки ім. Софії Русової‖ Полтавської 

обласної ради (довідка № 173/1 від 27.02.2018 р.), КЗ „Валуйська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 Станично-Луганського району 
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Луганської області‖ (довідка № 26 від 26.02.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення наукового 

пошуку обговорювалися під час виступів на науково-практичних 

конференціях різного рівня: Міжнародних – „Актуальні питання соціальної 

та практичної психології у координатах сучасних парадигм‖ (Луганськ, 

2012), „Сучасний світ: політика, економіка, культура, історія, технології та 

освіта‖ (Оттава, Канада, 2015), „Соціально-економічні та гуманітарні аспекти 

світових трансформацій‖ (Київ, 2016), „Педагогіка в системі гуманітарного 

знання‖ (Одеса, 2015); Всеукраїнській – „Психолого-педагогічний супровід 

фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах 

трансформації освіти‖ (Київ, 2017). Апробація результатів дослідження 

здійснювалася під час проведення районних методичних семінарів-

практикумів для заступників директорів з виховної роботи закладів ЗОШ – 

„Громадянська соціалізація молоді як соціально-педагогічна проблема в 

умовах реалізації Концепції Нової української школи‖, директорів сільських 

бібліотек-філій „Впровадження у виховну та просвітницьку роботу Програми 

громадянської соціалізації молоді у діяльності молодіжних козацьких 

організацій „Козацький часопис‖ та засіданні науково-методичної ради КВНЗ 

КОР „Академія неперервної освіти‖; обговорювалися на засіданнях кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка‖ (м. Старобільськ).  

Публікації. Результати та основні положення дослідження висвітлено в 

13 одноосібних публікаціях, із яких 3 – у наукових фахових виданнях 

України, 2 – у зарубіжних періодичних виданнях. Дві роботи представлено як 

навчально-методичні посібники.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (321 найменування, з них 18 іноземною мовою). Робота містить 21 

додаток на 56 сторінках, 3 формули, 3 рисунки, 9 діаграм та 27 таблиць. 

Загальний обсяг дисертації – 282 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В МОЛОДІЖНИХ  

КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

 

1.1. Громадянська соціалізація молоді в молодіжних козацьких 

організаціях як предмет наукового дослідження 

 

У цьому розділі ми вважаємо за доцільне здійснити історико-

педагогічний аналіз феномену громадянської соціалізації молоді. Відповідно 

до цього на основі аналізу соціально-педагогічної літератури ми: 

1) розглянемо сутність та дефініції поняття громадянської соціалізації; 

2) визначимо його філософські, соціальні та соціально-педагогічні засади; 

3) розкриємо сучасний стан вивчення цієї проблеми; 4) сформулюємо 

поняття громадянської соціалізації в контексті діяльності молодіжних 

козацьких організацій, визначимо його основні компоненти; 5) дамо 

первинну оцінку соціалізаційним можливостям діяльності молодіжних 

організацій на засадах цінностей українського козацтва. 

На межі ХХ та ХХІ століть українське суспільство стало на шлях 

побудови державної незалежності та самостійності у виборі форм і методів 

аналізу минулого, сприйняття теперішнього та усвідомлення майбутнього. 

Проте довгий час через історично нав’язаний ззовні архетип „молодшого 

брата‖ суспільство не спромоглося побудувати свої особисту „українську‖ 

світоглядну парадигму, яка б, по-перше, об’єднала етнос у процесі 

націєтворення, по-друге, окреслила б систему цінностей, важливих для 

розбудови держави.  

Однією з таких цінностей є громадянськість як сенс поведінки, основа 

суспільних відносин, осмислення своєї особистісної ролі в історичних 

суспільно-економічних зсувах. На превеликий жаль, весь час незалежності 

України громадянськість була предметом вивчення вузьким колом науковців, 
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а в суспільстві здебільшого сприймалася як синонім патріотизму. Молоде 

покоління українців випало з процесу формування самоцінного усвідомлення 

своєї особистої ролі в розбудові і держави загалом, і своєї „маленької‖ 

Батьківщини. За даними агентства УНІАН лише в „мирному‖ 2013 році 

більше 50% молоді мало бажання виїхати за кордон вчитися та працювати, 

що може спричинити кризу робочих кадрів [267]. Суттєво показники в цьому 

питанні не змінилися й у 2015 році. За даними компанії „GfK Ukraine‖, яка 

провела опитування серед молоді в рамках соціологічного дослідження 

„Молодь України – 2015‖, тільки 44% опитаних юнаків та дівчат заявили, що 

хочуть залишитися на Батьківщині та не планують емігрувати. Вагомою 

причиною, за якою більшість української молоді не планує залишатися жити 

та працювати в державі, залишається низький рівень можливостей 

працевлаштування. За даними Державної служби статистики за 2013 рік 

показник зайнятості осіб віком 15 – 24 роки склав лише 32,5%. Кількість осіб 

віком до 35 років, які мали статус безробітного, становила 45% від загальної 

кількості всіх безробітних у державі [8]. За даними 2014 року безробіття 

серед молоді зросло на 2 – 3% порівняно з попереднім роком [263]. Хоча 

останнім часом національно-патріотичні настрої молоді поліпшуються, 

наприклад, за останній рік більше 80% молодих людей пишаються своїм 

громадянством, проте тільки 26% респондентів готові захищати свою країну 

в разі виникнення нагальної необхідності. Проте для молоді як потенційних 

виробничих кадрів до сих пір створено недостатньо умов для належної праці, 

налагодження соціально-економічного добробуту, що принципово впливає на 

їхню зацікавленість у подальшому перебуванні на території України. Слід 

усвідомлювати, що „патріотичний сплеск‖ останніх років не є системним, а 

здебільшого це емоційна реакція на анексію Криму, війну на Сході та агресію 

Росії. Затягування АТО (сьогодні ООС), відсутність чітких та прозорих 

кроків щодо покращення соціально економічного стану в Україні загалом 

знов негативно впливає на рівень патріотичних настроїв серед молоді та їх 

подальшу роль у житті держави загалом. Останні соціологічні дані щодо 
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стану патріотизму молоді не можуть уважатися досконалими без системного 

врахування голосів зі Сходу України, зокрема окупованих територій та 

Криму. Такому низькому рівню патріотизму в Україні сприяє цілий комплекс 

проблем соціально-економічного характеру. Крім соціально-економічної 

природи проблем, що стають на перешкоді формування в молоді адекватного 

ставлення до держави та до свого місця в неї, ці проблеми мають пряме 

живлення від сучасної освітньої системи України. Так звана „педагогіка на 

місцях‖ досить повільно й не завжди ефективно сприяє громадянській 

соціалізації молоді, а іноді навіть гальмує процес формування належного 

рівня патріотизму та громадянської обізнаності серед молоді в Україні. До 

цього комплексу проблем слід також додати проблеми політичного 

характеру. Комплекс проблем представлений нами в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

 
Комплекс проблем, які стоять на заваді громадянської соціалізації 

молоді 

 
Проблеми соціально-

економічного характеру 

Проблеми освітнього 

характеру 

Проблеми політичного 

характеру 

1. Негативний 

загальний економічний стан 

у країні 

2. Низький рівень 

кількості та якості робочих 

місць для молоді 

3. Слабка правова, 

громадянська, політична та 

економічна обізнаність 

суспільства загалом 

4. Неналежний рівень 

мовної, національної 

історичної та культурної 

освіти 

1. Економічне становище 

освітян 

2. Бюрократичні надбудови 

в системі державної освіти 

3. Державний централізм 

1. Відсутність єдиного 

чуткого науково 

обґрунтованого виховного 

ідеалу 

2. Слабкий технічний 

рівень системи освіти 

3. Неналежний рівень 

системи позашкільної освіти 

4. Фаховий рівень 

освітніх кадрів 

1. Недосконалість 

нормативно-правової бази в 

Україні 

2. Низька політична 

культура 

3. Корупція у владі 
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Проте слід мати на увазі й деякі позитивні тенденції за цими трьома 

напрямами. Набирає обертів волонтерський рух в Україні, який відіграє 

значну роль популяризатора моделі громадянського суспільства, 

громадянських цінностей. Також волонтерство є своєрідним майданчиком, на 

якому юнаки та дівчата мають змогу розвивати свою громадянськість не в 

теорії, а на системній практиці. Волонтерський рух у вигляді низки 

громадських організацій будь-якого напряму сьогодні стає потужним 

помічником державі в процесі загальної освіти та виховання українців, 

зокрема молоді. Сучасні дослідники питань щодо розвитку волонтерського 

руху вбачають у ньому ресурс соціальної роботи для створення сприятливих 

умов для соціалізації його учасників через активізацію їхньої діяльності в 

соціально позитивне русло [79, с. 56; 216, с. 79]. Значний внесок у вивчення 

питань щодо розвитку волонтерського руху в Україні як одного із провідних 

засобів розвитку громадянських цінностей у суспільстві зробили 

А. Аніщенко, К. Бєспалова, Н. Заверико, І. Звєрєва, О. Караман, А. Капська, 

Г. Крапівіна, Г. Лактіонова, А. Рижанова, Л. Романовська, С. Савченко, 

С. Харченко, О. Шумакова та ін. [4; 16; 259; 82; 137; 101; 127; 136; 211; 218; 

80; 279; 298]. 

Соціальна педагогіка розглядає теоретичні та методологічні аспекти 

громадянського розвитку людини, описує явища трансформації людини в бік 

соціальної активності та усвідомленості себе як суб’єкта корисної дії, 

інтерпретує ці явища для вироблення відповідних наукових підходів. 

Питання виховання громадянськості в контексті загального виховного 

процесу стали предметом досліджень І. Беха, М. Боришевського, 

П. Вербицької, Н. Дерев’янко, Ю. Завалевського, І. Зязюна, П. Ігнатенка, 

О. Киричука, Л. Крицької, В. Поплужного, К. Чорної та ін. [18; 204; 30; 66; 

77; 89; 33; 113; 129; 197; 287].   

Поняття громадянської соціалізації особистості ґрунтується на 

гуманістичних та „Я-центричних‖ філософських засадах. Осягнення 

феномену громадянської соціалізації можливе з урахуванням філософського 
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змісту соціально-педагогічного процесу (чотири функції філософії у 

структурі педагогічного знання (Л. Ваховський [28, с. 39]). Після закінчення 

ери міфологічної інтерпретації реальності людина почала шукати нові, більш 

стійкі пояснення щодо навколишнього природного світу та місці людини в 

ньому. У розвитку філософського знання основним було питання про буття 

як про все те, що оточувало людину. Одним з пояснень поняття буття є 

слова Л. Фейєрбаха: „Для себе – буття, реальність‖. 

Поясненням усього навколо нас займаються і емпіричні науки (фізика, 

хімія, біологія), і гуманітарні (психологія, педагогіка, соціологія). Проте 

існує інша реальність, яку не можна перевірити експериментально або взяти 

під контроль. Так, І. Пригожин констатує: „Вимальовуються контури нової 

раціональності, до якої приводить ідея нестабільності. Ця ідея покладає 

кінець претензіям на абсолютний контроль над будь-якою сферою 

реальності, покладає кінець будь-яким мріям про абсолютно контрольоване 

суспільство. Реальність взагалі не контрольована в тому сенсі, який був 

проголошений попередньою наукою‖ [201]. Зазначимо, що існує метафізична 

(філософська) категорія, яка пояснює природу того, що не можна 

контролювати, або абсолютного, незмінного, істинного буття. Цю проблему 

вирішує філософська онтологія. У нашому дослідженні ми розглянемо у 

світлі філософської онтології поняття „громадянська соціалізація‖. Будь-яка 

об’єктивна реальність представляється нашою свідомістю у вигляді 

абстракції. Деякі науковці називають це „теоретичним зліпком‖. І це стає 

предметом пізнання. Але такий предмет детермінований від людської 

свідомості та залежить від часу й мислення, тому він не може бути „чистим‖. 

Поняття громадянськості в різні часи під впливом різноманітних історико-

культурних аспектів тлумачили по-різному. У радянський період поняття 

громадянськість було тісно пов’язане з державною ідеологією, „лінією 

партії‖. Західне капіталістичне бачення (Д. Зевін) навпаки представляло його 

здатністю людини критично оцінювати як ситуацію в суспільстві, так і 

рішення влади [85]. По-різному трактували громадянськість, наприклад, 
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давні піфагорійці („Зроби його громадянином держави, у якій діють добрі 

закони‖ (Г. Гегель) [40] та ідеологи нацистської Німеччини (бачили 

громадянськість привілеєм лише одного етносу). Через те ми можемо дійти 

висновку, що неможливо всеосяжно розкрити поняття громадянськості й 

дати йому універсальне „на всі часи‖ тлумачення.  

Цікавою є позиція В. Дільтея, який розмежовував навколишній світ і 

„Я‖, причому він наполягав, що свідомість (я) не переходить, але перебуває. 

Вивчаючи психологію, Дільтей підкреслював важливість внутрішнього 

сприйняття реальності [70, с. 95]. При цьому філософ попереджав проти 

перенесення того, що має місце при спостереженні зовнішніх предметів, на 

уважне осягнення внутрішніх станів [Там само, с. 96]. Іншими словами, 

існують різні принципи та методологія осягнення фізичної природи людини 

чи її мотивів, поведінки або її діяльності. Тому поняття громадянськості як 

індивідуальної риси людини свого часу та у своєму середовищі неможливо 

осягнути реально. Нам слід піти шляхом Платона і Канта та представити 

громадянськість у вигляді певних Ідей як її первісного змісту, єдиного 

методологічного фундаменту, на якому ми в подальшому будемо осягати це 

поняття. Представник неокантіанства Г. Ріккер запропонував генералізуючий 

(узагальнювальний) метод, за допомогою якого всі об’єкти підводяться під 

загальні поняття, як, наприклад, поняття закону. За вихідний 

фундаментальний принцип громадянськості ми візьмемо гармонію в 

суспільстві та симетрію людини з подібними до себе громадянами. Саме в 

гармонії та симетрії, на наш погляд, полягає сенс буття суспільства. Ідею 

гармонії та симетрії розглядали ще за часів античної філософії (Геракліт 

Ефеський, Емпедокл, Демокрит, Піфагор, Платон). Одні шукали гармонію в 

космології, другі – у природі, треті – людській душі. За часів Ренесансу 

гармонію та симетрію в суспільстві шукали М. Макіавеллі, Г. Гроція, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо. Пізніше проблемою 

гармонійного суспільства опікувалися позитивісти (О. Конт уважав 

гармонією в суспільстві єдність між цілим та частиною соціальної системи, 
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поєднання інтересів різних особистостей та соціальних прошарків), 

представники психологічного напряму філософії (теорія еліт В. Парето), 

представники неокантіанства (за твердженням Г. Ріккера, орієнтирами 

соціально-культурного розвитку суспільства є цінності). Сам І. Кант уважав 

ідею громадянського суспільства найбільшою проблемою людства. Гегель 

писав, що „без взаємин з іншими людина не має можливості досягнути 

всього обсягу своїх цілей‖ [192, с. 253]. 

У сучасній науці для пояснення Ідеї гармонії та симетрії в суспільстві 

використовують поняття соціальний капітал. Нам близька позиція 

Ф. Фукуями, який представляє це як „відповідний потенціал суспільства, що 

є результатом наявності довіри між його членами. Він може бути втілений у 

найменшому базовому колективі – родині, і в найбільшому з усіх можливих – 

нації, і в усіх колективах, існуючих поміж ними‖ [274, с. 52]. Комплекс 

громадянських цінностей особистості слід також уважати певним соціальним 

капіталом, який вона втілює на побудову гармонійного суспільства. Тож ідея 

гармонії та симетрії в суспільстві є фундаментом для подальшого осягнення 

феномену громадянськості. Це є результатом дії метафізичного методу, який 

І. Кант називає природною схильністю. Базова Ідея, що розкриває зміст 

громадянської соціалізації, допомагає розкрити зв’язок суб’єкт-об’єктного 

відношення в розумовій діяльності. За допомогою чуттєвості та розуму ми 

синтезуємо абстрактні форми (ідея комплексу громадянських цінностей) та 

реальність (громадянські відносини, активна громадянська позиція, 

суспільно значуща діяльність). Принципи взаємодії ідеї з реальністю 

можливо знайти на основі теорії функційних систем П. Анохіна. Він пояснює 

це здатністю людської свідомості до „випереджального схоплювання ідей‖, 

коли структурується реальність у вигляді Ідеї-здогадки, яка потім 

синтезується за допомогою чуттєвості й розуму з реальністю та, якщо треба, 

корегується. На думку автора, саме в цьому синтезі полягає дія метафізики. 

Синтезуючи свої уявлення, знання та досвід, систему громадянських 

цінностей, ступінь інтегрованості в соціальне життя, характер 
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міжособистісних зв’язків, людина матеріалізує метафізичну Ідею 

громадянськості: „І Слово сталося тілом‖ [20]. 

Є очевидним, що громадянськість як риса особистості не належить до 

списку вроджених. Т. Швець справедливо зазначила, що це процес 

еволюційний, який проходить у певному русі (громадянська соціалізація) 

[291, с. 207]. Тож зміст процесу громадянської соціалізації неможливо 

осягнути без уточнення поняття руху. Рух представляється як процес 

засвоєння, інтеграції, освоєння, розвитку, трансмісії, адаптації. Якщо ми 

розглядаємо соціалізацію як рух, то вона вимірюється через його характерні 

ознаки: цілеспрямованість (засвоєння досвіду), зумовленість (компоненти 

соціалізації, механізми, засоби, агенти) та континуальність. У філософії рух 

розглядається як онтологічна властивість матерії, атрибут, без якого вона не 

має можливості до існування. У загальному сенсі рух – це будь-які взаємодії 

об’єктів та зміна їх стану під впливом цих взаємодій. В. Касьян підкреслює 

такі властивості руху, як його об’єктивність, незнищуваність, загальність, 

абсолютність, відносність, суперечливість. До цього справедливо додати і 

етапність руху. Д. Мід запропонував три етапи соціалізаційного руху в 

контексті онтогенезу: 1) психогенетичний (засвоєння маркерів задоволення 

потреб шляхом спроб та помилок); 2) образно-символічний (засвоєння 

досвіду за допомогою системи символів); 3) інтелектуально-концептуальний 

(досвід стає центральним механізмом будь-яких дій). У нашому дослідженні 

ми також беремо до уваги соціально-фізіологічні етапи розвитку: 

дошкільний, шкільний та частково трудовий або студентський. На першому 

етапі особистість розвивається на предметному, дослівному, чуттєвому 

рівнях. Це етап початку привласнення чужого досвіду та зачаття здатності 

людини усвідомлено відтворювати цей досвід (народження – дошкільний 

вік). Громадянська соціалізація на цьому етапі в основному стихійна за 

винятком, якщо дитина проходить курс громадянського дошкільного 

виховання – прищеплення суспільно значущих громадянських цінностей у 

системі дошкільної освіти, у позашкільній освіті, родині. Провідним 
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інститутом громадянської соціалізації в цей час залишається родина. 

Усвідомлення цінностей починається саме в молодшому віці, частіше на 

неусвідомленому рівні. Саме в родині закладається підґрунтя майбутньої 

поведінки та життєвого напряму особистості [135, с. 74] Наступні етапи 

обіймають досить широкий проміжок часу: шкільний період – студентське 

юнацтво. Другий етап (шкільний) відповідає суспільному розвитку індивіда, 

який зумовлений його оточенням, соціальними ролями в ньому. На цьому 

етапі провідне місце займає чуттєво-раціональне пізнання. Соціалізаційний 

рух у цей період залежить від професійного складника (форма та орієнтація 

навчання й діяльності). На цьому етапі розвитку засвоєння та відтворення 

зовнішнього досвіду має найбільш усвідомлений характер, проте 

опосередкований. У цей час проходить адаптація до навколишнього 

середовища. Процес громадянської соціалізації на другому етапі найбільш 

інтенсивний. Одним із провідних методів громадянського виховання в цей 

період стають сюжетно-рольові ігри та залучення молоді до активної 

діяльності в громаді. На цьому етапі одним із дієвих інститутів соціалізації 

стають молодіжні організації, у нашому випадку молодіжні козацькі 

організації. На третьому етапі починається процес усвідомленого 

об’єктивного розвитку. У цей період формується раціонально-чуттєве 

пізнання. Засвоєння та відтворення зовнішнього досвіду діє в соціальному 

просторі та в контексті об’єктивного послідовного пошуку себе в ньому. 

Адаптація на цьому етапі добігає максимальної об’єктивності та 

інтегрованості. Процес громадянської соціалізації в цей час активно 

відтворює виховний громадянській ідеал – постать Людини-Громадянина. 

Від ігор на козацьку тематику у свідомості особистості залишаються зліпки 

позитивного емоційного досвіду активної творчої громадської діяльності 

разом з отриманим базисом знань про громадянські, духовні та патріотичні 

цінності. На цьому етапі продовжується процес формування стійких 

ціннісних установок на громадянську дію в суспільстві.  
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Додамо, що будь-який розвиток можливий тільки за умов існування 

протиріч та протилежностей. Громадянська соціалізація як рух особистості 

в бік свого розвитку у сфері відносин із суспільством не є винятком. Тому 

сутність цього процесу будується також на ключових принципах діалектики. 

Відомо, що фундаментом самої діалектики є принцип всезагального зв’язку. 

У нашому дослідженні це взаємозв’язок усіх складників процесу соціалізації, 

їх взаємопідпорядкованість, взаємовпливовість, взаємозумовленість. 

Громадянська соціалізація становить складну систему, складену з багатьох 

елементів: об’єктів (я, оточення), інтенсивності руху (стихійна соціалізація, 

самосоціалізація, цілеспрямована соціалізація), векторів соціалізаційного 

руху (громадянське виховання, десоціалізація, асоціалізація (Л. Орбан-

Лембрик), ресоціалізації (О. Караман [106]), соціалізаційного простору 

(агенти соціалізації, інститути соціалізації), етапів (іменний етап, 

професійно-кастовий, універсально-логічний) (О. Панагушина), напрямів 

(духовна ідентифікація, національна ідентифікація, політико-правова 

ідентифікація, патріотична ідентифікація), психолого-педагогічних методів 

та умов. Важливе місце в діалектичному бутті соціалізації також займає 

історизм, або зв’язок минулого стану об’єкта соціалізації із станом на 

сьогодні відповідно до мети та завдань процесу громадянської соціалізації. У 

нашому дослідженні метою процесу громадянської соціалізації є формування 

образу Людини-Громадянина.  

При вивченні змісту процесу громадянської соціалізації зазначимо 

наявність філософських законів діалектики, наприклад, закон взаємного 

переходу кількісних і якісних змін. Ефективність громадянського виховання 

залежить від формування в юнаків та дівчат громадянської ініціативності, яка 

буде включати їх в активне системне громадянське життя. Т. Нємцева, 

характеризуючи громадянську ініціативність, виділяє її змістові ознаки, такі 

як новаторство у справах, особистісне починання, активність, самостійність 

(непримусовість) у цілепокладанні, вольові зусилля до реалізації 

запропонованого, особистісна відповідальність за свої вчинки [163, с. 51; 
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164]. На наше переконання ці якості складають оперативно-діяльнісний бік 

громадянськості.  

Відомо, що рух існує за умови протиріч, про свідчить головний закон 

діалектики – закон єдності та боротьби протилежностей або протиріч. 

Процес громадянської соціалізації протікає за умови низки об’єктивних 

протилежностей чи протиріч. Яскравим прикладом є часова розбіжність між 

минулим (громадянська культура, патріотичні та етнокультурні цінності 

козацької доби) та сьогоденням (нові реалії суспільних відносин, новий 

соціальний конструкт). Але ця суперечність перебуває також у діалектичній 

єдності, бо неможливо або дуже складно втратно по ресурсах і часу будувати 

нове без урахування попереднього досвіду спроб, помилок та досягнень. 

Хоча абсолютної тотожності між минулим і новим громадянським досвідом 

немає, бо „всі ріки течуть‖, і тут спрацьовує принцип прирощення 

„громадянського капіталу‖. Діяльність козацьких молодіжних організацій 

побудована саме на використанні багатого „громадянського капіталу‖ часів 

козаччини в Україні. Ще діалектичні протилежності існують між достатнім 

та незадовільним рівнями сформованості громадянськості (Людина-

Громадянин на протидію Людині-Обивателю). На прикладі цього протиріччя 

можна побачити вищу діалектичну тотожність – перехід протилежностей 

одна в одну. Під впливом керованої громадянської соціалізації Людина-

Обиватель еволюціонує до стану Людини-Громадянина через зміну 

свідомості за допомогою досвіду емоційного переживання громадянської 

реальності та інтелектуального базису про громадянські цінності. Процес 

громадянської соціалізації містить феномен діалектичного протиріччя її 

компонентів: стихійна соціалізація та цілеспрямована (громадянське 

виховання). Ці компоненти відрізняються один від одного за такими 

показниками: час, провідні інститути соціалізації, мета та завдання, роль та 

місце організації цього процесу. Зміст, стиль і характер стихійної соціалізації 

іноді суттєво відрізняються від педагогічно обґрунтованих, а іноді навіть 

суспільно задекларованих норм [296, с. 243]. Так, соціально-педагогічний 
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вплив на процес громадянської соціалізації має ознаки системності, 

методологічної обґрунтованості, організованості за певним алгоритмом дій: 

розробка плану соціалізаційного впливу, упровадження системи форм і 

методів цього впливу, моніторинг і оцінка результатів для вироблення 

подальшого коригувального соціально-педагогічного впливу [83, с. 21; 152]. 

Проте цей вплив обмежений у часі. Так звана стихійна соціалізація, по-

перше, не може бути до кінця прогнозованою та неконтрольованою і, урешті-

решт, може формувати навіть антигромадянськість. На цьому прикладі 

відкривається боротьба протилежностей – зняття. Ця категорія діалектики 

займала важливе місце в теорії Гегеля, який називав це запереченням. Гегель 

проілюстрував його в тріаді: теза – антитеза – синтез. Він так пояснює це 

поняття: „Воно означає зберегти, утримати і разом з цим припинити, 

покласти край‖ [39, с. 49]. Так у результаті сформованості громадянських 

цінностей особистість надалі може протягом усього життя керуватися ними 

та відтворювати у власному та суспільному житті. Ефективність процесу 

громадянського виховання має пряму залежність від ролі та місця родини в 

житті молодих людей. Ідеал родини як базової одиниці громадянського 

суспільства формується на рівні реальної співпраці молодіжних козацьких 

організацій та сімей (сімейні вечори, лекції з історії української козацької 

родини, сімейні суспільні акції); також на особистісному рівні – виховання у 

юнаків та дівчат сімейно-громадянських цінностей. Таким чином 

цілеспрямована соціалізація закладає фундамент для подальшого процесу 

формування рис Людини-Громадянина.  

Отже, у феномені громадянської соціалізації у філософському зрізі 

співіснують метафізика (ідея громадянської гармонії та рівноваги) та 

діалектика (рух соціалізації та суперечності між її компонентами). Ми 

бачимо синергію цих філософських методів: коли Ідея громадянськості 

еволюціонує та проявляється в якостях та способі життя Людини-

Громадянина. Наявність двох методологій у філософії називається 

дуалістичною симетрією. Такий підхід дозволяє максимально використати 
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обидві. 

Поняття соціалізації в науці представляється як комплексний процес 

засвоєння індивідом певних соціальних ролей і/або інтеграція до певної 

соціальної групи [201]. Поняття соціалізації пов’язують з поняттям „Я-

концепції‖, що є, на переконання А. Капської, І. Кона, Б. Паригіна, 

узагальненням уявлення про самого себе, системою установок відносно 

власної особистості, або „теорія самого себе‖. На думку багатьох науковців 

фундаментальний вплив на „Я-концепцію‖ має саме соціалізація.  

Л. Рубан пропонує три підходи до вивчення процесу соціалізації: 

1) психоаналітичний (соціалізація як процес входження асоціального 

індивіда в суспільне середовище з подальшою адаптацією); 

2) інтеракціоністський (соціалізація як процес і наслідок міжособистісної 

взаємодії людей); 3) двосторонній процес засвоєння та відтворення індивідом 

соціальних цінностей [221, с. 9]. 

Вивчення процесу соціалізації після того, як його ввів Ф. Гіддінгс 

наприкінці ХІХ ст. до першої чверті ХХ ст., було в полі зору психологів та 

соціологів. Сам Гіддінгс під соціалізацією вважав процес „ознайомлення‖ 

особистості з оточенням, формування „симпатії‖ та побудову взаємин [312, 

с. 5]. Так, Г. Тард вивчав його в контексті принципу наслідування [307, с. 3], 

що будувався на психологічних (бажання, біологічні потреби) та соціальних 

(престиж, покора, практична вигода) чинниках. Ж. Піаже розглядав 

соціалізацію як результат біологічної зрілості індивіда [184]. Значний внесок 

у теоретичну розробку поняття соціалізації свого часу зробили Е. Дюркгейм 

(філософські засади соціалізації [72]), Т. Парсонс (роль родини в соціалізації 

[310, c. 16]), Н. Смелзер (соціалізація та оточення [319, с. 8]), Ч. Кулі 

(відображене „Я‖ [306]), Д. Мід (три стадії особистісного розвитку [321, 

с. 4]), А. Інкельс (особистісна „сучасність‖ [318, с. 17]), Л. Колберг 

(формування та розвиток моралі в особистості [315]), Е. Еріксон (вісім стадій 

ідентифікації [309]), Дж. Баллантайн (освіта та соціалізація [304]) та ін. 

У першій чверті ХХ ст. на теренах колишнього Радянського Союзу 
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педагогіка загалом трактувалась як „наука про соціальне виховання‖. У цей 

час вивченню проблеми соціалізації приділяли увагу Л. Виготський, 

П. Блонський, Г. Ващенко, А. Макаренко, С. Шацький, І. Козлов, В. Шульгін, 

С. Моложавий та ін. У цей період соціалізація розглядається з позицій 

біогенетичного (Є. Аркін, І. Арямов, П. Блонський та ін.), соціогенетичного 

напрямів (М. Крєпеніна, В. Шульгін та ін.) та колективізму (А. Макаренко, 

С. Шацький). У радянській педагогіці того часу станній напрям вивчення 

цього феномену набув значного поширення. У главу кута було покладено 

концепцію педагогіки середовища, яка надавала колективу ключову роль у 

процесі виховання нової ―радянської людини‖. Особистість розглядалася як 

невід’ємна його частина. Процеси соціалізації був предметом наукових 

пошуків також вітчизняних психологів. Так, Л. Виготський уважав її 

перетворенням інтерпсихічного в інтрапсихічне в ході спільної діяльності та 

спілкування [117]. Він також вивчав роль самостійної діяльності індивіда у 

своєму розвитку, запропонувавши поняття „зона найближчого розвитку‖. 

Зробити висновок цього періоду дослідження проблем соціалізації можна за 

ствердженням А. Волохова: „Сенс процесу соціалізації було зведено до 

становлення, формування, виховання дитини в умовах соціалізму і став 

дієвим інструментом ідеології, яка використовувала процес соціалізації у 

значенні: „соціалізація – більше соціалізму‖ [36, с. 12]. 

В українській науці початок вивчення процесу соціалізації поклав 

В. Зеньківський у першій половині ХХ ст., який уважав, що завдання 

соціального виховання в розвитку „соціальної активності‖, „смаку‖ до 

соціальної діяльності, здатності підійматися над особистими егоїстичними 

задумами, оскільки людина не може досягнути ідеалу поза суспільством [87, 

с. 30]. Він додає до визначення процесу соціалізації досить важливий чинник 

– національний контекст. На думку науковця, процес включення особистості 

в активне суспільне життя має проходити за умови залучання її „до 

національної роботи її країни... розвивати усвідомлення її обв’язку перед 

своєю Батьківщиною‖ [Там само, с. 32]. В. Зеньківський підкреслював також 
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важливість певних соціальних груп, що забезпечують стабільне 

функціонування взаємин між індивідами, позитивно чи негативно впливають 

на процес соціалізації особистості, спрямовують його. Пізніше ці групи були 

названі інститутами соціалізації [228, с. 16]. Ф. Гіддінгс підкреслював 

провідну роль соціальних інститутів у процесі соціалізації, він 

характеризував їх за формою (соціальні композиції) та способом 

функціонування (соціальні конституції). Важливе місце, за його 

переконанням, відігравала в соціалізації особистості територіальна громада 

та така форма соціальної кооперації, яку ми сьогодні називаємо організацією 

(орда, плем’я) [312, с. 33]. А. Бандура вважав, що соціальна поведінка 

детермінована наявною ситуацією та її інтерпретацією з боку людини [11]. 

Досліджуючи поведінку дітей та підлітків, Л. Берковіц зробив висновок про 

значну роль родинних обставин у формуванні їхньої поведінки [15]. 

М. Бобнєва підкреслює вплив соціальних норм і цінностей на спрямованість 

поведінки людини [23, с. 70]. Соціальна детермінація громадянської 

діяльності має соціально-психологічну природу, яка виходить від процесу 

ідентифікації себе з реальністю та суб’єктами, які виявляються адекватними 

громадянським нормам і цінностям. Метою такої ідентифікації є метафізична 

ідея „громадянської симетрії‖, тобто певний рівень узгодженості між 

громадянськими установками та його громадянськими діями.  

Спробу комплексного підходу до проблеми соціалізації зробив у 60-х 

роках Б. Паригін. Він сформулював соціалізацію як „входження в соціальне 

середовище, пристосування до нього, засвоєння певних ролей і функцій, які 

слідом за своїми попередниками повторює кожен окремий індивід протягом 

усієї історії формування і розвитку‖ [181, с. 98]. У цьому баченні процесу 

соціалізації підкреслюється важливість психологічних механізмів, за якими 

особистість стає „схожою‖ з оточенням за суспільними ролями та функціями.  

У 60 – 80 рр. ХХ століття з’являються наукові праці І. Кона, 

А. Мудрика, В. Ольшанського, В. Сухомлинського, В. Татенка, М. Фіцули та 

ін. [121; 159; 171; 252; 257; 273]. У цей період увагу наукового пошуку 
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прикуто до соціалізаційного оточення людини в плані взаємодії із 

особистістю. У цей період людина розглядається як партнер суспільства. 

Зауважимо, що в час „відлиги‖ наука отримує можливість сконцентруватися 

на особистісному складнику процесу соціалізації. Уперше підкреслено 

соціально-педагогічний чинник соціалізації, отже, уперше розкрито 

психолого-педагогічну природу процесу соціалізації. На думку 

М. Лукашевича, соціалізація – це „процес становлення особистості як 

суспільної істоти, під час якого налагоджуються різноманітні зв’язки 

особистості з суспільством, засвоюються орієнтації, цінності, норми, 

відбувається розвиток особистісних властивостей, формуються активність та 

цілісність особистості, набувається соціальний досвід, що нагромаджений 

людством за весь період розвитку‖ [144, с. 12]. У цей час до формулювання 

феномену соціалізації додається ціннісно-нормативний аспект. Також метою 

соціалізації є тепер не просто пристосування індивіда до суспільства, але й 

налагодження взаємозв’язків між ними. В. Сухомлинський розглядає 

проблему соціалізації у світлі особистісного, діяльнісного та 

культурологічного підходів. Він уважав, що, пізнаючи світ і себе як частину 

світу, вступаючи в стосунки з людьми, які задовольняють її матеріальні і 

духовні потреби, дитина включається в суспільство, стає його членом, що і є 

соціалізацією [251, с. 448]. В. Сухомлинський також підкреслював 

важливість вчинків у вихованні дитини: „характеру вчинку – діяльності або 

бездіяльності – залежить твій душевний стан, благополуччя, щастя, здоров’я, 

самопочуття і настрій людей, з якими ти спілкуєшся‖ [253, с. 9]. Отже, у цей 

період відбувається рух у бік особистості, її індивідуальних особливостей та 

внутрішніх рухів. У науці формується певний баланс між колективним та 

особистісним напрямами соціалізації [235].  

Починаючи з кінця 80-х – початку 90-х років і до сьогодні, проблеми 

соціалізації висвітлено в студіях Г. Андреєвої, [2], А. Капської [104], 

І. Звєрєвої [84], А. Рижанової, Г. Лактіонової, С. Харченка, С. Савченка [227], 

Т. Швець [293], О. Панагушиної та ін. У цей період вітчизняні науковці 
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підкреслюють дієвий складник процесу соціалізації. На цьому етапі, коли 

активно йде переосмислення суспільних нормативів, корегується роль 

суспільного в житті особистості, більшу увагу приділено формулюванню 

умов соціалізації особистості. Г. Андреєва наголошує складовою частиною 

процесу соціалізації активне відтворення індивідом системи соціальних 

зв’язків за рахунок його активної діяльності, активного включення в 

соціальне середовище [2]. С. Чернета називає це соціальною активністю 

особистості та справедливо включає до її змісту стан ставлення особистості 

до різних сфер життєдіяльності суспільства [283, с. 178]. Л. Коваль 

формулює процес соціалізації підлітків як „складний педагогічний процес, 

який потребує створення різноманітних педагогічних умов, використання 

форм, засобів і методів індивідуальної роботи з урахуванням впливів різних 

факторів і обставин оточуючого школярів макро- і мікросередовища, 

динаміки її психічного, фізичного та морального розвитку‖ [116, с. 93]. Про 

педагогізацію соціального середовища говорить і Т. Швець [294, с. 281]. 

Умови ефективної соціалізації підлітків у неформальних молодіжних 

об’єднаннях вивчає С. Чернета [282, с. 7]. А. Капська відзначала важливість 

умов життя людини як основи соціалізаційного процесу [239]. А. Рижанова в 

процесі соціалізації вбачала засвоєння людиною досвіду, системи цінностей 

та накопичення соціальних знань [209, с. 29]. С. Харченко пов’язує процес 

соціалізації із соціальним вихованням, під час якого людина набуває 

інтелектуальні, психологічні та соціальні форми, які збігатимуться із 

суспільно прийнятними формами [275, с. 4]. Л. Орбан-Лембрик уважає, що 

на соціальну поведінку особистості впливає засвоєний нею соціальний досвід 

[174, с. 54]. Останнє ствердження підтверджується наявністю негативної 

соціалізації, одним з проявів якої є девіантна поведінка. В цей період в 

зарубіжній на вітчизняній науці до формулювання процесу соціалізації 

додається на наш погляд досить важливий чинник – активність особистості в 

соціальному середовищі. Отже, до загальної картини процесу соціалізації 

додається елемент особистісної відповідальності індивіда щодо ефективності 
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його включення в суспільство, відтворення його норм, цінностей та 

принципів. Підкреслимо вдале розмежування інститутів соціалізації за силою 

та тривалістю їхнього впливу на особистість. Проте, як зазначила І. Звєрєва, у 

соціальній педагогіці на цей період залишаються актуальними питання 

вивчання впливу на особистість збоку соціальних інститутів [83, с. 20] 

Після 80-х років минулого століття в західній, насамперед 

американській, науці сталося зміщення акцентів щодо трактування поняття 

соціалізації. Е. Рогачова у своєму дослідженні пише, що: „У 60 – 80-ті роки в 

американській традиції пріоритетним був психологічний підхід до проблеми 

соціалізації, який акцентував увагу на таких процесах, як моделювання, 

імітація та ідентифікація. Зараз у підходах зарубіжних авторів робиться змога 

поєднання психологічних та соціальних аспектів соціалізації‖ [214, с. 136]. 

В. Кравець у своїй книзі „Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття‖ 

підкреслює, що важливою відмінністю в поглядах на проблему соціалізації 

на Заході в останні роки є фокус на „активність індивіда у процесі 

соціалізації та його відповідальність‖ [124, с. 97]. Отже, розвиток поняття 

про соціалізацію в той час почав дрейф у бік індивідуальної активності.  

У 90-ті роки ХХ ст. і в наш час у вітчизняному науковому середовищі 

йде процес гуманізації та демократизації педагогічного процесу. Процес 

соціалізації стає провідною метою шкільного виховання. У період 

становлення процесу націєтворчості, переосмислення націєкультурних 

парадигм вивчаються етнокультурні засоби соціалізації: народознавство 

(П. Ігнатенко, Р. Кирчів, Н. Лисенко, Ю. Руденко, М. Стельмахович, 

Є. Сявавко та ін.), краєзнавство (Я. Жупанський, Ф. Заставний, М. Костриця, 

В. Круль, Н. Самохіна та ін.), родинно-побутова звичаєвість (Т. Алєксєєнко, 

Н. Бабенко, П. Кононенко, Т. Усатенко, А. Чебан та ін.).  

Проте соціалізація як предмет загального наукового пошуку досі 

залишається актуальним. С. Савченко класифікує напрями його вивчення: 

1) соціально-філософський (С. Батенін, О. Іванов, В. Москаленко, Б. Паригін, 

Є. Пеньков, Л. Синькова, А. Харчев та ін.); 2) соціально-психологічний 
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(Г. Андреєва, Н. Андреєнкова, І. Антипова, Я. Коломінський, І. Кон, 

О. Леонтьєв, Р. Нємов, А. Петровський, А. Реан, Л. Кольберг, Т. Шибутані та 

ін.); 3) соціально-педагогічний (Б. Бім-Бад, В. Бочарова, Ю. Василькова, 

Б. Вульфов, О. Газман, Н. Лавриченко, А. Мудрик, Л. Новикова, 

В. Петрищев, М. Плоткін, В. Сластьонін та ін.) [228, с. 26].  

Процес розвитку формулювання соціалізації в зарубіжній та 

вітчизняній науці ми можемо підсумувати в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

 

Розвиток поняття „соціалізація” в зарубіжній та вітчизняній науці 

 
Період Науковці Особливості щодо осягнення та формулювання 

процесу соціалізації 

Кінець ХІХ ст. – 

перша половина 

ХХ ст. 

Ф. Гіддінгс 

 

 

Соціалізація – розвиток соціальної природи, 

або характеру – соціального стану душі – в 

індивідах, які поєднані [96]  

Кінець ХІХ ст. – 

перша половина 

ХХ ст. 

Г. Тард Соціалізація за принципом наслідування, що 

будується на психологічних (бажання, 

біологічні потреби) та на соціальних чинниках 

(престиж, покора, практична вигода) чинниках 

Кінець ХІХ ст. – 

перша половина 

ХХ ст. 

Ж. Піаже Соціалізація як результат біологічної зрілості 

індивіда  

Перша чверть 

ХХ ст. 

С. Шацький,  

А. Макаренко,  

В. Сорока-

Росинський та ін. 

Провідна роль колективу в соціалізації 

особистості 

Перша чверть 

ХХ ст. 

В. Зеньківський Національний контекст соціалізації. Роль 

провідних соціальних інститутів 

60-ті роки 

ХХ ст. 

Б. Паригін Соціалізація як засвоєння певних соціальних 

ролей і функцій 

60 – 70-ті роки 

ХХ ст.  

В. Сухомлинський Важливість особистості, її індивідуальних 

особливостей та внутрішніх рухів у процесі 

соціалізації  
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Продовження табл. 1.2 

60 – 70-ті роки 

ХХ ст. 

І. Кон,  

М. Лукашевич, 

В. Ольшанський, 

Ю. Левада,  

А. Мудрик,  

Є. Кузьмін та ін. 

Метою соціалізації є налагодження 

взаємозв’язків між особистістю та 

суспільством. Підкреслюється соціально-

педагогічний чинник соціалізації. 

80-ті роки  

ХХ ст. 

Американська 

соціологічна школа 

Важливість індивідуальної активності в 

процесі соціалізації 

У 80 – 90-ті роки 

ХХ ст.  

Г. Андреєва, 

Л. Гордін,  

Е. Ільєнков,  

Л. Коваль, 

І. Звєрєва,  

С. Хлєбік,  

В. Андреєв,  

Б. Вульфов,  

М. Рожков,  

С. Харченко,  

С. Савченко та ін. 

Особистісна відповідальності індивіда щодо 

ефективності його включення в суспільство, 

відтворення його норм, цінностей та 

принципів. Розмежування інститутів 

соціалізації за силою та тривалістю їхнього 

впливу на особистість 

90-ті роки  

ХХ ст. – наш час 

Є. Сявавко, 

М. Стельмахович, 

П. Ігнатенко, 

Ю. Руденко,  

Р. Кирчів,  

Ф. Заставний,  

Я. Жупанський,  

В. Круль,  

М. Костриця,  

О. Маринич,  

О. Барков та ін. 

Вивчаються засоби соціалізації: 

народознавство, краєзнавство, родинно-

побутова звичаєвість 

 

У процесі формулювання процесу соціалізації склалися два протилежні 

підходи: суб’єкт-об’єктний та суб’єкт-суб’єктний. Засновниками та 
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ідеологами першого підходу були Е. Дюркгейм та Т. Парсонс. А. Мудрик у 

своїй книзі „Соціалізація людини‖ підсумовує їхні погляди: „Сутність позиції 

Дюркгейма – у визнанні за громадою активного початку та пріоритету його 

перед людиною у процесі соціалізації‖ [160, с. 13]. Дюркгейм у розвідці 

„Освіта та Соціологія‖ наголошував на нездатності молодшого покоління до 

соціальних дій, тому він підкреслював необхідність освіти, наголошуючи на 

її соціальній природі [308, с. 73]. Також він використовує, на наш погляд, 

цікавий термін „виклик‖ або „спонукання‖ збоку дорослих, що розкриває 

соціально-психологічний зміст процесу соціалізації [Там само, с. 70]. 

Т. Парсонс визначає соціалізацію як „інтерналізацію культури громади‖, у 

якій дитина народилася, як „засвоєння реквізиту орієнтацій для задовільного 

функціонування у ролі‖ [180, с. 16]. Другий підхід підтримували У. А. Томас, 

Ф. Знанецький, Ч. Х. Кулі, Д. Мід, І. Кон, Г. Андреєва, А. Петровський та 

більшість сьогоднішніх вітчизняних та зарубіжних науковців. У нашому 

підході до тлумачення поняття соціалізації і в подальшому поняття 

громадянської соціалізації ми будемо дотримуватися саме другого – суб’єкт-

суб’єктного. За цим підходом у процесі соціалізації особистість, яка 

соціалізується, відіграє важливу активну роль, одночасно соціалізуючи інших 

та соціалізуючись від них [313]. Цей підхід підкреслює важливість 

особистісно зорієнтованого підходу в процесі включення людини до взаємин 

з іншими особистостями.  

З цього різноманіття формулювань процесу соціалізації ми можемо 

погодитися з Л. Єршовою, яка робить висновок про те, що хоча ми й маємо 

багато варіантів щодо трактування проблеми соціалізації, у науці немає 

єдиної загальноприйнятої концепції [76, с. 10].  

Науковий пошук охоплюють різноманітні види соціалізації: сімейної 

(Ф. Ар’єс, Т. Барило, Р. Пріма, Т. Титаренко, Ю. Якубова та ін.), політична 

(В. Бебик, М. Головатий, Є. Головаха, В. Пухляк, В. Ребкало та ін.), релігійна 

(М. Боришевський, Г. Костюк, С. Максименко, М. Савчин та ін.), економічна 

(В. Автономов, Л. Борисова, А. Бояринцева, В. Москаленко, О. Щедрина), 
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кіберсоціалізація (Н. Гнатюк, О. Кудашкіна, В. Плєшаков, А. Рижанова, А. 

Тадаєва та ін.)  

Обрана нами тема „громадянської соціалізації‖ є одним із видів 

соціалізації та, на жаль, не достатньою мірою розроблена у вітчизняній та 

зарубіжній науці. Зазначимо наукові розвідки останнього десятиріччя у 

виконанні І. Акіншевої, А. Аніщенко, О. Безпалько, В. Бочарової, 

П. Вербицької, О. Лукашевич, Р. Осипець, Н. Самохіної, С. Сергійчика, 

Н. Чернухи, В. Шабанова, Т. Швець, І. Клаеса (Е. Claes), Р. Лерненра 

(R.Lerner), Дж. Пасека (J. Pasek), Дж. Торні-Пурти (J. Torney-Purta), 

Е. Фланагана (А. Flanagan) та ін. [1; 5; 14; 25; 31; 146; 175; 230; 233; 286; 288; 

292; 305; 317; 314; 320; 311].  

У науці існує кілька тлумачень поняття громадянська соціалізація. Так, 

С. Сергійчик у його статті „Фактори громадянської соціалізації учнівської 

молоді‖ формулює це як „процес засвоєння кожним індивідом певної 

системи знань, норм, цінностей і традицій у трудовій, політичній і правовій 

галузях життєдіяльності, які дозволяють йому функціонувати в якості 

повноправного члена суспільства‖ [234, с. 108]. Проте в цьому тлумаченні, на 

наш погляд, відсутні особистісно зорієнтований та суб’єкт-суб’єктний 

підходи до організації процесу соціалізації, не приділено уваги активній 

діяльності самого індивіда. 

Цікавим є тлумачення громадянської соціалізації, сформульоване 

Н. Самохіною: це – „складний багатогранний процес включення індивіда в 

громадянську практику, під час якого відбувається засвоєння та 

привласнення ним громадянських норм і цінностей, притаманних даному 

суспільству, та здійснюється усвідомлене набуття індивідом такої 

інтегрованої якості особистості й базової цінності демократичного 

суспільства, як громадянськість. Результатом громадянської соціалізації є 

громадянсько соціалізована особистість, здатна в процесі своєї інтеграції у 

суспільство до позитивної його перебудови‖ [230, с. 126]. У цьому варіанті 

підкреслено роль особистісно зорієнтованого підходу. Також авторка у кінці 



51 
 

свого пояснення чітко формулює мету громадянської соціалізації, 

використовуючи термін „громадянськість‖. Проте і в цьому поясненні 

повністю не розкрито суб’єкт-суб’єктний підхід до організації процесу 

громадянської соціалізації. Т. Швець у своєму дослідженні дає таку 

дефініцію поняття „громадянська соціалізація‖: „Під громадянською 

соціалізацією ми розуміємо процес засвоєння, активного творчого 

відтворення й розвитку особистістю громадянського досвіду, норм, 

цінностей і традицій конкретного суспільства‖ [292]. Украй важливим є 

здатність індивіда не тільки оволодіти „стартовим‖ соціальним капіталом 

громадянських цінностей, але й „подвоїти‖ його на особистісному 

самоцінному рівні та й активно його репрезентувати в суспільстві. Людина 

не повинна чекати, коли вона вже соціалізується, щоб почати активно діяти в 

суспільному житті, бо діяльність є запорукою ефективного досягнення мети 

процесу громадянської соціалізації. Тому у визначенні процесу 

громадянської соціалізації слід ураховувати, що це процес двосторонній. 

Слід розглянути також пояснення цього терміна білоруськими 

науковцями Ю. Русецьким та Л. Гащенком, які у своїй статті „Ідеологічна 

соціалізація учнівської молоді: теоретико-методологічний підхід‖ 

намагаються синтезувати два взаємозв’язаних, на їхній погляд, процеси 

громадянської та патріотичної соціалізації в єдине поняття ідеологічної 

соціалізації. Під громадянською соціалізацією вони розуміють „процес 

засвоєння кожним індивідом політичних, правових і морально-трудових 

детермінант‖ [225, с. 28]. Патріотична соціалізація у висвітленні цих 

науковців – це „процес залучення особистості до своєї національної 

культури, історії, мови, традицій, звичаїв, цінностей рідних та найближчого 

оточення‖ [Там само, с. 29]. Метою єдиної ідеологічної соціалізації, на думку 

науковців, стають громадянсько-патріотичні цінності, що і є приводом до 

об’єднання понять громадянської та патріотичної соціалізації. Автори у 

своєму формулюванні, крім цінностей, уточнюють так званих агентів 

соціалізації (родина та найближче оточення), будуючи ієрархію джерел 
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соціалізації – родина, країна, увесь світ. Але в той самий час у їхніх поглядах 

знову відсутня спрямованість на особистісно зорієнтовану парадигму та 

суб’єкт-суб’єктний підхід, що означає приниження ролі механізмів та засобів 

соціалізації. 

Важливим в осягненні громадянської соціалізації є компаративний 

методологічний підхід, якій дає можливість вивчити процес глобального 

історичного розвитку цього процесу та його актуального стану, дослідити 

спільні та відмінні риси соціальної педагогіки в окремих культурах та 

регіонах, виявити прогностичні можливості, удосконалити вітчизняну 

систему громадянської соціалізації з урахуванням і негативного, і 

прогресивного світового досвіду [243]. У європейських країнах та у США 

немає чіткого розподілу між поняттями „громадянська соціалізація‖ та 

„громадянське виховання‖, через що вони вже стають синонімами. 

Найчастіше в літературі можна натрапити на поняття „громадянська освіта‖, 

яке означає і сам процес, і його засоби. 

Має свою специфіку трактування процесів соціалізації в країнах 

Європи та США. У своїй статті „Соціалізація нових громадян‖ Є. Клейс, 

Д. Столл, М. Хугл аналізують процес громадянської соціалізації учнівської 

молоді в Канаді і Бельгії, наприклад, у Канаді громадянська соціалізація 

розглядається в контексті громадянського навчання та має на меті виховання 

добрих, активних та лояльних до влади громадян, які обізнані на традиційних 

місцевих та світових цінностях. Проте в канадській науці до цього часу 

тривають суперечки між консервативними поглядами про розуміння 

громадянськості в царині виключно належності до місцевого населення та 

між ліберально-демократичними поглядами на громадянськість як концепцію 

суспільного діалогу між особистостями та політикумом [316, с. 1]. Розуміння 

громадянськості бельгійцями зводиться до буття громадянином у своїй країні 

та у всій Європі. Також важливою рисою громадянської соціалізації в обох 

країнах є так звана політична освіта, яка готує учнівську молодь до участі у 

виборах влади, а також до можливої участі в політиці [133, с. 9]. Також 
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зазначимо, що в західному розумінні громадянську соціалізацію відносять до 

більш загального процесу „досвідної соціалізації‖. Під цим поняттям 

зарубіжні науковці розуміють процес розвитку поведінки в соціальних 

інститутах та розвитку соціальних цінностей.   

О. Бажановська, проаналізувавши трактування „громадянського 

виховання‖ у французькій педагогічній літературі, дійшла висновку про 

домінанту процесу формування якостей особистості, що відповідають за 

усвідомлення нею своїх прав та обов’язків перед суспільством, організацію її 

активної участі в суспільному житті [9, с. 18]. 

У статті „Концепція громадянського виховання у шкільній практиці‖ 

О. Плахотнюк розкриває наповненість процесу громадянської освіти в 

школах США. Вона підкреслює, що вчителі під час цього процесу 

„переконують: для того, щоб справді бути громадянином своєї країни, треба 

знати історію своєї держави; пам’ятати, як працюють державні інститути; 

дотримуватися норм поведінки, що є характерними для вільного суспільства, 

побудованого на засадах терпимості, справедливості та правдивості його 

членів. Громадянин Сполучених Штатів повинен розвивати свої 

інтелектуальні здібності (уміння аналізувати та приймати рішення на основі 

аналізу проблеми), а також уміння донести до інших людей свою думку, 

вислухати і зрозуміти їх. Отже, американський громадянин повинен бути 

одночасно і патріотом, і критиком, зокрема щодо рішень та дій свого уряду‖ 

[188, с. 73]. У висновках своєї статті авторка підкреслює, що, хоча традиції 

викладання громадянських дисциплін у школі є давніми та повністю 

підтриманими владою та суспільством, майже третині американських юнаків 

та дівчат бракує глибоких аналітичних знань, практичних навичок щодо 

громадянських процесів у їх країні та суспільних цінностей. 

Після стислого аналізу концепції громадянського виховання в західних 

школах зауважимо, що зарубіжне розуміння громадянської соціалізації 

враховує більше когнітивні (пізнавальні або ментальні) аспекти. Крім того, 

на відміну від вітчизняного бачення процесу громадянської соціалізації, 
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західні науковці підкреслюють та ставлять у главу кута саме особистісно 

зорієнтовану парадигму та суб’єкт-суб’єктний підхід у соціалізації учнівської 

молоді.  

Отже, при формулюванні поняття громадянська соціалізація часто 

проблемою стає неузгодженість двох важливих концептів загального поняття 

соціалізації: суб’єкт-суб’єктний підхід та комплекс внутрішніх особистісних 

психологічних рухів – оволодіння, засвоєння та відтворення.  

Також при формулюванні поняття соціалізації, зокрема громадянської, 

не аналізується її суб’єктивна природа. Як соціальний рух громадянська 

соціалізація включає низку учасників: суспільство загалом, особистість та 

інститути соціалізації. Під час громадянської соціалізації всі її учасники 

мають певний вплив один на одного. У соціальній педагогіці соціалізація 

загалом складається зі стихійної, відносно керованої та самосоціалізації. 

А. Мудрик пояснює відмінність стихійної соціалізації від відносно керованої 

у світі їхньої тривалості. Він уважає стихійну соціалізацію процесом 

безперервним, натомість виховання – процесом дискретним, планомірним, 

цільовим та зумовленим [160, с. 177]. Процес громадянської соціалізації 

молоді також містить стихійний та відносно керований складники. 

Стихійний складник процесу громадянської соціалізації визначає його 

безперервність протягом усього життя особистості. Суспільство (соціально-

політичний устрій, економічний стан), найближче оточення людини (родина, 

колеги, друзі) і навіть природа (навколишнє середовище) – усе це все життя 

формує в особистості певне ставлення до своєї Батьківщини, свого народу 

взагалі та формує систему взаємин між людиною та оточенням.    

Відносно керований складник соціалізації А. Мудрик називає 

вихованням [157]. І. Кон виділяв у процесі соціалізації два компоненти: 

стихійний та організований (виховання) [121, с. 26]. Важливе місце займають 

дослідження співвідношення соціалізації і виховання. У цьому напрямі є 

напрацювання Л. Гозмана [41], О. Дзьобань [69], Н. Завгородньої [78], 

О. Кодатенко [118], В. Краєвського [126], В. Москаленко [156], Л. Новикової 



55 
 

[166], Г. Овчаренко [168], М. Папуги [179], І. Печенко [183], І. Рогальської 

[213], С. Шашенко [290] та ін. Зазначені науковці розглядали виховання як 

важливий педагогічно керований складник загальної соціалізації. Не можна 

оминути бачення В. Сухомлинським процесу громадянського виховання. На 

його думку, „виховати громадянина, значить виховати справжню людину. 

Ідеал громадянина включає наступні якості: соціальний оптимізм, уміння 

дорожити святинями як особистими цінностями та святинями свідомості та 

серця, розуміння сенсу життя; гармонійна єдність загальної та особистісної 

гідності; почуття обов’язку як стрижень етичної культури; усвідомлена 

громадянська позиція, що глибоко відчувається. Бути справжньою людиною 

та громадянином – означає жити правильно, любити дітей, високо оберігати 

свою гідність патріота, громадянина, трудівника‖ [254]. 

У соціальній педагогіці поняття „виховання‖ розглядається через 

призму соціуму, тому останнім часом у науці поширюється термін „соціальне 

виховання‖. У статті „Сучасні підходи до визначення сутності поняття 

„соціальне виховання‖ С. Лобанова підсумовує, що соціальне виховання – 

„це та частина педагогічного знання, яка вивчає й вирішує комплексні 

проблеми людини в навколишньому середовищі, ураховуючи всі впливи, що 

відчуває індивід на всіх етапах онтогенезу, соціального становлення й 

розвитку особистості‖ [142, с. 220]. С. Харченко підкреслює, що соціальне 

виховання відповідає за формування в молоді такої поведінки, яка б 

відповідала суспільним нормам та особистісним потребам [276]. 

Співвідношення соціального виховання із процесом загальної соціалізації 

розглядає О. Кодатенко, яка вважає, що „виховання у широкому соціальному 

сенсі, тобто вплив на особистість збоку суспільства загалом – є процесом 

соціалізації, а виховання у широкому на вузькому педагогічному сенсі – є 

соціально-контрольованою частиною соціалізації‖ [118, с. 46]. А. Рижанова 

поєднує поняття соціалізації із соціальним вихованням [207]. Пояснюючи 

виховання в широкому значенні, Н. Чернуха пов’язує цей процес із 

підготовкою особистості до життя та активної діяльності, що перегукується з 
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одним із фундаментальних складників соціалізації – підготовкою особистості 

до життя в соціумі [285, с. 127]. А. Капська виділяє такі соціально педагогічні 

умови для організації процесу соціального виховання серед молоді, як 

навчальний процес, сприятливий соціально-психологічний клімат у групі та 

участь соціальних педагогів або представників освітнього закладу чи певної 

організації в процесі вирішення нагальних проблем соціального, морального 

або матеріально-технічного плану [102, с. 60]. Проте, з нашого погляду, у цих 

підходах автори розглядають індивіда в пасивній ролі набувача, забуваючи 

про індивідуальний складник у процесі соціалізації – самосоціалізацію або 

самовиховання, завдяки чому людина на етапі активного відтворення 

системи соціальних норм, цінностей досягає мети соціалізації.  

Цікавою є позиція Н. Срєбної, яка, представляючи соціалізацію в 

єдності трьох систем (стихійна соціалізація, спеціально організована 

соціалізація, самосоціалізація або самовиховання), бачить процес виховання 

„як цілеспрямовану (керовану, організовану, регульовану) соціалізацію 

індивіда‖ [241, с. 37]. Саме такий триєдиний підхід до процесу громадянської 

соціалізації ми візьмемо в нашому дослідженні за основу, бо він об’єктивно 

розкриває природу цього процесу і знаходить місце в ньому для 

громадянського виховання як психолого-педагогічного впливу на 

громадянський розвиток молоді. 

Підсумок з цього питання можна зробити, погодившись із 

С. Савченком: „більшість дослідників визначають виховання як складник і, 

що особливо важливо, керовану частину соціалізації, і відповідно, процес 

соціалізації за оптимальною організацією може бути контрольованим і 

педагогічно керованим‖ [228, с. 35]. Маючи це ствердження за основу 

педагогічного складника, ми підкреслюємо, що не взагалі виховання, а такий 

його різновид, як особистісно зорієнтоване, ми будемо розглядати як 

провідний соціалізаційний чинник. 

Серед сучасних науковців Ю. Ївженко провідними завданнями 

громадянського виховання бачить формування комплексу вмінь, які 
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відповідають за життєдіяльність особистості в громаді, таких як творчість, 

аналітичність, критичність мислення, комунікативність, умотивованість до 

здорового способу життя та ін. [98, с. 59]. Громадянське виховання в 

молодіжній козацькій організації як соціалізаційний чинник має такі 

характеристики: системність, цілеспрямованість, наукова обґрунтованість, 

фокус соціалізаційних умов на вирішення громадянських потреб молоді, 

націленість на формування громадянських установок, створення зовнішніх та 

внутрішніх умов на формування громадянських установок, аналітичність 

процесу. 

Питання громадянського виховання вирішуються і на державному 

рівні. У 2001 році прийнято „Концепцію громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку української державності‖, де головною метою 

громадянського виховання є „формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, тобто людини з притаманними якостями й рисами характеру, 

світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками і поведінкою, 

спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного суспільства‖ 

[122].  

У нашому дослідженні громадянське виховання розглядається як 

інтегративний, керований, системний вплив на процес громадянської 

соціалізації юнаків та дівчат, метою якого є набуття молодою людиною 

комплексу самоцінних суспільно-громадських цінностей, досвіду активної 

громадської діяльності та вмотивованості на вправляння в особистісне та 

суспільне життя принципів націєтворчості, гуманізму, правової та політичної 

обізнаності тощо.  

Цікавим є аксіологічний підхід О. Вишневського, О. Орія та М. Чепіля, 

за яким громадянські цінності займають у своєрідній ієрархії проміжне місце 

між національними і сімейними цінностями. О. Вишневський дає детальний 

список якостей, які він включає до громадянських цінностей, а саме: свобода; 

прагнення до соціальної гармонії; відстоювання соціальної і міжетнічної 

справедливості; культура політичних і соціальних стосунків; пошана до 
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Закону; рівність можливостей; пріоритет ідей громадянськості над ідеєю 

держави; рівність громадян перед Законом; самовідповідальність людини; 

права людини на життя, власну гідність, безпеку, приватну власність, 

рівність можливостей тощо; суверенітет особи, право на свободу думки, 

совісті, вибору конфесії, участі в політичному житті, проведення зборів, 

самовираження тощо; готовність до захисту індивідуальних прав і свобод; 

обов’язки, що випливають з прав і свобод інших людей; пошана до 

національно-культурних цінностей інших народів; повага до демократичних 

виборів і демократично обраної влади; толерантне ставлення до чужих 

поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним та національним цінностям; 

пошана до праці як до головного джерела суспільного добробуту [34, с. 98].  

У рамках нашого дослідження також цікавим є підхід 

М. Боришевського, який розглядає цей процес з позиції духовності. Він 

запропонував концептуальну модель зрілої особистості громадянина, де 

духовні цінності є базовими для людських цінностей загалом. Духовна сфера 

людини-громадянина, на думку автора, включає: утвердження в 

міжлюдських стосунках гуманних начал: доброти, толерантності, щирості, 

власної гідності, відповідальності, принциповості тощо; ставлення до праці 

не лише як до засобу забезпечення матеріального достатку, але і як до 

джерела радості, натхнення і щастя; усвідомлення відповідального ставлення 

до сімейних обов’язків; здатність мислити критично і самокритично і на цій 

основі плекати власні об’єктивні оцінки; екологічна вихованість, що включає 

дбайливе ставлення до природи; свідоме та відповідальне ставлення до прав 

та обов’язків громадян відповідно до державного законодавства, захист 

Конституції та державних символів від зазіхань з боку несвідомих громадян 

держави або ж іноземних осіб; самовдосконалення і творіння себе задля 

осягнення найвищої, достойної людської гідності мети – служити людині, 

народові, Вітчизні і вбачати в цьому найбільше людське щастя; інтерес до 

історії рідного краю, його минулого; усвідомлення неоціненного значення 

мистецтва, літератури в житті людини, естетична вихованість; свідоме та 



59 
 

відповідальне ставлення до рідної мови, у якій на генетичному рівні 

втілюється творча сила народного духу, помисли народу, його сподівання, 

віра та воля; повага до мов інших народів; бездоганне володіння рідною 

мовою, розвинена національна свідомість, національна гідність з пошаною до 

всіх етносів, які є патріотами, і як громадяни самовіддано служать 

Батьківщині [24, с. 148].  

Зазначимо наукові положення П. Ігнатенка, В. Поплужного, 

Н. Косарєвої та Л. Крицької щодо патріотизму як одного із результатів 

громадянського виховання [94]. У ході громадянського виховання 

передбачається формування в особистості „низки важливих стійких рис і 

вищих особистісних почуттів: любов до Батьківщини-України; готовність 

самовіддано працювати для її розквіту й процвітання і для максимального 

задоволення своїх матеріальних та духовних потреб, захищати її, підносити 

міжнародний авторитет; висока правосвідомість, сформована потреба 

дотримуватись правових норм і законів держави; досконале знання 

державної мови й постійна турбота про піднесення її престижу й 

функціонування в усіх сферах суспільного життя та побуту; повага до 

історико-культурних і державотворчих традицій українського народу і 

готовність продовжувати їх; усвідомлення своєї належності до рідного 

народу; діловитість, почуття господаря своєї землі, піклування про неї, 

екологію; моральна чистота і висока культура міжнаціонального спілкування 

та ін.‖ [33, с. 18].  

Комплекс сформованих громадянських якостей та механізмів 

саморегуляції поведінки особистості та її громадянських взаємин із 

оточенням Н. Дерев’янко називає громадянською культурою [67]. Саме 

громадянська культура, на думку П. Ігнатенко, Н. Косарєвої, В. Поплужного, 

є інтегральною системною властивістю особистості, яка формується у 

процесі громадянської соціалізації.  

А. Рижанова результатом загальної соціалізації вважає таке 

новоутворення, як соціальність. На її думку, це комплекс цінностей і 
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якостей, які мають ієрархічну форму і які людина відтворює у відповідній 

просоціальній поведінці [208, с. 203]. Громадянськість є структурною 

частиною соціальності та якісним результатом громадянської соціалізації. 

О. Пометун, наприклад, під громадянськістю бачить готовність людини 

реалізувати свої права та обов’язки, поважати права і свободи інших 

громадян, розуміти відповідальність перед суспільством та державою за свої 

вчинки [196, с. 18].  

Натомість багато науковців погоджуються на більш широкий 

інтегративний зміст цього поняття, який складається з когнітивного, 

духовного, психологічного та процесуального складників (О. Анікєєв, І. Бех, 

М. Боришевський, Є. В’яземський, Ю. Завальський, Г. Рибко, Р. Романов, 

М. Савчин, Л. Снігур, О. Сухомлинська та ін.). М. Боришевський бачить 

громадянськість як частину сукупності цінностей, що разом становлять 

духовну сферу особистості [24]. Л. Снігур розглядає це поняття як 

психологічне утворення – інтегративну психологічну якість, що характеризує 

ставлення людини до своїх прав та обов’язків, ступінь їхньої гармонійності, 

впливає на саморегуляцію особистості, виявляється у свідомості та 

самосвідомості, діяльності і вчинках [238]. Т. Швець у своїй дисертаційній 

праці розглядає громадянськість як „складно структурований феномен, який 

обумовлюється особливостями розвитку країни та має вияв у цілому 

комплексі стійких якостей, формах поведінки суб’єкта, сукупності поглядів 

та настанов, які передбачають, з одного боку, свободу й самостійність 

громадянина, з іншого – соціальну солідарність, яка виявляється у 

самореалізації людини, як громадянина, причому не у формально-

юридичному, а в соціокультурному плані‖ [292, с. 37]. Як інтегративна якість 

громадянськість складається з багатьох рис та особистісних чеснот (І. Бех, 

П. Ігнатенко, Н. Косарєва, Л. Крицька, В. Поплужний), які представлені в 

табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Зміст поняття громадянськості 

 
Когнітивний зміст Психологічний зміст Духовний зміст Процесуальний зміст 

1. Правосвідомість 

2. Знання рідної 

мови 

3. Історична 

освіченість 

4. Політична, 

економічна освіченість 

та культура 

1. Громадянська 

мужність 

2. Національна 

самоповага 

3. Почуття 

власної гідності 

4. Мотивація до 

активної 

громадянської 

діяльності 

5. Прихильність 

до загальнолюдських 

цінностей та чеснот 

6. Громадянськи

й оптимізм 

7. Здатність до 

рефлексії своїх 

вчинків та дій 

8. Здатність 

робити суспільно 

корисний вибір та 

брати на себе 

суспільну 

відповідальність 

1. Культурна 

освіченість 

2. Етична 

освіченість та 

культура 

3. Естетична 

культура 

4. Релігійна 

освіченість та 

толерантність 

5. Міжособи

стісна 

толерантність та 

терпимість 

1. Суспільна 

ініціативність 

2. Піклування про 

громаду 

3. Піклування про 

довкілля та природу 

4. Політична 

активність 

5. Волонтерство 

6. Здатність 

об’єднуватися для 

вирішення певних 

проблем та досягнення 

певних результатів 

 

Зробимо наше робоче визначення цього поняття. Громадянськість – це 

системна якість особистості, яка є результатом повороту в процесі 

соціалізації її громадянської свідомості на свою самосвідомість, образ „Я‖ як 

громадянина і патріота України, характеристика і індикатор високого рівня 

активності в самоформуванні усвідомлених складників цього образу в 

духовному, правовому, політичному, національно-патріотичному і валео-

екологічному соціалізаційних напрямах.    

Підкреслюючи суб’єктний складник громадянської соціалізації, ми 

розглядаємо його як базову рису Людини-Громадянина, патріотично 

налаштованої особистості, яка любить свою Батьківщину, володіє на 
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самоцінному рівні комплексом національно-культурних, духовних, 

моральних, правових цінностей та має розвинуті компетентності щодо 

проектування та втілення в життя суспільства програм корисної 

волонтерської, гуманітарної, просвітницької діяльності.  

З оглядом на зазначене вище ми можемо дати первинне робоче 

формулювання процесу громадянської соціалізації. Під громадянською 

соціалізацією слід розуміти складний, інтегрований, багатогранний процес, у 

якому діалектично взаємопов’язані духовний, правовий, національно-

патріотичний, валео-екологічний напрями і форми соціально-педагогічної 

діяльності, що спрямовані на присвоєння молодою людиною складників 

громадянськості – громадянських цінностей як особистісних у ході суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в родині, системі освіти, територіальній громаді, 

молодіжних організаціях та інших соціальних інститутах і включення в 

пріоритетне джерело соціалізованості громадської практики (дії щодо 

просвіти громадян, участь у волонтерському русі, організація благодійної 

допомоги, екологічна діяльність, участь у патріотичних акціях тощо).  

 

 

1.2. Сутність, структура та особливості процесу громадянської 

соціалізації учнівської молоді в умовах молодіжних козацьких 

організацій  

 

Характеризуючи процес громадянської соціалізації особистості в 

молодіжних козацьких організаціях як соціально-педагогічного явище, 

визначимо його мету, зміст, засоби й чинники. 

Метою громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій є формування громадянськості. Громадянськість – це 

системна якість особистості, яка є результатом повороту в процесі 

соціалізації її громадянської свідомості на свою самосвідомість, образ „Я‖ як 

громадянина і патріота України, характеристика і індикатор високого рівня 
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активності в самоформуванні усвідомлених складників цього образу в 

духовному, правовому, політичному, національно-патріотичному і валео-

екологічному соціалізаційних напрямах.    

Змістом громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій ми будемо вважати комплекс суспільних 

громадянських цінностей на прикладах українських лицарів-козаків та  

особистісній досвід активної громадської діяльності. 

Засобами громадянської соціалізації учнівської та студентської молоді 

є молодіжні козацькі організації в активній багатогранній громадській 

співпраці (просвітницька, благодійна, гуманітарна, екологічна, політична 

діяльність тощо) із різними соціальними інститутами. 

Чинниками громадянської соціалізації юнаків і дівчат у молодіжних 

козацьких організаціях є активна суспільно-громадська діяльність, внутрішні 

та зовнішні умови діяльності відповідних організацій. Провідне місце серед 

соціалізаційних чинників займає громадянське виховання серед членів 

організації як соціально-педагогічний процес. 

Однак процес формування в них Людини-Громадянина стикається з 

низкою системних проблем. Ми погоджуємося з Л. Коваль, яка наголошує, 

що „проблема національного та патріотичного виховання на практиці нерідко 

зводиться до бюрократичних заходів на зразок тих, якими відзначались 

колись революційні свята та дні народження вождів‖ [115, с. 262] Досить 

часто в нашому суспільстві, яке змушено вирішувати нагальні питання 

економічного та політичного характеру, процес особистісного розвитку 

молоді має поверховий несистемний характер, для якого в українській мові 

існує термін – шароварщина. У сучасному українському освітньому та 

виховному просторі не має єдиного системного, науково підтриманого 

підходу до процесу розвитку та формування громадянських цінностей. 

Вихователям та освітянам украй бракує, насамперед, українського 

національного виховного ідеалу – образу, у якому можна було сублімувати 

всі сторони виховної мети, та який би був квінтесенцією часу, простору та 
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соціальної природи української нації.  

Результати всебічного аналізу можливих шляхів громадянської 

соціалізації молоді в молодіжних козацьких організаціях свідчать про 

необхідність її проектування і здійснення на підґрунті формування 

національного виховного ідеалу. Питання визначення виховного ідеалу свого 

часу розглянуто в наукових розвідках Г. Ващенка, А. Горохович, 

С. Гончаренка, Н. Опанасенко, І. Підласого, М. Стельмаховича, В. Яніва та 

ін. У нашому дослідженні виховним ідеалом є образ Людини-Громадянина, 

світогляд, свідомість та особистісні риси якої ґрунтуються на ідеалах 

духовності, на засадах національної культури, мови та історії рідного краю. І 

цей внутрішній скарб має продовження в активній творчій діяльності для 

України (А. Горохович [44]). Запропонований нами виховний ідеал 

ґрунтується на історичному образі лицарів-козаків. Але він не архаїчний, бо 

ґрунтується на меті формування громадянського суспільства, яке буде жити 

на засадах громадянської солідарності, за принципами свободи, рівності, 

довіри, захищеності, професійності, пошанування, творчості, 

універсальності, розумності, духовності, вдосконалення.   

Духовні та моральні цінності завжди були провідною метою виховного 

процесу у всіх соціальних інститутах. М. Стельмахович у книзі „Народна 

педагогіка‖ пише, що „дороговказом у нашій педагогічній діяльності має 

стати власний національний виховний ідеал, виплеканий впродовж 

тисячоліть і репрезентований українською народною педагогікою. Він 

знайшов своє відображення і втілення в рідній мові, фольклорі, національних 

традиціях, родинному побуті, святах, обрядах, настановах і правилах 

громадської поведінки, символах, народних чеснотах, нормах християнської 

моралі, різних видах мистецтв, у ремеслах і промислах нашого народу, що 

естафетою передається від старших поколінь до молодших, які його 

доповнюють та удосконалюють‖ [244, с. 17]. Г. Ващенко зазначив, що „коли 

ми хочемо виховати в українській молоді міцну волю, цілісність характеру, 

треба, перш за все, прищепити їй прагнення до високої мети, що об’єднувала 
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б увесь український нарід‖ [29, с. 174]. М. Стельмахович такий процес 

виховання називає народною педагогікою. Він поясню цей феномен як 

„галузь емпіричних педагогічних знань і досвіду народу, що виробляється в 

домінуючих серед народу поглядах на мету і завдання виховання у 

сукупності народних засобів, умінь і навичок виховання та навчання‖ [244]. 

Структуру та зміст української етнопедагогіки розглянуто в студіях 

А. Богуш, Т. Дем’янюк, В. Євтуха, Н. Жмуд, В. Кузя, Ю. Руденка, 

М. Стельмаховича та ін. Місце та роль цінностей народної педагогіки у 

процесі виховання визначали І. Бабій, Г. Батурина, Г. Волков, І. Газіна, 

О. Гордійчук, І. Гутник, Т. Кузіна, В. Ликов та ін. Дослідник етнопедагогіки 

В. Ликов наголошує на виховній домінанті української народної педагогіки. 

Провідним завданням української етнопедагогіки він визначає прагнення 

„виховати національно свідому особистість, громадянина, який би дорожив 

національними і загальнолюдськими вартостями та святинями, глибоко 

пізнав би їх та поважав‖ [139, с. 18]. Т. Дем’янюк наголошувала, що 

використання засобів етнопедагогіки в сучасному освітньому процесі сприяє 

більш ефективному засвоєнню учнями та студентами знань та уявлень про 

свою Батьківщину, націю, її культуру та мову [65, с. 4]. 

У сучасних наукових розробках етнопедагогіка подається як система 

цілей, завдань, принципів, методів, форм організації процесу становлення 

молодого члена суспільства і підготовки його до життя в структурі 

національно-етнічних поглядів, норм і звичаїв окремого народу, етносу [155, 

с. 9; 206]. Як самостійна наука етнопедагогіка у своїй структурі має такі 

компоненти (за В. Омеляненком): народне дитинознавство, народна 

дидактика, педагогічна деонтологія, родинна педагогіка (фамілістика), 

козацька педагогіка [244]. 

Організатор громадянської соціалізації молоді в молодіжній козацькій 

організації обов’язково повинен бути компетентним насамперед в 

етнопедагогіці, її духовному складнику. 

У дохристиянські часи українці були достатньо духовноцентричною 
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нацією та сповідували єдиновір’я [269, с. 67]. Внесок християнської релігії 

полягає в розбудові та систематизації низки моральних особистісних та 

суспільних якостей. На переконання І. Ільїчової, духовність „постає як 

конкретна якість людського буття. Духовність – вищий рівень засвоєння 

людиною свого світу та її ставлення до природи, суспільства й самої себе. 

Духовність – це вихід людини за межі вузькоемпіричного буття, подолання 

себе вчорашньої в процесі оновлення та вдосконалення, підіймання 

особистості до своїх ідеалів, цінностей, і реалізація їх у своєму життєвому 

шляху... Це проблема життєтворчості‖ [95].  

Роль та місце духовного виховання вивчається в різних галузях науки, 

зокрема у філософії (В. Андрущенко, Л. Губернський, С. Кримський), 

соціології (Б. Нагорний, О. Семашко та ін.), психології (І. Бех, 

М. Боришевський, Б. Братусь, І. Зелінченко, З. Карпенко, О. Киричук, 

О. Колісник, М. Савчин та ін.), педагогіці (О. Бабченко, І. Бужина, 

О. Олексюк, Ю. Табачук, С. Тищенко та ін.). Кожен з науковців по-своєму 

бачить сутність феномену духовності та його місця в житті людини, проте всі 

вони підкреслюють його ціннісний складник. Так, М. Савчин зазначає, що 

„духовність – це вищий момент людської індивідуальності. Духовне є те в 

людині, що завжди може заперечити, сказати «ні». Духовність покликана 

ушляхетнювати, прикрашати і біологічне (тілесне), і соціальне в людині, 

надавати їм гуманістичного змісту‖ [229, с. 81]. Ю. Табачук узагальнює 

процес духовного виховання як прагнення до формування та розвитку 

найвищих загальнолюдських цінностей, таких як злагода, милосердя, правда, 

справедливість, альтруїзм, жертовність [256, с. 178]. 

На наше переконання, духовність у процесі громадянської соціалізації 

молоді в козацькій організації уособлює комплекс моральних чеснот, які є 

складником образу Людини-Громадянина. У нашому дослідженні моральні 

установки юнаків та дівчат розглядаються як важливий компонент 

формування мотивів корисної суспільної дії. Роль цього компонента буде 

висвітлено в другому розділі. Також зауважимо, що духовність як комплекс 
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людських цінностей включає віру людини в Бога як основу, на якій 

будуються ці цінності. Віра є детермінантою духовного розвитку 

особистості. Віру в Бога ми розглядаємо не як догматичний складник будь-

якої конкретній конфесії чи релігії, а як наявність смислового та емоційного 

пошуку людиною внутрішніх переживань відносин з Вищим Розумом 

(молитва, медитація), низки переконань (вчення, догматика), комплексу 

певних дій (богослужіння) та особливого рівня суспільних стосунків 

(церковна громада, любов до ближнього). Тому духовність, на наше 

переконання, є системним поняттям, яке включає віру людини в певний ідеал 

Бога та цілого комплексу цінностей (релігійні чи особистісні), які 

детермінують високі гуманні суспільні відносини.  

Питання духовного розвитку людини займало важливе місце в системі 

освіти і виховання українського народу ще за далеких часів. Чимало 

досліджень присвячено проблемі релігійної соціалізації [38; 42; 108]. 

Духовність була одним з виховних ідеалів народної педагогіки. Тому ми 

маємо встановити певний зв’язок між виховним та освітнім ідеалом 

українського народу в контексті поставленої мети формування у юнаків та 

дівчат образу Людини-Громадянина. Традиції та історію освіти та виховання 

українців вивчає складник педагогічної науки – етнопедагогіка. Г. Ващенко 

писав: „Не слід думати, що виховний ідеал нації може бути відбитий лише в 

педагогічних системах, або інакше, в творах педагогів. Він відбивається і в 

звичаях народу, і в його пісні, і в творах письменників. Він твориться віками і 

по традиції переходить від старших поколінь до молодших, що його 

доповнюють і удосконалюють. Такий традиційний виховний ідеал поряд з 

іншими народами має і народ український‖ [29, с. 110].  

Провідною особливістю громадянської соціалізації молоді в козацьких 

організаціях є використання соціальними педагогами цінностей козацької 

педагогіки як складника етнопедагогіки. За твердженням І. Гутника, козацька 

педагогіка – це „унікальне явище, складова народної педагогіки, яка увібрала 

в себе народну мудрість, ідейно-моральний, емоційно-естетичний та 
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психолого-педагогічний зміст наших пращурів епохи Київської Русі [63, 

с. 47]. Останнім часом в українському освітньому просторі досить 

поширеною є ідея вивчення козацької доби в історії України та її впливу на 

формування в молодої людини національної самосвідомості та громадянської 

активності. Ми погоджуємося із твердженням О. Кириченко про те, що 

виховання молодого покоління засобами козацької педагогіки є корисним та 

актуальним через те, що остання є невід’ємним складником української 

ментальності [110].  

Цінності козацького виховання завжди були об’єктом наукового 

пошуку. Серед сучасних науковців цю проблематику досліджували 

Ю. Руденко [223], Л. Медвідь [151], О. Гурова [61], С. Стефанюк [246], 

І. Пуха [205], А. Шахов [289], В. Каюков [109], І. Востоцька [37], М. Окса 

[170], Л. Трухан [262], О. Губко [59], О. Кириченко [111], Д. Федоренко 

[270], В. Стасюк [242], В. Іваненко [91] та ін.  

Проте дещо слабо вивчається питання зв’язку понять громадянської 

соціалізації та козацької педагогіки. У сучасній педагогіці бракує наукових 

досліджень про роль козацької педагогіки в забезпеченні процесу 

громадянської соціалізації молоді. В. Золочевський пояснює поняття 

„козацька педагогіка‖ як систему поглядів на навчання і виховання, що 

традиційно склалася в середовищі українських козаків на Запорозькій Січі, 

яка є складовим елементом народної педагогіки [88]. В. Ягупов називає це 

явище вершиною української народної педагогіки, що „втілила в собі 

національну психологію, характер, правосвідомість, мораль та інші 

компоненти національної свідомості, духовності народу‖ [300]. На думку 

М. Стельмаховича, козацька педагогіка є провідним елементом української 

народної педагогіки [245]. 

Основними завданнями козацької педагогіки, за дослідженням 

В. Ягупова, були: виховання в молодого покоління українського характеру і 

світогляду, поваги до національних і загальнолюдських цінностей; 

формування високих лицарських якостей, пошани до людей похилого віку, 
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прагнення до милосердя та допомоги іншим; виховання громадян, які б 

розвивали культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності народу на 

світовому рівні [300]. В. Кириченко додає до цих завдань ще й виховання 

готовності в молоді зі зброєю в руках захищати Батьківщину від загарбників 

[112, с. 21].  

Підсумовуючи ці завдання, ми погоджуємося з В. Каюковим, який 

стверджує, що козак уособлює особистість українського патріота [109].   

Крім виховання та формування особистості, козацька педагогіка 

включала й освіту. Навчання майбутніх козаків та членів їхніх родин 

здійснювалося в численних козацьких школах, колегіумах та, навіть, 

університетах. 

Перша козацька школа, за даними І. Пухи [205], була відкрита 

наприкінці XVI ст. – упродовж першої половини XVII ст. На території 

впливу Війська Запорозького було відкрито десятки шкіл при церквах та у 

центрах паланок – селах та слободах. Козаки завжди були зацікавлені у 

збереженні та розвитку національної самосвідомості, любові до Батьківщини, 

мови та традицій свого народу. Навчання велося тогочасною української 

діловою мовою.  

Козацька освітня система була чотириступеневою: дошкільне 

виховання в родині, освіта та виховання в козацьких школах, вища освіта та 

військова служба на Січі. Причому мати в системі козацької педагогіки 

займала місце „берегині традицій свого народу‖ [150, с. 60] та закладала 

основу для формування майбутнього лицаря за допомогою народного 

фольклору, який уміщав безліч матеріалу на козацьку тематику. Головною 

метою козацької педагогіки було виховання вільної і незалежної особистості, 

мужнього громадянина, козака, який діє за своєрідним „лицарським кодексом 

честі‖.  

В. Тимофєєв у своєму посібнику „Форми, методи, прийоми козацько-

лицарського виховання‖ представляє цілу систему духовно-світоглядних, 

моральних та патріотичних складників козацького звичаю. Це, насамперед, 
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козацька філософія, де обґрунтовувалась воля як головного дару життя, 

право на свободу і незалежність, а найвищими цінностями вважалися 

людина, народ, держава. Це і світогляд козаків, який будувався на ідеях Бога, 

України-Матері, свободі особистості і волі народу, збереженні спадщини 

предків, переконанні в торжестві народної правди, перемоги добра над злом. 

Автор також аналізує козацький характер, який будується на почутті 

внутрішньої невичерпної енергії, таких рисах, як висока шляхетність та і 

порядність, кмітливість і дотепність, заповзятливість і практичність, стійкість 

і незламність у боротьбі з ворогами, безкомпромісність і твердість у 

відстоюванні правди і справедливості, ніжність у ставленні до добрих людей, 

братерська любов до друзів і товариства, глибока пошана до батьків, повага 

до громади, вірність своєму обов’язку захищати рідну землю, співчуття до 

знедолених, милосердя до тих, хто його потребує, постійна готовність до 

боротьби за волю рідного краю, за свою незалежну державу, устремління до 

високих ідеалів, жадання давати лад у громадському житті, утверджувати 

гуманні стосунки між людьми, турбота про молоде покоління, глибока 

пошана до літніх і старших людей, палка і всепереможна любов до рідної 

землі, героїзм у захисті інтересів рідного народу, надання допомоги всім 

слабим, скривдженими і знедоленим, нетерпиме ставлення до зла і 

несправедливості в будь-якій формі, надзвичайна скромність, висока краса 

вчинків і миротворча місія в житті; глибока людяність, діяльна доброта, 

милосердя; жертовність як здатність поступитися власним добробутом, 

навіть віддати життя в ім’я перемоги добра над злом, торжества козацької 

правди [260; 268]. Центральне місце в системі цінностей, що формувалася в 

дітей того часу, займало почуття своєї причетності до громадського життя, 

усвідомлення ними суспільної та особистісної користі діяльності на благо 

інших. Отже, одне із завдань етнопедагогіки – проекція отриманих знань, 

умінь, навичок, сформованих цінностей у царину міжособистісних відносин 

у суспільстві [255, с. 87]. 

Отже, ґрунтуючись на зазначеному вище, ми можемо дати робоче 
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визначення феномену козацької педагогіки як вагомого невід’ємного 

компонента української народної педагогіки, як систему засобів навчання та 

виховання дітей і молоді, що склалася в середовищі українських козаків та 

мала на меті формування й розвиток мужності, моралі та національної 

свідомості. 

Висловленні положення є важливими для розв’язання в майбутньому 

завдання щодо розробки Програми громадянської соціалізації юнаків та 

дівчат „Козацький часопис‖, яка відображає всі чотири ступені системи 

давньої козацької педагогіки, а саме: роль родини в закладанні підґрунтя для 

майбутніх громадянських чеснот; місце початкової, середньої та вищої шкіл 

у вихованні та розвитку громадянськості; роль військової тактичної 

підготовки для самозахисту та захисту родини, громади, Батьківщини.  

Таким чином, робимо акцент на взаємовідповідній залежності між 

головною метою козацької педагогіки – навчання та виховання 

високоосвіченої людини, справжнього громадянина своєї держави з рисами 

лицарського характеру, який на ділі доводив свою любов до Батьківщини і 

займав активну життєву та громадську позицію у суспільстві, – та метою 

Програми громадянської соціалізації молоді в сучасній козацькій організації.  

У нашому дослідженні ключовою є ідея, що соціалізація можлива 

тільки за умови активного включення індивіда до суспільної діяльності, під 

час якої будуть залучені і психологічні механізми соціалізації (наслідування, 

рефлексія, імпринтинг, ототожнення), і педагогічні (інституціональний, 

стилізований, міжособистісний). На думку А. Прахової, громадянську 

соціалізацію слід розуміти з урахуванням усвідомлення соціального досвіду 

студентом, у зв’язку з чим наростає активне ставлення індивіда до будь-якого 

соціального досвіду [200, с. 47]. 

Цю тезу ми враховуємо при розкритті соціально-педагогічного 

потенціалу козацьких молодіжних організацій. Їхні соціально-педагогічні 

можливості поділяються на дві групи. До першої належать можливості 

трансформації соціального досвіду щодо захисту козаками рідної землі та 
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підготовки до духовно-патріотичних дій у зміст програми „Козацький 

часопис‖, яким керується козацька молодіжна організація. Насамперед за 

цією програмою учні та студенти оволодівають такими основними знаннями: 

історії боротьби козаків за незалежність України в контексті самопідготовки 

до неї, зокрема, знаннями про форми, способи та засоби опанування 

духовною і практичною готовністю бути захисником Вітчизни; знаннями 

системи цінностей лицаря-козака (любов до Батьківщини, віра в духовні 

цінності, надія на свободу кожного українця і рідної землі тощо). Навчально-

матеріальні, естетичні, психологічні умови в організації сприяють 

опануванню молоддю сукупністю вмінь (загартовувати своє тіло, формувати 

витривалість, урівноваженість, низку моральних, патріотичних і вольових 

якостей). Комплекс другої групи можливостей корелюється з сучасними 

потребами України в підвищенні якості соціально-педагогічної діяльності в 

умовах російської агресії, зниження рівня соціального захисту багатьох 

верств населення. Стрижнева можливість – включення своїх членів у 

конкретні проекти соціально-педагогічної роботи: благодійного, 

волонтерського, просвітницького та іншого характеру. Відповідні 

можливості реалізуються в умовах тісного комунікативного зв’язку 

організації з територіальною громадою, різними соціальними службами і 

благодійними організаціями.    

Особливо значущими є зв’язки молодіжної козацької організації із 

загальноосвітньою школою як провідним осередком формування в молоді 

громадянської культури. Так, О. Сухомлинська підкреслює важливу роль у 

формуванні громадянської культури саме школи: „Школа не може 

залишатися пасивним і статичним організмом, що реалізує ідеї 

громадянського виховання однозначним, єдиним, теоретичним способом. В 

умовах перехідного періоду, швидких змін школа є провідним чинником в 

реакції освітнього простору на зміни. Вона повинна виступати окремим 

автономним суб’єктом процесу громадянського виховання‖ [250, с. 25]. Але 

на думку багатьох вітчизняних науковців (В. Сагарда, І. Тараненко, 
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М. Чепіль та ін.), позашкільна освіта та діяльність відіграють не меншу, а 

іноді навіть більшу роль у вихованні громадянських якостей юнаків та 

дівчат. М. Чепіль стверджує, що риси громадянина формуються в процесі 

безпосередньої участі підлітків у трудовій, природоохоронній, спортивній, 

художньо-творчій та інших видах позашкільної діяльності [281, с. 179]. Усі ці 

види діяльності можливі та найбільш ефективні саме в діяльності за рамками 

уроку чи лекції, якщо, скажімо, громадянське виховання проходить у 

навчальному закладі або за стінами навчального закладу. Саме така освіта чи 

діяльність менше регламентована в часі (на відміну від навчальних планів у 

школі або університетів) та має більше свободи у виборі провідної діяльності 

(волонтерська діяльність, вивчення історії рідного краю, проектна 

діяльність). Система громадянської соціалізації юнаків та дівчат у діяльності 

молодіжних козацьких організацій передбачає провідну роль громадянського 

виховання саме за рамками класичного уроку або за стінами навчального 

закладу.  

Важливий соціальний вплив на процес формування громадянськості у 

юнаків та дівчат іде з боку молодіжних організацій. Ознаки цього впливу 

розглянуто та обґрунтовано в працях О. Лісовця [141]. На певному етапі 

соціального зростання молодої людини, коли зміщується роль сім’ї, 

відігравати провідну роль у її подальшому розвитку починає саме молодіжна 

організація [100, с. 131]. Підліткові та молодіжні організації завжди були 

об’єктом зацікавленості з боку дорослих, саме як місце, де нова генерація 

максимально відкрита до будь-якого зовнішнього впливу через своє 

прагнення до самовизначення та самореалізації [210]. З нашого погляду, саме 

в молодіжних організаціях найбільш реалізовуються умови ефективної 

соціалізації молоді, наприклад, представлені О. Панагушиною (розширення 

простору діяльності членів організації, співробітництво молоді із 

соціальними педагогами, активне залучення юнаків та дівчат до активної 

діяльності) [177, с. 46]. Молодіжні громадські організації, за твердженням 
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Ю. Ївженко, є провідними соціальними інститутами, які формують соціальну 

активність молодої особистості [97, с. 294].  

Провідним завданням державної молодіжної політики є організація 

діалогу між молоддю та дорослим суспільством для організації ефективної 

співпраці у політичній, правовій та економічний царинах, з урахуванням 

традицій та настроїв у молодіжному середовищі [114, с. 88; 219]. 

Стрижневою особливістю організації громадянської соціалізації молоді в 

молодіжних козацьких організаціях слід уважати достатньо повне 

нормативно-правове забезпечення цього процесу. У державі створено 

потужну правову базу на підтримку розвитку молодіжного руху: Закони 

України „Про об’єднання громадян‖, „Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні‖, „Про молодіжні та дитячі 

громадські організації‖, „Про охорону дитинства‖. На сприяння розвиткові 

молодіжного руху націлені Укази Президента України: від 3 грудня 1995 

року „Про Національну раду з питань молодіжної політики‖, від 22 

листопада 2001 року „Про Всеукраїнську студентську раду‖; Постанови 

Кабінету Міністрів України: від 22 серпня 1996 року „Про сприяння 

діяльності Українського національного комітету молодіжних організацій‖, 

від 25 липня 2002 року „Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, 

молоді, жінок та сім’ї‖ та ін.  

Зазначимо, що складовою частиною молодіжної політики, що 

впроваджується державою, є соціально-педагогічна підтримка молодіжних 

організацій, яка містить низку конкретних заходів та дій законодавчого, 

організаційного, методичного, соціально-педагогічного, фінансового змісту 

збоку центральної та місцевої влади та управління, органів освіти, соціальних 

служб, закладів культури [217, c. 231]. 

Так, станом на 1 січня 2014 року в Україні було зареєстровано 195 

всеукраїнських молодіжних та дитячих організацій і спілок. На 
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регіональному рівні сьогодні в нашій державі діють більше 7 тис. організацій 

молодіжного та дитячого напряму.  

Проте існує низка проблем щодо розвитку й ефективного 

функціонування дитячого та молодіжного руху в Україні [176]. Л. Коваль 

виділяє недоліки та суперечності в забезпеченні охорони дитинства в нашій 

державі, які негативно впливають на розвиток на посилення ролі молодіжних 

організацій, серед яких: відсутність єдиного інформаційного підходу щодо 

організації та діяльності молодіжного руху, низький рівень кадрової 

забезпеченості, нерозвинутий рівень співпраці з органами влади та 

територіальними громадами, соціально-правова необізнаність молодих 

людей [116]. До цього списку слід також додати недостатнє матеріальне й 

фінансове забезпечення дитячих та молодіжних організацій з боку держави, 

нерозвиненість приватного філантропічного руху. В. Головенько додає до 

цього переліку ще й слабку медійну політику таких організацій, що 

призводить до їх маргіналізації, містечковості та невідомості серед місцевої 

молоді [43, с. 31]. 

Але останнім часом, незважаючи на згадані вище проблеми, 

молодіжний рух має позитивну динаміку розвитку. Особливо стрімке 

зростання молодіжного волонтерського та патріотичного руху відчутно з 

2014 року. О. Дєдов у статті „Передумови виникнення молодіжного 

громадського руху. Перші молодіжні організації Європи‖ визначає низку 

причин, за яких молоді люди збираються в колективи. Це, по-перше, 

прагнення до групування; по-друге, пошукова активність, яка виражається у 

фізичній активності та засвоєнні нової актуальної інформації; по-третє, 

прагнення до спілкування; по-четверте, зацікавленість у ігрових формах; по-

п’яте, прагнення до протиставлення себе до старшого покоління [64]. 

А. Макаренко вважав колективом „соціально психологічну спільність, де 

відносини учнів визначаються змістом їх спільної діяльності, її цілями, 

метою, цінностями‖ [189]. 
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За результатами аналізу діяльності молодіжних козацьких організацій 

за критерієм змісту можна побудувати таку класифікацію її видів.  

Таблиця 1.4 

 

Класифікація видів діяльності молодіжних козацьких організацій за 

змістом 

 
Освітньо-виховна 

діяльність 

Дозвільно-рекреаційна діяльність  Соціально корисна 

діяльність 

Формування 

громадянських 

компетентностей на 

основі цінностей 

козацької доби. 

Виховання гуманної 

особистості,  

громадянина і патріота 

України 

Формування умінь і навичок 

здорового способу життя, 

запобігання правопорушень  

Діяльність, спрямована 

на благоустрій рідного 

міста чи села, різновиди 

просвітницької та 

благодійної діяльності; 

організація 

волонтерської діяльності 

членів організації 

Серед низки молодіжних організацій в Україні козацькі організації 

виділяються своїм змістом, націленим на національно-патріотичне виховання 

[140, с. 155].   

Дослідники розвитку молодіжного руху в Україні (О. Корнієвський, А. 

Скрипник, В. Якушик та ін)  запропонували класифікувати молодіжні 

організації за напрямами їхньої діяльності: 

1. Мобілізація – їх метою є залучення фінансових джерел та інших 

ресурсів для розв’язання якоїсь проблеми;  

2. Філантропія – організації, які надають допомогу, перебувають на 

деякій соціальній відстані від того, хто цю допомогу отримує (наприклад 

волонтерські організації);  

3. Посередництво – надають послуги іншим організаціям, 

установлюють і підтримують зв’язки, а також представницькі функції (це 

переважно асоційовані структури та спілки молодіжних організацій);  
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4. Соціальна солідарність – члени організації є водночас 

представниками цільової аудиторії, на яку спрямована діяльність (органи 

студентського самоврядування, об’єднання молодих інвалідів тощо);  

5. Зміна – метою їхньої діяльності є зміна певної ситуації, поведінки 

або ставлення інших до якоїсь проблеми (виховні, екологічні, громадсько-

політичні організації);  

6. Творення – метою є висловлення свого „я‖ в колі інших 

(об’єднання за інтересами, наприклад, клуби інтелектуальних ігор. Ці 

структури найближчі до неформального молодіжного руху і частково 

походять з нього) [12]. 

А. Половинець пропонує розглядати молодіжні організації за сферами 

їхньої діяльності:  

1. Культура й відпочинок (творчі, національно-культурні організації).  

2. Освіта й наукові дослідження (учнівські, студентські та організації 

молодих учених).  

3. Охорона здоров’я та соціальні послуги (організації, що займаються 

профілактикою наркоманії, СНІД та ін.).  

4. Навколишнє середовище (екологічні організації, як-от: 

Всеукраїнська екологічна ліга та ін.).  

5. Міжнародні відносини (Євро-клуби та інші молодіжні організації, що 

займаються євроатлантичною інтеграцією).  

6. Релігія (наприклад, „Українська молодь Христові‖, „Християнська 

молодіжна організація Церкви Адвентистів 7 Дня‖, „Християнська 

молодіжна рада церков ЕХБ України‖ тощо).  

7. Ділові й професійні асоціації, спілки (організації молодих юристів, 

державних службовців, підприємців).  

8. Право, агітаційно-пропагандистська діяльність і політика (молодіжні 

філії політичних партій, правозахисні, громадсько-політичні організації) 

[195]. 
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Ми пропонуємо й таку можливу класифікацію молодіжних козацьких 

організацій за їхніми ідеологічними орієнтирами: 1) патріотичні (в їх основі – 

національно-патріотичні ідеї); 2) екологічні (основу складає ідеологія 

виживання людства в умовах екологічної кризи); 3) волонтерські 

(провідними ідеологічними орієнтирами волонтерських організацій є ідеї 

милосердя, соціальної допомоги, благодійності і людяності); 4) культурно-

просвітницькі (ядром таких організацій є цінності національної і 

загальнолюдської культури та ідеї просвіти громадян); 5) політично-правові; 

6) дозвіллєво-рекреаційні; 7) військово-спортивні (провідними є ідеї 

загартування особистості військово-спортивними засобами). Ми згодні із 

твердженням С. Харченка про те, що молодіжні організації пронизують усі 

сфери життя суспільства [277], та їх соціалізаційні можливості представлені 

у широкому спектрі соціальних відносин.  

Ціннісні орієнтири молодіжної козацьких організації залежать 

насамперед від цілей та завдань її діяльності за певним напрямом, як, 

наприклад, виховання свідомого громадянина, патріота своєї держави 

(національно-патріотичний напрям діяльності), або забезпечення фізичного, 

соціального та духовного розвитку молоді (соціально-духовний та валео-

екологічний напрями діяльності).  

Узагалі, за твердженням А. Капської, „мета соціально-педагогічної 

діяльності спілки молоді (дитячої спілки), на нашу думку, не є суто 

суб’єктивним утворенням. Вона загалом має об’єктивний характер і 

продиктована комплексним поєднанням суспільних потреб і сподівань 

молодого покоління, його прагненням до відкриття для себе (і завдяки 

власним зусиллям) нових соціальних перспектив самореалізації, 

саморозвитку і самоактуалізації‖ [105]. Формування і подальша діяльність 

молодіжної організації є реакцією певної групи молоді або суспільства на 

соціально-економічні, соціально-політичні та соціокультурні виклики. 

А. Капська називає молодіжні організації „своєрідним трансформатором 

суспільного досвіду‖ [Там само, с. 11].  
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З цими висловами можна погодитися. Однак є аспект, що розкриває 

феномен молодіжної організації з іншого боку. Як ми зазначили вище, будь-

яка молодіжна організація „складається‖ з індивідів (членів організації), тому 

зміст її діяльності має суб’єктивні ознаки і має на меті досягнення її членами 

певного рівня розвитку та освіченості, який досягається через трансформацію 

суспільного досвіду в особистісний. Ця трансформація, на думку багатьох 

науковців, проходить крізь призму самореалізації, доволі важливого 

психологічного процесу в житті юнаків та дівчат. Так, С. Харченко 

справедливо вважає, що цей процес набагато ефективніший за умови участі 

молоді в діяльності молодіжних організацій: „одним із таких масових проявів 

цих можливостей самореалізації і стали дитячі та молодіжні громадські 

об’єднання. Їхня роль визначається реальною можливістю реалізації потреби 

в самоутвердженні, самовизначенні, самостійності особистості‖ [278, с. 12]. 

Потреби, які перелічує автор, мають пряму залежність від особливостей 

юнацького віку.  

Пору юнацтва вивчали багато психологів і педагогів: Д. Ельконін 

(самовизначення), І. Кон (інтелектуальне дозрівання), Г. Костюк (пошук 

сенсу життя), К. Обуховський (самореалізація), А. Мудрик (прагнення успіху 

в діяльності), Г. Абрамова (зростання сили „Я‖, здатність проявити свою 

індивідуальність в умовах групової діяльності та інтимної близькості), 

М. Боришевський (становлення „Я-концепції‖) та ін. [236, с. 148].  

Проектування діяльності молодіжної козацької організації має 

враховувати вікові особливості її членів. Вік юнацтва (15 – 20 років) є 

періодом активного формування та розвитку таких соціально значущих 

новоутворень, як самовизначення (Л. Божович), зацікавленості до 

світоглядних питань (В. Сухомлинський), громадянська позиція 

(М. Боришевський), соціальна активність (С. Чернета [282], А. Базиленко 

[10]). У цьому віці з’являється потреба в самореалізації. М. Боришевський 

підсумовує, що дитина вже готова бути соціально активною особистістю, 

виконувати відповідальні доручення, вступати в рівноправні стосунки з 
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оточенням, тобто відбувається перехід залежного дитинства до самостійної і 

відповідальної діяльності дорослої людини [215]. У цей період фінальної 

стадії досягає формування стереотипів мужності і жіночості, що 

відображається у юнаків інструментальним, а у дівчат – емоційним стилями 

поведінки, що актуалізує проблему диференційного підходу до статевого 

виховання в контексті відносин у суспільстві [130, с. 62].  

В Україні молоддю вважаються особи віком з 14 до 35 років. Цільовою 

групою нашої дисертаційної роботи є група віком з 14 до 20 років. Це юнаки 

та дівчата, які або отримують повну середню освіту в школі, або здобувають 

разом із середньою ще й технічну освіту (ліцеї, технікуми), або навчаються 

на першому або другому курсі у ЗВО.  

І. Підласий у психологічній періодизації називає цей період юнацьким 

віком [185]. За періодизацією Г. Крайга, такий період також визначається як 

юність. Провідною діяльністю в цей час є навчально-професійна [232]. Через 

те ми пропонуємо періодизацію саме за освітньою діяльністю, яка 

складається з трьох рівнів: 

1. Мікроосвітній – 6 – 14 років. Це період початкової та середньої 

школи. Це період учіння та розбудови інтелектуальної основи особистості.  

2. Мезооосвітній – 15-20 років. За одним сценарієм у цей період 

молодь закінчує навчання в школі та вступає до ліцею або технікуму, щоб 

отримати повну середню та неповну вищу освіту. За іншим сценарієм юнаки 

та дівчата здобувають повну середню освіту в школі та вступають до вишу. 

Ми згодні із думкою деяких науковців (О. Щотка) про те, що є доцільним 

процес навчання у ЗВО розділити на молодші та старші курси. У перші два 

роки навчання у ЗВО відбувається адаптація студента до нових реалій та 

ритмів навчального процесу, специфіки його організації та контролю. У цей 

час завершується трансформація школяра у студента, яка призводить до 

зламу попередніх звичок, уявлень про навколишній світ, норм поведінки, 

способів та видів діяльності. Головним завданням цього періоду є оволодіння 

студентами новими способами та прийомами навчально-професійної 
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діяльності.  

3. Макроосвітній – 21 – 26 років. Це період отримання повної вищої 

освіти та початок професійної або наукової діяльності. У цей час формуються 

особистісні вектори суспільної діяльності та поведінки. 

На думку С. Савченка, студентство є формою переходу учнівської 

молоді до інтелігенції [228, с. 81]. 

У рамках нашого дослідження юнаки та дівчата перебувають у 

мезоосвітньому періоді у віці 15 – 20 років. У цей період вони переходять із 

середньої школи до старшої або з ліцею чи закладу вищої освіти. Тому слід 

розділити молодь на дві групи: юнацтво шкільне (старші школярі, студенти 

ліцею) та юнацтво студентське (молодші студенти).  

Старші школярі (15 – 17 років) знаходяться на порозі самостійного 

життя, це вік безпосередньої підготовки до життя дорослої людини. Це вік 

професійної орієнтації та вибору майбутнього освітнього закладу. 

Молодше студентство (17 – 20) років відрізняється своєю мобільністю 

та націленістю на старт виконання дорослих професійних і соціальних ролей 

у суспільстві [99]. У цьому віці молоді люди починають активно відігравати 

роль у житті родини, колективу та територіальної громади (див. табл. 1.5). 

У науці представлено чимало прикладів типології молоді, враховуючи 

типи особистості, соціальну активність, сферу вільного часу, ціннісні 

орієнтації тощо. 

У нашому дослідженні ми будемо користуватися модернізованим та 

адаптованим варіантом класифікації типів молодої людини за соціотипами 

особистості, які розглядаються в контексті громадської діяльності в 

молодіжних козацьких клубах [81]: 

„Стратег” – здатність мислити стратегічно, послідовно, комплексно. 

Воліє брати участь у заходах (мозковий штурм, дискусія, диспут та ін.), які 

потребують активної розумової діяльності, здатності до аналізу поставлених 

завдань і шляхів їх вирішення. Бере активну участь у плануванні, організації 

поточної діяльності клубу та організації суспільно корисних проектів. 
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Відповідає за теоретичний та ідеологічний складники діяльності організації. 

Неохоче бере участь у масових формах суспільної діяльності.  

„Винахідник” – відрізняється активністю, здатністю організовувати та 

проводити масові заходи, брати участь у культурно-мистецьких, художніх, 

театральних, спортивних програмах. Характерна емоційність, варіативність 

інтересів та занять, часта зміна діяльності. Представники цього типу не 

сприймають одноманітної монотонної діяльності. 

Таблиця 1.5 

Вікова характеристика юнаків та дівчат 
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1. Вихід у 

самостійне життя 
2. Час визначення та 

вибору майбутньої 

професії 
3. Завершення 

статевої 

ідентифікації. 

Значна потреба у 

спілкуванні з 

однолітками 

протилежної статі  

4. Провідна 

діяльність: 

навчально-

професійна 

діяльність 

1. Час 

статевого 

дозрівання 
2. Готовність 
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3. 

Усвідомлення 

власної сили і 

привабливості 

4. Зростання 

самооцінки, 

самовпевне-

ності 

життєрадіс-

ності, 

оптимізму, 

активності, 

жаги до дій 
5. Розвиток 

рефлексії, 

ціннісно-

смислового 

розуміння 

реальності 

1. Стрімкий 

розвиток 

інтелекту  
2. Розвиток 

умінь 

абстрагувати 

та 

узагальню-

вати 
3. Розвиток 

системного 

мислення та 

наукового 

мислення 
5. Зміцнення 

творчого 

мислення 

1. Зменшення 

гостроти 

міжособистіс-

них конфліктів 
2. Зменшення 

прояв 

негативізму  
3. Розвиток 

контактності та 

комунікатив- 

ності  
5. Розвиток 

самоконтролю 
6. Зниження 

рівня 

тривожності 
7. Початок 

осмислення та 

засвоєння 

суспільної 

моралі 

1. Розвиток 

стратегічно-

го 

планування 

на майбутнє 
2. Зростання 

інтересу до 

навчання 
3. 

Формування 

вибірко-

вості 

пізнаваль-

них 

інтересів та 

зв’язку з 

професій-

ними 

інтересами 
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1. Здобуття 

професійної освіти 

та кваліфікації 
2. Початок навчання 

у ВОЗ 
3. Розвиток 

автономності від 

батьків 
4. Корегування 

освітньо-

професійної 

діяльності 
5. Початок частково 

трудової діяльності. 

Матеріальна 

автономність від 

батьків 
6. Набуття 

соціальної зрілості. 

Накопичення та 

підтримання нових 

контактів. 

Усвідомлення своєї 

соціальної ролі, 

формування 

життєвої позиції. 

Зростання соціальної 

активності 
7. Можливість 

створення сім’ї, 

народження дітей 
8. Зростання ролі 

субкультур 

9. Провідна 

діяльність: 

навчально-

професійна 

діяльність та 

частково трудова 

1. Зростання 

швидкості 

процесів 

самоаналізу та 

самооцінки 
2. Активізація 

самовиховної 

діяльності 
3. Пошук міста 

та визначення 

ролі у 

колективі та 

суспільній 

діяльності 
4. Зростання 

жаги до 

справедливості 

та співчуття 

соціально-

політичним 

проблемам 
7. Розвиток 

патріотичних 

настроїв 
8. Перехід від 

спостережень 

за світом до дій 

у ньому 

1. Розвиток 

мислення, 

пам’яті 
2. Розвиток 

зв’язку 

практичного 

мислення з 

логічним 

1. Поліпшення 

взаємин з 

батьками 

внаслідок 

визнання ними 

автономії 

юнака або 

дівчини 
2. Розвиток 

осмисленої 

відповідаль-

ності перед 

законом 
3. Розвиток 

неконфліктного 

спілкування  

1. Зростання 

ролі 

освітнього 

та 

трудового 

середовища 

2. Зростання 

референтної 

ролі 

колективу  

 

„Лідер” – висока спроможність очолити та повести за собою групу 

людей, очолити проект або напрям діяльності. Особистість цього типу 

відрізняється високим рівнем відповідальності, комунікації в організації та в 

суспільстві. Молоді люди такого типу контактні, мають здатність 

організовувати групу та контролювати хід роботи.  

„Активіст” – часто відрізняються сором’язливістю та 
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закомплексованістю, низьким рівнем активності та закритістю. За умови 

успішної адаптації в молодіжній козацькій організації юнаки та дівчата 

такого типу значно збільшують свою громадянську активність та 

підвищують рівень комунікації. Представники такого типу із задоволенням 

виконують поставлені завдання. Вони відрізняються старанністю та високим 

почуттям обов’язку. Неохоче беруть участь у організаторській діяльності. 

„Конформіст” – нетворчий тип молоді, який відрізняється готовністю 

брати участь у запропонованих заходах одноразово, без видимого ентузіазму, 

активності та подальшої інтеграції в діяльність козацької організації. 

Молодих людей цього типу більшість у організації, і вони є тим 

„матеріалом‖, який має соціалізуватися у процесі громадянського виховання 

та подальшій активній громадянській діяльності.  

„Неактивний” – на відміну від конформістського типу, головною 

рисою молоді з цієї групи є вибірковість у суспільно-громадській діяльності. 

Юнаки та дівчата цього типу охоче беруть участь там, де бачать 

особистісний інтерес або вигоду. Неохоче піддаються впливу регуляторів 

поведінки та громадянської діяльності. Цей тип характеризує пасивність на 

межі з добровільним припиненням членства у організації. На жаль, молоді 

такого типу також достатньо в нашому суспільстві.  

„Антагоніст” – молодь з цієї групи характеризується високим рівнем 

емоційної нестійкості, нейротизму. Для представників такого типу 

характерна конфліктність, непостійність, радикалізм, закритість, 

образливість. Вони часто провокують суперечки, здатні до відкритого та 

публічного протистояння.  

Юнацький вік відрізняється від інших вікових категорій активним 

пошуком свого місця в соціумі, творчими пошуками самоідентичності, 

бажанням пізнавати нове та експериментувати із старим. Проте у сфері 

громадянських взаємин молодь шкільного та студентського віку не має 

достатнього рівня соціального досвіду та високого рівня соціальної 

відповідальності. Ось чому увага в питанні громадянської соціалізації з боку 
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держави, громадських організацій, закладів освіти, соціальних педагогів, 

родини тощо має бути особливою. Провідним об’єднаним завданням цих 

соціальних інститутів має бути організація діяльності для реалізації молоддю 

своїх можливостей, прав, активності для набуття корисного громадянського 

досвіду [119, с. 3]. Саме в межах організації суспільна діяльність молоді 

регламентується статутом організації, внутрішнім кодексом поведінки, 

наукового обґрунтованими та методично підкріпленими програмами дій [158, 

с. 6]. 

Отже, урахування особливостей типів молодих людей як членів 

молодіжних козацьких організацій є провідною вимогою до процесів 

проектування і здійснення різновидів їхньої діяльності.  

У результаті проведеного нами історико-педагогічного аналізу 

феномену громадянської соціалізації ми можемо зробити такі висновки: 

метою громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких 

організацій є формування громадянськості. Громадянськість – це системна 

якість особистості, яка є результатом повороту в процесі соціалізації її 

громадянської свідомості на свою самосвідомість, образ „Я‖ як громадянина і 

патріота України, характеристика і індикатор високого рівня активності в 

самоформуванні усвідомлених складників цього образу в духовному, 

правовому, політичному, національно-патріотичному і валео-екологічному 

соціалізаційних напрямах; змістом громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій є комплекс суспільних 

громадянських цінностей на прикладах українських лицарів-козаків та  

особистісній досвід активної громадської діяльності; засобами громадянської 

соціалізації учнівської та студентської молоді є молодіжні козацькі 

організації в активній багатогранній громадській співпраці (просвітницька, 

благодійна, гуманітарна, екологічна, політична діяльність тощо) із різними 

соціальними інститутами; чинниками громадянської соціалізації юнаків і 

дівчат у молодіжних козацьких організаціях є активна суспільно-громадська 

діяльність, внутрішні та зовнішні умови їхньої діяльності. Провідне місце 
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серед соціалізаційних чинників займає громадянське виховання серед членів 

організації як соціально-педагогічний процес; молодіжні організації, зокрема 

козацькі, володіють значною мірою соціалізаційних можливостей учнівської 

та студентської молоді та можуть відігравати значну роль у формуванні 

громадянськості за певних умов: планування та організація системної 

активної громадської діяльності із залученням молоді; планування й 

організація процесу набуття юнаками та дівчатами позитивного 

громадського досвіду; організація „занурення‖ членів учнів і студентів у 

цінності козацької доби за цілісною сукупністю методів, прийомів, форм і 

засобів.  

 

 

1.3. Структура і зміст моделі системи громадянської соціалізації 

молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій 

 

У цьому підрозділі дисертації ми представимо теоретико-

методологічне обґрунтування системи громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій та, користуючись методом 

моделювання, презентуємо модель відповідної системи. Для більшого 

розкриття означених проблем сформулювали такі завдання: 1) на основі 

аналізу наукових досліджень проаналізувати сутність та дефініції понять 

система та модель; 2) розробити робоче формулювання поняття система 

громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких 

організацій; 3) обґрунтувати провідні характеристики шуканої системи; 

4) представити систему громадянської соціалізації юнаків і дівчат у 

відповідних організаціях у вигляді моделі.   

Слід розпочати з осягнення сутності та дефініцій поняття системи 

громадянської соціалізації. Саме поняття „системи” є „виміром реальності‖ 

(В. Кузьмін [131, с. 10]) та „розумінням сутності речі чи явища‖ (К. Платонов 

[187]). Наукові дослідження теорії побудови систем у соціальній педагогіці 
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висвітлено в працях О. Безпалько, В. Докучаєвої, О. Караман, 

Н. Максимовської, Л. Омельченко, С. Харченка.  

В. Докучаєва досліджувала інноваційну педагогічну систему в 

оперативному (педагогічні ситуації, експерименти, окремі дії вихованців та 

вихователів), довгочасному (об’єкт, суб’єкт, колектив, освітньо-виховний 

процес), експериментально-технологічному (апробація моделі системи) та 

підсумково-оцінювальному вимірах [71, с. 34]. В. Афанасьєв [6] окреслює 

систему як цілісне утворення. Автор виділяє низку таких ознак: 

інтегративність, „будівельний‖ матеріал (підсистеми, елементи, компоненти), 

структурність, комунікативність, реальність. До цього слід додати деякі 

ознаки системи, представлені В. Якуніним [302, с. 16]: соціальна 

направленість та цілеспрямованість. 

Ю. Сурмін запропонував відобразити систему як сукупності категорій: 

категорії, що складають систему; категорії, що характеризують її властивості; 

категорії системи; категорії складників системи; оточення системи; категорії 

процесів; відображення системи; категорії, що характеризують ефективність 

системи; категорії системного аналізу [249, с. 59]. До цих категорії належать: 

елемент, зв’язок між елементами, структура, системоутворювальний чинник. 

А. Капська залишає елементам, крім загальних ознак, ще й відмінні ознаки 

[239, с. 96]. В. Афанасьєв у визначенні системи підкреслював наявність і ній 

нових інтегральних якостей, які не властиві компонентам, що її утворюють 

[6, с. 24]. Такі якості разом утворюють зв’язок між елементами системи. У 

педагогічній теорії поняття „система‖ означає впорядковану кількість 

взаємопов’язаних компонентів, які утворюють єдине ціле і підпорядковані 

цілі навчання і виховання [93, с. 56]. Тому при визначенні загального поняття 

системи слід пам’ятати про таку властивість, як підпорядкованість її 

елементів відповідній меті. Мета в соціальній діяльності є провідним 

системоутворювальним чинником. Для повного висвітлення цього поняття 

слід також розглянути його структуру, яка є формою організації системи, що 

постає як єдність взаємозв’язків між її елементами [212]. К. Платонов 
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запропонував розглядати елемент як „не дроблені та відносно зіставні її 

частини‖ [186, с. 23]. Такі елементи або їх групи називаються підсистемами.  

Запропонована нами система має ознаки соціально-педагогічної. У 

книзі „Складові педагогічної технології‖ В. Беспалько основними 

компонентами, які складають виховну систему, вважає учнів, цілі виховання, 

процеси виховання, організаційні форми виховної роботи [17, с. 6]. Шукана 

нами система громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій має такі характеристики: динамічність, тобто здатність 

до розвитку, можливості для змін, взаємозв’язок з іншими системами видів 

соціалізації особистості; суб’єкт-суб’єктність – здатність до врахування 

вікового, соціального, соціально-економічного, політичного контекстів.  

Отже, робоче визначення поняття системи в контексті нашого 

дослідження таке: система громадянської соціалізації молоді в молодіжних 

козацьких організаціях – це стійка, динамічна, взаємопов’язана сукупність 

методологічних підходів, принципів, механізмів, напрямів, методів та 

соціалізаційних умов, що стимулює формування в учнів та студентів мотивів 

активної громадської діяльності на засадах кращих українських цінностей 

козацької доби, сприяє ефективному проектуванню процесу оволодіння ними 

на заняттях та в територіальній громаді суспільним громадянським досвідом 

і досягненню високого рівня громадянської соціалізованості.   

Основними методологічними підходами до проектування відповідної 

системи визначено системний, компетентнісний, культурологічний, 

особистісно зорієнтований. Провідними принципами – єдність емоційного і 

раціонального; домінування емоційно-духовного чинника у формуванні 

громадськості; розкриття соціалізаційних можливостей діяльності 

молодіжних козацьких організацій. Основними механізмами функціонування 

шуканої системи визначено: узгодженість ідеологій, принципів інститутів 

соціалізації; єдність громадянської свідомості та самосвідомості особистості; 

ідентифікація з кращими особистостями козацької доби. У межах системи 

визначено основні напрями громадянської соціалізації: національно-
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патріотичний, духовний, правовий та валео-екологічний. Система 

громадянської соціалізації учнівської та студентської молоді містить 

емоційно-почуттєвий, репродуктивно-діяльнісний, ціннісно-мотиваційний та 

змістово-рефлексивний компоненти. Провідними методами громадянської 

соціалізації проголошені: 1) сюжетно-рольові ігри за козацькою тематикою; 

2) вправляння в проектуванні громадянсько значущої волонтерської 

діяльності за кращими козацькими зразками; 3) тренінги щодо проектування 

й реалізації особистих програм громадянської соціалізації за різними 

напрямами; 4) залучення молоді до презентації козацької атрибутики та 

духовно-патріотичних цінностей у громаді.  

Ефективне функціонування відповідної системи можливе за наявності 

таких соціально-педагогічних умов. Так, нами запропонована група зовнішніх 

умов: наявність регіональних програм забезпечення громадянської 

соціалізації молоді в молодіжних організаціях; зацікавленість соціальних 

служб, освітніх закладів регіону у співпраці із молодіжними козацькими 

організаціями; позитивне ставлення родин членів молодіжної козацької 

організації до їхньої активності в них; тісний творчий зв’язок між 

молодіжними козацькими організаціями й іншими козацькими організаціями 

регіону і країни загалом; неперервна підтримка діяльності молодіжної 

козацької організації з боку місцевої влади. Наступна група специфічні 

внутрішні соціально-педагогічні умови: забезпечення емоційного 

переживання учнями і студентами цінностей козацької культури і 

національної культури загалом як основи формування в них мотивів 

громадянської соціалізації; особистісний характер соціально-педагогічного 

супроводу активності кожної молодої людини в різновидах діяльності 

молодіжної козацької організації з урахуванням її загальних і специфічних 

моментів; розробка й реалізація комплексу різнобічних стимулів активності 

молодих людей як суб’єктів громадянської соціалізації в молодіжних 

козацьких організаціях; залучення учнів і студентів до творчого 

проектування і здійснення діяльності громадянського характеру: 
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волонтерського руху, надання допомоги літнім людям та людям з 

особливими потребами, активна участь в інших громадських організаціях 

україноцентристського характеру.  

Закономірно стає створення моделі, що стає перехідною ланкою між 

побудованою системою і практикою експериментальної перевірки її 

ефективності. 

У науці моделювання постає як універсальний метод дослідження, його 

розглядають у своїх працях Н. Вінер, В. Давидов, О. Дахін, Є. Нікітін, 

Ф. Перегудов, Л. Растригін, Ф. Тарасенко, В. Штофф та ін. За допомогою 

моделі процес громадянської соціалізації на основі проектування та 

теоретичного аналізу педагогічних явищ, їх змісту, механізмів їх розвитку 

створить „ідеальний образ бажаного майбутнього‖ [92, с. 17].  

Методологію педагогічного моделювання розглядали В. Афанасьєв, В. 

Михєєв, Б. Глинський, Е. Гусинський, І. Лебедєва, Є. Лодатко, М. 

Лукашевич, Л. Лур’є, І. Новик, Г. Травников та ін. Великий внесок у 

розвиток педагогічної методології як самостійної галузі знання зробили 

Б. Гершунський, С. Гончаренко, В. Краєвський, Е. Штульман та ін.  

Філософський енциклопедичний словник розкриває поняття моделі як 

„визначення фрагмента природної або соціальної реальності, породження 

людської культури, концептуально-теоретичного утворення – оригіналу. Цей 

аналог слугує для зберігання та розширення знання про оригінал, 

конструювання оригіналу перетворення або управляння ним‖ [271, с. 382]. У 

науці модель адекватно відображає предмет дослідження в матеріальній або 

графічній формі та допомагає отримати нову інформацію про нього.  

У книзі „Моделювання і методи теорії вимірів в педагогіці‖ В. Михєєв 

підкреслює три аспекти застосування методу моделювання: 

1) гносеологічний, у якому модель відіграє роль проміжного об’єкта у 

процесі пізнання педагогічного явища; 2) загальнометодологічний, який 

дозволяє оцінювати зв’язки і відношення між характеристиками стану різних 

елементів навчально-виховного процесу на різних рівнях їх опису і вивчення; 
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3) психологічний, який дозволяє вести опис різних сторін навчальної і 

педагогічної діяльності та виявляти на цій основі психолого-педагогічні 

закономірності [153, с. 8].  

Е. Гусинський указує на три вимоги до моделі, за умови дотримання 

яких модель буде виконувати свої функції та допоможе дістатися означених 

результатів. По-перше, це її узгодженість з освітньо-культурним 

середовищем. Слід додати до цього політико-економічний стан, що разом 

створює середовище, у якому відбувається процес громадянської соціалізації. 

По-друге, це простота моделі. Іншими словами, це відсіч випадкових та 

несуттєвих явищ об’єкта дослідження. По-третє, адекватність моделі, іншими 

словами, її практичність та дієвість у досягненні поставлених цілей [62].  

Існує багато підходів щодо визначення різних груп та типів моделей 

соціалізації. Деякі із них ґрунтуються на психофізіологічних, соціологічних 

та соціокультурних засадах: М. Лукашевич [145, с. 97], І. Кон (соціалізація як 

проходження різних стадій), А. Мудрик (модель чинників), Н. Андреєнкова 

(вікова модель), Т. Стефаненко (інкультурація), В. Москаленко (культурно-

діяльнісна модель соціалізації), Н. Лавриченко (етапна модель). 

Проте, як зазначив О. Кучерявий, неузгодженість позицій щодо 

уявлення про процес соціалізації, а також щодо трактування предмета 

соціальної роботи та соціальної педагогіки, невизначеність багатьох 

складників методологічного апарату призводить до того, що чистота багатьох 

досліджень на практиці не є достатньою, а інколи бажаний результат 

видається за дійсний [134, с. 7]. Тож велику увагу під час проектування 

моделі системи громадянської соціалізації ми будемо приділяти критеріям 

теоретичного і практичного значення її результатів.  

Розроблена нами модель потенційно виконує функції: 1) відстеження 

процесу громадянської соціалізації через підпорядкованість компонентів 

системи меті громадянської соціалізації; 2) висвітлення кількості 

компонентів відповідної системи та взаємозв’язків між ними; 3) відстеження, 

емпірична перевірка, оцінка характеристик системи громадянської 
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соціалізації юнацтва, які займають важливе місце в дослідженні [143, с. 339]; 

4) сприяння зняттю протиріч між емпіричним та теоретичним матеріалом 

[228, с. 150].  

Представлена нами модель громадянської соціалізації молоді у 

діяльності молодіжних козацьких організацій (див. рис. 1.1) – це абстрактна 

графічна схема, яка представляє процес підвищення рівня громадянської 

соціалізованості членів молодіжних козацьких організацій, яка містить 

компоненти відповідної соціально-педагогічної системи, а саме: 

1) концептуально-цільовий (мета, методологічні підходи і принципи (єдність 

емоційного і раціонального; домінування емоційно-духовного чинника у 

формуванні громадянськості та ін.); 2) суб’єкт-об’єктний (суб’єкти – 

керівники молодіжних козацьких організацій, соціальні педагоги, соціальні 

працівники, активні члени територіальної громади, члени відповідних 

організацій; об’єкти – студентська та учнівська молодь); 3) ціннісно-

змістовий: компоненти (емоційно-почуттєвий; репродуктивно-діяльнісний; 

ціннісно-мотиваційний; змістово-рефлексивний); напрями (духовний, 

правовий, національно-патріотичний, валео-екологічний); механізми 

(узгодженість ідеологій, принципів інститутів соціалізації; єдність 

громадянської свідомості та самосвідомості особистості молодої людини та 

ін.), цінності змісту програми громадянської соціалізації молоді, умови 

функціонування відповідної системи; 4) методичний (сюжетно-рольові ігри 

за козацькою тематикою, тренінги щодо проектування і реалізації особистих 

програм громадянської соціалізації за різними напрямами, залучення молоді 

до презентації козацької атрибутики та духовно-патріотичних цінностей у 

громаді та ін.); 5) результативний.  

Представлена нами модель передбачає встановлення цілісного 

взаємозв’язку між компонентами системи, їх взаємовключення та відображає 

всю сукупність соціалізаційних соціально-педагогічних дій, соціальних 

зв’язків, які підвищують рівень громадянської соціалізованості юнаків і 

дівчат. 
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Центральними, системоутворювальними в моделі є принципи 

соціально-педагогічного забезпечення, які відображають провідні вимоги до 

організації соціалізаційного процесу в молодіжних козацьких організаціях, та 

компоненти, що розкривають специфіку цього процесу.  

Дослідження логіки організації [165, с. 20] та соціально-педагогічного 

супроводу процесу громадянської соціалізації, установлення структурних 

зв’язків між компонентами шуканої системи забезпечується окресленими 

нами методологічними підходами. 

Компетентнісний підхід. Сутність компетентісного підходу та 

проблема співвідношення компетенції й компетентності проаналізована в 

працях В. Байденка, І. Зимньої, Л. Корват, А. Маркової, О. Овчарук, 

О.Пометун, А. Хуторського, М.Чобітька, Л. Чуріної, С. Шехавцової та ін. 

Однією з найважливіших цілей громадянської соціалізації на засадах 

компетентісного підходу є досягнення молоддю комплексу знань та вмінь, на 

базі якого вони зможуть проектувати, організовувати та реалізовувати 

програми громадянської діяльності в суспільстві. На Заході компетентність 

визначають як потенцію (силу) до ефективного задоволення індивідуальних 

та соціальних потреб, виконання визначених завдань. Ця сила ґрунтується на 

комплексі знань, умінь та навичок активної громадянської дії, отриманих під 

час громадянського виховання. Перед тим, як ми дамо своє робоче 

формулювання громадянських компетенцій, слід уточнити дефініції понять 

„компетентність‖ і „компетенція‖. Л. Корват компетенціями вважає знання, 

оперативні вміння, прогностичну здібність [123]. С. Шехавцова підкреслює 

практичну цінність компетенцій як здатностей особистості „використовувати 

знання та вміння для вирішення конкретних ситуативних проблем, що 

виникають у реальному житті‖ [295, с. 4]. У науці компетенції розділяють на 

особистісні (Л. Чуріна), соціальні (А. Маркова, О. Овчарук), когнітивні 

(Л. Корват). 
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Рис. 1.1. Модель системи громадянської соціалізації молоді в 

молодіжних козацьких організаціях 

Форми та методи: сюжетно-рольові ігри за козацькою тематикою; вправляння у 

проектуванні громадянсько значущої волонтерської діяльності за кращими козацькими 

зразками; тренінги щодо проектування й реалізації особистих програм громадянської 

соціалізації за різними напрямами; залучення молоді до презентації козацької атрибутики 

та духовно-патріотичних цінностей у громаді 
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Методологічні підходи: системний, компетентнісний, культурологічний, 

особистісно зорієнтований, діяльнісний 

Мета: соціально-педагогічне забезпечення процесу громадянської соціалізації молоді 

в діяльності молодіжних козацьких організацій 
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Принципи соціально-педагогічного забезпечення громадянської соціалізації молоді:  

єдність емоційного і раціонального; домінування емоційно-духовного чинника у формуванні 

громадянськості; цілісність розкриття й реалізації соціалізаційних можливостей діяльності 

молодіжних козацьких організацій 

 

Компоненти: емоційно-почуттєвий; ціннісно-мотиваційний; операційно-діяльнісний; 

змістово-рефлексивний  

 

 
Механізми: узгодженість ідеологій, принципів інститутів соціалізації; єдність 

громадянської свідомості та самосвідомості особистості молодої людини; ідентифікація з 

видатними особистостями козацької доби 
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Специфічні внутрішні умови: забезпечення емоційного переживання учнями і 

студентами цінностей козацької й національної культури загалом як основи формування в них 

мотивів громадянської соціалізації; особистісний характер соціально-педагогічного супроводу 

активності кожної молодої людини в різновидах діяльності молодіжної козацької організації з 

урахуванням її загальних і специфічних моментів; розробка і реалізація комплексу різнобічних 

стимулів активності молодих людей як суб’єктів громадянської соціалізації в молодіжних 

козацьких організаціях; залучення учнів і студентів до творчого проектування і здійснення 

діяльності громадянського характеру: волонтерських дій, дій щодо надання допомоги літнім 

людям та людям з особливими потребами, активної участі в інших громадських організаціях 

україноцентристського характеру та ін.   

 

Напрями: духовний, правовий, національно-патріотичний, валео-екологічний 

 

 

Цінності змісту цільової програми громадянської соціалізації учнів і студентів 

 

 

Результат: достатній для виконання молоддю націєтворчих, соціально-

комунікативних та професійно-виконавських функцій рівень громадянської 

соціалізованості 

 

Результативний 

блок 
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В основі поняття компетенція перебуває коло знань, комплекс 

практичних умінь у конкретній галузі (професійні компетенції); до цього слід 

додати комплекс соціально-особистісних цінностей та чеснот (громадянські 

компетенції). Отже, компетенцією ми будемо вважати усвідомлену систему 

теоретичних знань та практичних умінь щодо основних громадянських 

цінностей, аналізу реальності та втілення програм громадської діяльності у 

суспільстві. Означені нами компетенції, за словами І. Єрмакова, допомагають 

знайти юнакам та дівчатам своє місце в житті, осягнути свої життєві та 

соціальні ролі [74; 75, с. 6]. Це когнітивний комплекс, який допомагає молоді 

організовувати та реалізовувати ефективну громадянську діяльність у місці 

свого проживання. Можемо зробити висновок, що поняття компетентність 

розкриває наявність комплексу компетенцій, який дозволяє особистості 

ефективно діяти в будь-який галузі або в суспільстві загалом. Ю. Підлісна 

пропонує термін громадянська компетентність у вузькому значенні 

вживати як параметр діяльності особистості, результат соціалізації [191]. Ми 

пропонуємо вживання терміна громадянська компетентність як 

узагальнювальний весь профіль соціально-особистісних компетенцій 

Людини-Громадянина, який містить таке: здатність до захисту рідної землі, 

національних інтересів та цінностей національної культури у вимірах 

цінностей козаччини; здатність до орієнтування в перебігу політичних, 

економічних та суспільних змін в Україні та у світі; оволодіння знаннями про 

особистісні та суспільні права, свободи та обов’язки; оволодіння 

самоцінними знаннями про основні громадянські цінності козацької доби; 

готовність до розробки та реалізації програм громадянської соціалізації в 

діяльності козацьких молодіжних організацій; здатність до комунікації з 

соціальним середовищем загалом та з однолітками в молодіжній козацькій 

організації; здатність до „внутрішнього діалогу‖: аналізу своїх дій та вчинків 

у контексті оволодіння громадянськими цінностями та цінностями козацької 

доби. 
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Культурологічний підхід. Культурологічні проблеми освіти й 

виховання вивчали І. Зязюн, Л.Каган, Н. Крилова, Г. Суслова, Ю. Лотман та 

ін. Місце культури, філософії та психології розглядали М. Бахтін (діалог 

культури), С. Біблер (культура як діалог), Л. Виготський (культурно-

історичний підхід до розвитку особистостей), Ч. Тейлор (мультикультуралізм 

[258]) та ін. Основи культурологічного підходу в науці вивчали О. Асмолов, 

Є. Бондаревська, Д. Будняк О. Газман, Е. Маркарян. В. Руденко, 

В. Сластьонін, І. Якиманська та ін. В. Руденко вважає, що культурологічний 

підхід є запорукою ефективності процесу переведення досягнень культури 

суспільного явища в план буття [222]. Іншими словами, цей підхід відповідає 

за наявність культурно-історичного підґрунтя, яке складається з елементів 

культурної пам’яті людства. На цьому підґрунті відбувається осмислення 

людиною реальності та значущості об’єктів, дій та своєї особистості. 

Культурна та історична пам’ять при цьому стає засобом самовдосконалення 

та інтеріоризації культурно-історичного досвіду, включення його у свій 

особистісний план [148]. Важливої ролі культурологічний підхід набуває в 

контексті громадянської соціалізації, сутність якої знаходиться в площині 

адаптації загальнолюдського громадянського досвіду. Саме під час процесу 

соціалізації відбувається осмислення та прийняття динаміки культурного та 

історичного розвитку громадянського досвіду, громадянських цінностей та 

принципів громадянської діяльності в суспільстві протягом історії людства. 

У контексті нашого наукового дослідження провідним джерелом культурної 

та історичної пам’яті є козацька доба історії України, яка містить видатні 

постаті козаків, знакові історичні події за участю козаків, педагогічну, 

пісенну, танцювальну, архітектурну спадщину зазначеного історичного 

періоду. Саме цей суспільно-громадянський та етнокультурний ціннісно-

смисловий фундамент є джерелом для формування рис Людини-

Громадянина. Такий підхід вимагає: сприяння усвідомленню історичних, 

культурних, економічних, мистецьких, етичних зв’язків між козацьким 

минулим і сьогоденням, уміння робити висновки з історичних подій 



97 
 

козацької доби в Україні; створення необхідних і достатніх умов для 

забезпечення культури громадянської соціалізації молоді засобами козацьких 

цінностей; формування комплексу знань про культурно-історичну спадщину 

козацької доби; розвитку знань про козацьку атрибутику, пісенну та 

хореографічну спадщину.  

Особистісно зорієнтований підхід передбачає розгляд рівня якості та 

умов міжособистісних відносин у молодіжній козацькій організації; 

ставлення колективу до особистості; урахування соціальними педагогами, 

керівниками молодіжних козацьких організацій та волонтерами самобутності 

та самоцінності юнаків і дівчат. Питання щодо вивчення особистості, її ролі у 

процесі навчання та виховання можна знайти в наукових дослідженнях 

І. Беха, Є. Бондаревської, С. Максименка, Л. Міщик, О. Пєхоти, В. Рибалки, 

О. Тихомирової, М. Чобітька, І. Якиманської та ін. Провідним завданням 

молодіжної козацької організації в процесі громадянської соціалізації її 

членів є дотримання узгодженості між вимогами спільної діяльності 

колективу і прагненням кожного члена до розвитку своїх особистісних 

властивостей, з одного боку, та узгодженням між колективним морально-

ціннісним конструктом та особистісними моральними властивостями – з 

іншого [194, с. 21]. Базисом особистісно зорієнтованого навчання та 

виховання молоді в діяльності молодіжної козацької організації стає 

формування громадянської самостійності та творчості юнаків і дівчат на 

прикладі героїв козацької доби. Важливою метою особистісно зорієнтованого 

підходу до процесу громадянського виховання та громадянської діяльності є 

формування особистості Людини-Громадянина, яка вірить у свою здатність 

їх реалізувати з урахуванням усіх своїх індивідуальних можливостей і 

якостей. Задля досягнення такої мети в процесі громадянської соціалізації 

молоді в діяльності козацьких молодіжних організацій мають бути створені 

належні умови навчально-виховного процесу, такі, як ясність, конкретність, 

цікавість, доступність, реальність виховної мети; наявність проблемного 

підходу, інтенсивність індивідуальних і групової класної та суспільної 
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діяльності; адекватність методів та засобів виховання; сприятлива 

комунікативна атмосфера, належний рівень самоорганізації та самостійності 

виконання поставлених завдань, достатність робочого часу та матеріальних 

ресурсів для вирішення поставлених проблем і завдань; розвиток ефективних 

взаємин між вихователем та вихованцем. На думку І. Якиманської, освітньо-

виховний процес має стимулювати побудову, реалізацію, рефлексію, оцінку 

навчання як суб’єктної діяльності [301, с. 19]. Вихователі в козацькій 

молодіжній спільноті мають пам’ятати про особистісно зорієнтований аспект 

громадянського виховання для розвитку неформальної громадянської освіти 

в організації, використовуючи такі прогресивні методи і технології, як 

педагогіка співробітництва, ігрові технології, проблемне навчання, метод 

проектів, самостійна діяльність та діяльність у групах, які б розвивали 

творчий потенціал студентів [178]. Не менш визначальним у діяльності 

соціальних педагогів та керівників молодіжної козацької організації є 

врахування ними етичних принципів соціальної роботи, що відображають 

вікові, статеві, релігійні, психовікові особливості її членів [154, с. 269].    

Діяльнісний, або функційний, підхід. О. Попова називає діяльність 

основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості. 

І. Шпекторенко у своїй дисертаційній роботі бачить діяльнісний підхід крізь 

призму процесу формування та розвитку професіоналізму [297, с. 36]. Раніше 

поняття діяльнісного підходу формулювали як „принцип єдності свідомості і 

діяльності‖ (С. Рубінштейн), „діяльнісний принцип‖ (О. Леонтьєв). 

Відповідаючи на питання „Що робити?‖, людина на основі отриманих знань, 

усвідомлення певних стандартів та норм установлює комплекс вихідних дій, 

які переміщують її в реальність буття. Діяльнісний підхід до громадянської 

соціалізації молоді в діяльності козацьких молодіжних організацій націлює 

на „включення‖ юнаків та дівчат у реальну громадянську діяльність у 

суспільстві. Діяльність людини, її рух у соціальному середовищі – це 

абсолютна реальність її буття, з одного боку; з іншого, – саме за допомогою 

діяльності людина має здатність формувати себе як ефективну та функційну 
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особистість, позбуватися того, що їй заважає набувати досвіду для 

подальшого руху, переживати емоційні стани радості чи розчарування від 

результатів своєї діяльності. Набуття громадянських компетентностей для 

юнаків та дівчат є важливим не тільки в „лабораторному середовищі‖, але і в 

„польових умовах‖. У житті молодої людини настає час, коли вона 

продовжує просування соціальними сходинками, але вже маючи для цього 

достатній когнітивний комплекс (громадянські цінності), заданий вектор 

(суспільна громадянська активність) та психологічний комплекс (стійкі 

внутрішні установки на активну суспільну громадянську діяльність). Змістом 

діяльнісного підходу в соціально-педагогічному забезпеченні процесу 

громадянської соціалізації учнівської та студентської молоді є: дії щодо 

формування в молоді мотивів активності в громадянській соціалізації на 

основі цінностей українських козаків; дії щодо проектування програми 

волонтерської діяльності молодіжної козацької організації в процесі 

громадянської соціалізації її членів; дії щодо організації волонтерської 

діяльності молоді та здійснення моніторингу ступеня ефективності 

громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких 

організацій. 

Запропонована нами модель відображає сучасні уявлення про процес 

громадянської соціалізації молоді в науці і практиці. 

У результаті аналізу наукових досліджень щодо системного підходу та 

моделювання нами було: 1) визначено поняття системи громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій як стійкої, 

динамічної, взаємопов’язаної сукупності методологічних підходів, 

принципів, механізмів, напрямів, методів та соціалізаційних умов, що 

стимулюють формування в учнів та студентів мотивів активної 

громадянської діяльності на засадах кращих українських цінностей козацької 

доби, сприяють ефективному проектуванню процесу оволодіння ними на 

заняттях та в територіальній громаді суспільним громадянським досвідом і 

досягненню високого рівня громадянської соціалізованості; 2) визначено 
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основні компоненти системи громадянської соціалізації молоді, проте їх 

змістова характеристика буде подана нами у наступному підрозділі; 

3) сформульовано поняття моделі громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій та представлено її у 

графічному вигляді.  

 

 

1.4. Характеристика компонентів системи громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій 

 

У цьому підрозділі міститься характеристика структурних компонентів 

запропонованої нами моделі системи громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних організацій козацького спрямування. 

Перший блок включає мету системи, методологічні підходи та 

принципи соціально-педагогічного забезпечення громадянської соціалізації 

молоді. Метою цієї системи є громадянська соціалізація молоді в діяльності 

молодіжних козацьких організацій. Конкретизація мети відбивається в таких 

завданнях: 1) організація соціально-педагогічного впливу на процес 

підвищення рівня громадянської соціалізованості юнаків і дівчат; 

2) стимуляція формування в учнів та студентів мотивів активної 

громадянської діяльності на засадах кращих українських цінностей козацької 

доби.   

Наступним компонентом моделі системи громадянської соціалізації 

молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій є провідні 

соціалізаційні принципи [299].  

1. Єдність емоційного і раціонального в забезпеченні громадянської 

соціалізації молоді. Ця діалектична закономірність відображає сутність 

процесу пізнання, метою якого є суб’єктивно-ідеалізоване віддзеркалення 

об’єктивної реальності. Проблему єдності емоційного і раціонального 

розглянуто в наукових працях і класиків: Дж. Бруно, І. Канта, Ж.-Ж. Руссо, 
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Ш. Фур’є, Д. Юма і сучасних науковців (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 

О. Воєводін, В. Голінська, Б. Зейгарник, О. Леонтьєв, А. Лурія, І. Люсін, 

Є. Носенко, Х. Плесснер, О. Поліщук, С. Рубінштейн, П. Соловей та ін.). 

В. Груссель представляє людину у вигляді двох іпостасей – „ratio‖ та 

„sensus‖. [193, с. 112]. У зарубіжній та вітчизняній психології навіть існує 

термін „емоційний інтелект‖. Б. Зейгарник підкреслювала, що процес 

мислення включає мотиви, прагнення, установки, почуття людини [86]. 

Л. Виготський уважав, що думка народжується не від іншої думки, а від 

мотивувальної сфери нашої свідомості, тобто від комплексу почуттів, таких 

як потреби, інтерес, емоції. На думку О. Тихомирова, емоційні стани 

включаються в процес вирішення завдань [261]. Зазначимо, що раціональне в 

забезпеченні громадянської соціалізації молоді відіграє роль регулятора 

діяльності, „програмування‖ на діяльність у частині розуміння, 

запам’ятовування, аналізу емоційних станів, формування та здійснення нових 

форм діяльності. Додамо, що кожне емоційне переживання породжує кілька 

поведінкових відповідей. Тому під час відносно керованої громадянської 

соціалізації освітньо-виховна діяльність має бути побудована з урахуванням 

наочності, конкретного життєвого прикладу, естетики змісту, емоційної 

яскравості. Зміст громадянського виховання має викликати емоційний 

сплеск. У процесі громадянського виховання вихователям та керівникам 

молодіжних козацьких організацій слід пам’ятати про єдність 

інтелектуального та емоційного складників. Тож єдність емоційного і 

раціонального в соціалізувальній діяльності молодіжної козацької організації 

відображається в співдружності інтелектуальної та емоційно-вольової сфер 

особистості юнаків і дівчат, що призводить до розуміння ними своїх емоцій 

та їх управління, наприклад, у молодіжних козацьких організаціях важливу 

роль у поєднанні емоційного та раціонального в юнаків та дівчат відіграє 

козацька атрибутика (уніформа, знаки відмінності, нагороди), спеціальний 

тезаурус (словник козацьких термінів), козацьке бойове мистецтво та ін. 

Особливе серед цього займає козацька пісенна творчість. Члени організації 
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вивчають, співають українські козацькі та народні пісні, організовують та 

беруть участь у різноманітних пісенних і музичних заходах. Ми згодні з 

твердженням Л. Сбітнєвої про те, що музичне мистецтво є доволі 

ефективним чинником, що впливає на внутрішній світ особистості та надає 

йому естетичної забарвленості [231]. Отже, за допомогою імітації козацького 

стилю відбувається ідентифікація юнаками та дівчатами себе з відомими 

представниками козаччини та подальше засвоєння ними громадянських 

цінностей. Емоційний сплеск, який переживають молоді особистості під час 

участі в освітній та волонтерській діяльності молодіжної козацької 

організації, залишає слід у їхній свідомості, створюючи своєрідну ливарну 

форму, у якій у подальшому будуть утворюватися їхні життєві рухи.  

2. Домінування емоційно-духовного чинника у формуванні 

громадянськості. Духовність виявляє ставлення людини до навколишнього 

світу, людей, самої себе. На наше переконання, духовність є не просто 

„штампом‖ моральної людини. Термін „духовність‖ походить від слова 

„дух‖, який „дихає, де хоче‖ [22]. Протягом усієї людської історії дух 

уявлявся людьми як дієва могутня перетворювальна сила та містив потужний 

релігійний компонент. Тому духовність у нашому розумінні – це внутрішня 

вольова сила людини, яка веде її до моральної, естетичної та соціальної 

довершеності. Емоційно-духовна трансформація молоді в стан Людини-

Громадянина повинна протікати на усвідомленні себе як складної духовної 

особистості, сенс якої знаходиться в площині громадянського життя, який 

можна знайти всебічним, свобідним вольовим шляхом духовного 

вдосконалення. Освітня і волонтерська діяльність молодіжних козацьких 

організацій містить багаторічний духовний досвід козаків – віру в Бога, 

дотримання в житті системи християнських чеснот. Програма 

громадянського виховання в організаціях знайомить юнаків та дівчат із 

основними християнськими принципами поведінки вдома, на вулиці; 

ставленням до протилежної статі, батьків, літніх людей; розв’язанням 

міжособистісних конфліктів та суперечок; самовдосконаленням та 



103 
 

самоосвітою.  

3. Цілісність розкриття і реалізації соціалізаційних можливостей 

діяльності молодіжних козацьких організацій. На нашу думку, саме 

молодіжні козацькі організації забезпечують дію цього механізму (докладно 

про роль стилізованого впливу та інших механізмів ми розглянемо пізніше). 

А. Мудрик справедливо зазначив, що молодіжна організація не виникає 

стихійно, а є продуктом спеціально організованої роботи дорослих з дітьми 

щодо оформлення корпоративної культури дитячої організації в педагогічно 

доцільному напрямі [161]. За своєю природою молодіжна організація є 

однією із форм суспільної самоорганізації з урахуванням соціально-

політичної та педагогічної значущості своєї діяльності [60]. Соціально-

педагогічні функції молодіжної козацької організації зростають із подальшим 

розвитком почуття „дорослості‖ в юнаків і дівчат та новими соціальними 

ролями, які вони починають відігравати (наприклад, часткове 

працевлаштування). У той час, коли вплив освітнього закладу та родини 

поступово зменшується, саме молодіжне об’єднання поступово стає місцем 

саморозвитку та самореалізації молодої людини. Діяльність молодіжних 

козацьких організацій містять можливості для розвитку та формування 

суспільної „дорослості‖ юнаків та дівчат. Провідними цінностями таких 

організацій є патріотизм, любов до української землі, готовність до захисту 

Батьківщини, громадянськість, працелюбність, людяність, мужність, 

чесність, освіченість, духовність, інтелігентність, толерантність, альтруїзм, 

комунікативна культура, почуття відповідальності тощо. Усі ці цінності 

розкриваються у виховних козацьких традиціях: формування образу лицаря-

козака, захисника Вітчизни, борця за національну та соціальну 

справедливість; усвідомлення когнітивних зв’язків козацької культури, 

традицій, козацької нормативно-правової системи (звичаєве право) із 

національно-культурними цінностями та націєтворчим курсом сучасної 

України; організація процесу підвищення рівня громадянської 

соціалізованості в діяльності молодіжних козацьких організацій на 
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національно-культурних, етичних, родинних, духовних цінностях кращих 

представників українського козацтва; реалізація бажання юнаків та дівчат 

бути активними та корисними в суспільстві через низку програм соціально 

корисної діяльності. Отже, провідні соціально-педагогічні можливості 

молодіжних козацьких організацій розкриваються з урахуванням 

психофізіологічних можливостей юнацького віку, в організації різних форм 

діяльності та дозвілля на засадах національних культурних, патріотичних та 

громадянських цінностей.  

Наступним складником представленої нами моделі системи 

громадянської соціалізації в діяльності молодіжних козацьких організацій є 

суб’єкти та об’єкти громадянської соціалізації. У ролі об’єктів виступає 

учнівська та студентська молодь – старше шкільництво та молодше 

студентство. Соціально-педагогічний супровід соціалізаційного процесу 

забезпечують керівники молодіжних козацьких організацій, соціальні 

педагоги, соціальні працівники, активні члени територіальної громади та 

активні члени цих організацій. Запропоноване нами бачення процесу 

громадянської соціалізації передбачає цей процес у суб’єкт-суб’єктній 

площині, що передбачає, окрім набуття юнаками та дівчатами суспільного 

громадянського досвіду, також активне залучення юнаків і дівчат до 

суспільно значущої діяльності у територіальній громаді.  

Ціннісно-змістовий блок презентованої нами моделі системи 

громадянської соціалізації членів молодіжних козацьких організацій 

складають її компоненти, напрями, механізми, цінності змісту програми 

громадянської соціалізації та умови організації цього процесу. 

Компонентами є такі. 1. Емоційно-почуттєвий (питання, пов’язані з 

емоціями особистості, вивчали П. Анохін, В. Асєєв, Б. Додонов, 

О. Запорожець, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, П. Симонов, О. Тихомиров, 

Д. Узнадзе, О. Чебикін та ін.). Він передбачає наявність певного емоційного 

налаштування щодо громадянської діяльності. Як відомо, емоційні процеси є 

відображенням діяльності та відіграють роль внутрішньої регуляції 
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особистості. У психології є погляди, за яких почуття та емоції об’єднуються 

(П. Куттер), або деякі психологи навіть відмовляються від терміна „емоції‖ 

(Є. Даффі, М. Майєр). У своєму дослідженні ми будемо триматися курсу 

О. Леонтьєва, який уважав почуття особливим підкласом емоційних явищ 

[32, с. 436]. Звісно, відображення дійсності через емоції має спекулятивний 

характер і форму не образну, а чуттєву. Проте емоції, за ствердженням 

О. Леонтьєва, відіграють роль „констант‖ – стійких відносин між 

особистістю та об’єктом (суб’єктом) [138]. Н. Волкова вважає це внутрішнім 

діалогом, за результатом якого формується ставлення до отриманих знань, та 

їхнє подальше прийняття чи відкидання [35]. Іншими словами, емоції є 

своєрідним закріпленням між людиною та конструктом, запорукою розвитку 

відносин (позитивні емоції) або їх згортання (негативні емоції) [45]. 

У нашому дослідженні позитивні емоції, які молода людина переживає в 

процесі громадянської соціалізації, відіграють роль рушійних сил, що 

спрямовують її на подальшу активну суспільно корисну діяльність. 

Емоційно-почуттєвий компонент громадянського виховання в діяльності 

молодіжних козацьких організацій відповідає за появу певного внутрішнього 

почуття, який О. Петровський називає ставленням до того, що відбувається в 

її житті, що вона пізнає або робить. Це включає три аспекти: оцінний, 

експресивний і спонукальний. Оцінний відповідає за порівняння себе та 

інших з певними зразками, еталонами громадянської культури. Експресивний 

аспект пов’язаний з переживанням юнаками та дівчатами свого ставлення до 

зразка, наприклад, оцінка молодими людьми схвальних результатів 

громадянської діяльності сприяє формуванню оптимістичного ставлення до 

себе та зумовлює позитивне переживання цього ставлення. Спонукальний 

аспект виявляється в нових видах діяльності задля нового позитивного 

переживання. 2. Операційно-діяльнісний. Місце дії в процесі виховання і 

навчання розглянуто в наукових працях А. Маркової, І. Осадченко, 

О. Петровського та ін. Серед головних завдань будь-якого виду соціалізації є 

здатність особистості до відтворення соціального досвіду, який базується на 



106 
 

певних соціальних цінностях. Одним із результатів процесу громадянської 

соціалізації членів молодіжних козацьких організацій є здатність до 

відтворення, а в майбутньому участі у проектуванні та здійсненні на 

особистісному рівні корисного громадянського досвіду дії засобами 

козацьких цінностей (наприклад, програми екологічного захисту 

навколишнього середовища в територіальній громаді; освітні програми 

запобіганню негативних наслідків корупції в територіальній громаді тощо). 

3. Ціннісно-мотиваційний компонент пов’язаний з усвідомленням юнаками 

та дівчатами ціннісного змісту громадянської діяльності та сформованістю 

установки на суспільну значущість цієї діяльності [162]. Активна громадська 

діяльність молоді залежить від рівня її внутрішньої вмотивованості. 

Складність та багатогранність процесу формування мотивів діяльності 

розглядали у своїх працях Л. Божович, Л. Виготський, П. Гальперин, Є. Ільїн, 

В. Ковальов, Б. Левенштайн, М. Левицька, О. Леонтьєв, А. Маркова, 

В. М’ясищев, Р. Патнем, І. Підласий, К. Платонов, С. Рубінштейн, Г. Хімяк 

та ін. [190, с. 6; 107, с. 246; 19; 190]. Аналізуючи різноманітні підходи до 

визначення феномену мотиву активної громадянської діяльності, ми 

пропонуємо під цим поняттям уважати особистісну рушійну силу, зумовлену 

впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, яка спонукає особистість на 

задоволення своїх особистісних та суспільних громадянських потреб.  

Процес мотивації залежить від впливу комплексу зовнішніх 

предметних спонукань (предмети, явища, види діяльності), або соціальних 

спонукань (світоглядні, моральні, політичні, релігійні ідеали, переконання), 

або від внутрішніх емоцій та почуттів [18]. Досить часто спонукання до 

громадянської діяльності знаходиться в межах когнітивних, соціальних та 

меркантильних протиріч, які будуються на відповідних потребах. Так, 

когнітивні протиріччя (знаю – не знаю) пов’язані зі змістом та процесом 

навчання: прагнення дізнаватися про нові факти, опановувати новими 

знаннями, виявляти активність, міркувати, дискутувати. Соціальні 

протиріччя (повинен – не повинен) спонукають молодь на мотив обов’язку і 
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відповідальності, престижу, соціального благополуччя. Меркантильні 

протиріччя (хочу – не хочу) сприяють формуванню мотивів уникнення 

невдачі або отримання матеріальної вигоди [132]. Отже, до класичної 

класифікації потреб А. Маслоу ми ще можемо додати мотиви приналежності, 

успіху, влади, комфорту та безпеки [147]. Наявність мотивів завжди 

припускає їх організацію, структуру, де одні мотиви підпорядковуються 

іншим, і де різні мотиви можуть поставати як провідні. Не можна не 

погодитися з фахівцями, що мотиви громадянської діяльності різноманітні за 

походженням та характером зв’язку з діяльністю. Пропонуємо мотиви 

громадянської діяльності розділити на чотири групи за походженням. До 

першої групи входять мотиви, які відображають і загалом зміст 

громадянської діяльності, і деякі її особливості (мотив суспільної вартості 

громадянської активності, мотив престижу). Другу групу становлять мотиви, 

які склалися через взаємодію із громадськими організаціями, у цьому 

випадку, молодіжними козацькими клубам (мотив саморозкриття, 

самоствердження тощо). Третя група містить мотиви, пов’язані з відгуком 

особистості на участь у громадській діяльності (переконаність у власній 

придатності та корисності в громадському житті, віра в достатність творчої 

потенції для майбутнього розвитку, віра в особистісне покликання до цієї 

справи). Четверта група складається з мотивів, які пов’язані з атрибутами 

громадянської діяльності молодіжних козацьких організацій, клубів 

(уніформа, знамена, система ранжування, система нагород). Провідний мотив 

породжує спрямованість юнаків і дівчат до громадянської діяльності.  

Генеза мотиву громадянської діяльності починається з усвідомлення 

суспільної мети [186], яка складається з визначення потреби та 

формулювання очікуваного результату. Тему цілепокладання досліджено в 

студіях Г. Архангельського, Ю. Васильченка, А. Гладишева, В. Іванова, 

В. Патрушева, З. Тараненка, М. Черниш, А. Яценка, Б. Адамаса, Б. Трейсі та 

ін.  

Процес соціально-педагогічного забезпечення громадянського 



108 
 

виховання молоді має будуватися на врахуванні фізіологічних, 

психологічних та соціальних потреб цього віку. Представлена нами система 

громадянської соціалізації в діяльності молодіжних козацьких організацій 

ураховує і вікові потреби юнаків та дівчат (пізнання, визнання), і 

загальнолюдські (фізіологічні, у комунікативності, у кар’єрному зростанні 

тощо). Процес громадянського виховання з оглядом на це має будуватися на 

створенні, вирізненні та вирішенні проблемних ситуацій: роблю – маю 

робити; знаю – маю знати; умію – маю вміти; займаю становище – маю 

займати становище тощо. Такі ситуації сприяють, по-перше, розвитку 

життєвої творчості, по-друге, стають умовами, у яких юнаки та дівчата 

набувають психологічних, громадянських та соціальних новоутворень [120]. 

У разі позитивного вирішення згаданих вище протиріч індивід переживає 

почуття задоволення, піднесення, радості. Як зазначають учені, організм 

людини виділяє „клітини радості‖ – ендорфіни. Наш мозок зберігає цей стан і 

алгоритм його досягнення своєї пам’яті. У разі незадоволення потреби 

індивід переживає фрустрацію й шукає іншу послідовність дій або 

намагається придушити в собі цю потребу чи відкласти час її вирішення.  

4. Змістово-рефлексивний компонент розкриває важливу роль 

особистісного „Я‖ в процесі громадянської соціалізації. Характеристики 

рефлексії в психології та педагогіці розглянуто в студіях Б. Ананьєва, 

Г. Антипова, Л. Божович, Л. Виготського, О. Огурцова, Л. Родоса, М. Розова, 

С. Рубінштейна, В. Століна, П. Чамати, І. Чеснокової, Є. Шорохової та ін. 

Вони відмічають, що зміст рефлексії складається з трьох важливих 

компонентів: відображання, усвідомлення та перетворення. Процес рефлексії 

будується в комунікативній та когнітивній площині. Іншими словами, це 

процес порівняння себе з іншим у контексті ситуації й відповідних норм та 

подальшу побудову внутрішніх регуляторів своєї поведінки [158]. У 

контексті нашого дослідження можемо додати ще організаційно-структурну 

площину аналізу рефлексії. Ця площина враховує координацію колективних 

дій та ролей. Дуже важливим є під час діяльності юнаків та дівчат у 
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молодіжній козацькій організації бачення себе учасниками громадянських 

процесів у суспільстві, розуміння своєї ролі та причетності до цих процесів і 

формування стійких установок на продовження своєї участі в них. 

Презентована нами модель системи громадянської соціалізації юнаків 

та дівчат у діяльності молодіжних козацьких організацій містить її напрями. 

Національно-патріотичний напрям передбачає процес формування почуття 

патріотизму серед молоді, яке ґрунтується на любові до Батьківщини, 

гордості за минуле та сучасне країни, історичній обізнаності. Результати 

аналізу історичної, педагогічної, психологічної та філософської літератури 

свідчать про те, що проблема виховання патріотизму серед молоді завжди 

займала провідне місце в педагогіці. Ідеї патріотизму були предметом 

змістового наукового пошуку І. Беха, Г. Ващенка, Г. Завгородньої, 

П. Ігнатенко, Л. Коваль, П. Кононенка, Н. Косарєвої, Л. Крицької, В. Кузя, 

І. Огієнка, Ю. Руденка, С. Русової, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, 

О. Сухомлинської, К. Чорної та ін. Ефективність соціалізаційного руху в 

цьому напрямі забезпечується формуванням уявлень про сім’ю, рід, родовід; 

(мала Батьківщина); розвитком краєзнавства (Батьківщина); ознайомленням з 

історією держави, з героїчним пантеоном, з історичними та новітніми 

досягненнями держави (Батьківщина). Окрім традиційних інститутів 

формування патріотизму (родина, оточення, освітній заклад, ЗМІ, органи 

державної влади), ми розглядаємо громадські організації, у нашому випадку 

це козацькі молодіжні організації. Метою громадянської соціалізації за цим 

напрямом є патріотична ідентифікація, визначення свого ставлення, свого 

місця та своєї ролі в житті громади, району, міста (мала Батьківщина), а 

також усієї України. Крім того, патріотична ідентифікація передбачає 

формування стійкої установки на „патріотичну оборону‖ – здатність 

апелювати до осіб, які намагаються порушити історичну правду або реальну 

цілісність держави, словом і ділом. Національно-патріотичний напрям 

громадянської соціалізації відповідає за формування почуття патріотизму. На 

наше переконання, патріотизм складається з сукупності емоційно-
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почуттєвого (любов, шана, повага, сталість) та ціннісно-мотиваційного 

компонентів (мова, історія, культура, родовід, громадянська активність), 

які проявляються відповідно до місця свого народження та/або перебування 

(Батьківщина) та його населення й спрямовані на розвиток добробуту 

людей.  

Актуальність духовного напряму громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій підтверджують дослідження 

І. Беха, Л. Божович, Л. Виготського, І. Зязюна, Л. Москальової, О. Мудрика, 

П. Сохань та ін. Підкреслимо, що духовний складник людини – це не похід у 

театр або заняття музикою. На наш погляд, духовний напрям громадянської 

соціалізації має насамперед релігійну ідентифікацію юнаків та дівчат, 

причому ця ідентифікація не має певної конфесійної або теологічної 

забарвленості. Поняття духовності прямо пов’язане із релігійним змістом 

(М. Боришевський, О. Донченко, Г. Костюк, С. Максименко, В. Москаленко, 

Т. Титаренко, Т. Яценко та ін.). Проте, на відміну від релігійності, яка 

містить богословські, літургійні, догматичні складники, духовність утілює й 

комплекс специфічних духовно-моральних цінностей (любов, сімейні 

цінності, жертовність, доброта, цілеспрямованість, чесність, позитивне 

мислення, патріотизм, благодійність, повага до літніх та інше) та дій, 

спрямованих на їх формування. У чому полягає специфіка духовно-

моральних цінностей? Насамперед у природі мотивів та установок на їх 

дотримання. Важливою умовою для дотримання та поширення людиною 

духовно-моральних цінностей є її переконання в наявності Вищого еталону 

(кодексу), Вищого мотиву (любові) та Вищого авторитету (Свята Трійця, 

Аллах, Будда та ін.). Як свідчить практика, процес уніфікації, рефлексії та 

оптимізації втілення саме духовно-моральних цінностей у життя людини та 

суспільства найбільш ефективний та інтенсивний саме в контексті 

релігійності. Духовний напрям громадянської соціалізації позбавлений 

певної релігійної, конфесійної або догматичної забарвленості. Він має на 

меті, з урахуванням певних історичних, територіальних, національних умов, 
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формування в молоді комплексу духовно-моральних цінностей. Духовний 

складник у процесі соціалізації визначив ще Е. Дюркгейм, який трактував 

соціалізацію як результат духовного та вербального спілкування людини з її 

оточенням [158, с. 99]. Важливо при цьому враховувати згадані вище 

чинники: психологічний (формування духовно-моральних рис особистості, 

рефлексія та пошук духовних сенсів життя), комунікативний (спілкування з 

представниками різних релігій, міжконфесійний діалог), діяльнісний (участь 

у богослужіннях, релігійна та конфесійна освіченість). Наступний напрям 

громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких 

організацій – правовий. Він відповідає за формування в юнаків та дівчат 

сприйняття, розуміння й оцінки політико-правових відносин та поступово 

вводить їх у площину юридично-правових, адміністративно-управлінських, 

політичних стосунків. Цей напрям відносно керованої громадянської 

соціалізації не ставить за мету політизацію молодіжного середовища. Метою 

є виховання базових цінностей ставлення до держави, суспільства, 

формування знань про шляхи гармонізації прав і обов’язків у молоді в 

державі, способи усвідомлення і реалізації власних потреб у правовій сфері, 

потреб країни в оновленні нормативної бази тощо. Питання формування 

правової компетентності досліджували такі науковці, як В. Головченко, 

В. Оксамитний, М. Подберезський, О. Скакун, А. Скуратівський, С. Сливка, 

М. Щербань та ін. Дослідження політичного змісту процесу соціалізації 

здійснює Є. Головаха, О. Злобіна, І. Жадан, В. Казміренко, Л. Кляшко, 

П. Фролов та ін. 

Входження молоді в політико-правовий простір є досить складним 

процесом, який потребує постійного системного засвоєння юнаками та 

дівчатами комплексу знань про політику, політичні процеси, правовий статус 

громадян України та їхні обов’язки. Під час останніх подій в Україні ми 

бачили, що нове суспільство не можливо побудувати тільки за умов змін у 

сфері економіки, політично-адміністративних структурах та ін., передусім це 

системні зміни у свідомості людини, які починаються з переоцінки 
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соціальних цінностей. Сьогодні стає очевидним, що двадцятирічна 

„ностальгія‖ за радянським минулим, намагання за будь-який спосіб 

повернутися до стану „єдиного и неділимого‖ народу сприяла 

„деіндивідуалізація‖ суспільства, у якому людина, загубивши значною мірою 

право на свободу й автономію, утратила і свою самоцінність як 

індивідуальність. Значною мірою вона стала пасивною й байдужою 

особистістю з притупленим почуттям відповідальності [128, с. 341]. Тому 

першочерговим завданням правового напряму громадянської соціалізації 

молоді в діяльності козацьких молодіжних організацій є формування 

політичної та правової свідомості. Причому правова свідомість становить 

сукупність різних форм відображення правової реальності в поглядах, 

уявленнях, переконаннях, оцінках і діях людини та загальнолюдських 

цінностей, дотримання яких забезпечує права та свободи особистості. 

Науковці констатують, що політична свідомість – це сукупність ідей, 

принципів та поглядів, які разом формують ставлення особистості до інших 

особистостей, груп, класів, націй, соціального ладу, ідеологій культурних та 

мовних традицій, громадянських норм і цінностей. Поведінковий складник 

правової свідомості складається з мотивів правової та політичної поведінки 

особистісних установок. Ці складники опосередковують поведінку, її напрям 

і природу. Вони сприяють синтезу когнітивної та емоційної частин і 

формують вольову сторону свідомості. Фахівці одностайні в думці, що 

показником сформованості політичної і правової свідомості є прийняття та 

засвоєння особистістю системи політичних та правових цінностей у 

суспільстві та їх активне й ефективне відтворення.  

Національні традиції, особливості політичного та правового ставлення 

держави, загалом українська історія та культура є джерелом у вихованні 

політичної та правової свідомості молоді. На думку В. Рябченко, „Шлях до 

перемоги – виховання в собі громадянської й політичної свідомості та 

формування державного світогляду, які були б здатні підняти й випростати 

нас над «окопно-пакувальною» свідомістю‖. Це тривалий і тернистий шлях. 
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Але його треба пройти нинішнім поколінням українців, якщо ми не хочемо, 

щоб наші козаки переродились у космополітів, а про українців в історії 

людства залишилися лише спогади як про зниклий етнос, який добровільно, 

зі значним випередженням графіка глобалізації, асимілювався в біологічно-

фізіологічно-споживацьку, без роду й племені, спільноту людей [226, с. 180; 

240].  

Наступним напрямом громадянської соціалізації учнівської і 

студентської молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій є валео-

екологічний. За цим напрямом молода людина: набуває знань, умінь та 

навичок здорового способу життя та бережливого ставлення до 

навколишнього середовища як місця особистісного та суспільного буття 

(екологічні десанти, екологічна варта, популяризація в територіальній 

громаді засад бережливого ставлення до навколишнього середовища тощо); 

гармонізує в собі фізичне, психічне та соціальне здоров’я як підвалини життя 

та щастя [172, с. 23; 173, с. 9]; осягає своє тіло як потенцію, а навколишнє 

середовище – як платформу для подальших активних суспільно корисних дій 

громадської спрямованості (фізична культура, еко-туризм, заходи спортивної 

та екологічної спрямованості тощо); репрезентує та відтворює в 

особистісному і суспільному житті валео-екологічні цінності на прикладах 

козацьких пісень, дум, казок, народних звичаїв та релігійних учень 

відповідної доби історії України. У своєму подальшому житті дбайливе 

ставлення до навколишнього середовища стає самоцінною рисою 

особистості, за допомогою якої вона далі будує в суспільстві вселенську 

гармонію та рівновагу: „оці ось чотири малі на землі‖ [21]. За нашим 

концептуальним баченням, діяльність молодіжних козацьких організацій у 

валео-екологічному напрямі сприяє зміцненню фізичного та психічного 

здоров’я юнаків і дівчат. Г. Фінін справедливо стверджує, що навчання і 

виховання молоді часів козаччини базувалося на поєднанні високої 

моральності та військово-фізичної досконалості [272, с. 59]. В. Бабич 

підкреслює, що погляди, знання й уміння в царині фізичної культури та 
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здорового способу життя з часом перетворюються на переконання та 

відбиваються в системі загальнолюдських цінностей [7, с. 137]. Уміння й 

навички здорового способу життя та екологічного ставлення до 

навколишнього середовища разом сприяють гармонізації відносин молодої 

людини із суспільством та усвідомленням нею тісних емоційних зв’язків із 

„малою Батьківщиною‖.  

Наступним компонентом системи громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій є механізми соціалізаційної дії. 

Л. Приходченко додає до цього поняття управлінський зміст [202]. Загалом 

механізмами такого виду соціалізації ми будемо вважати комплексну систему 

цілей, методів, організаційної структури, діяльності, які цілеспрямовано 

перетворюють вплив суб’єктів та інститутів громадянської соціалізації на 

необхідний стан об’єктів громадянської соціалізації. Е. Дюркгейм трактував 

соціалізацію як результат засвоєння людиною суспільних „концептів‖, 

„колективних уявлень‖ за допомогою вербального спілкування з її оточенням 

[180, с. 99]. Громадянська соціалізація молоді проходить у соціумі під 

прямим його впливом. Соціальна педагогіка виділяє класичні інститути 

соціалізації, які в той же час відіграють роль її агентів, це – сім’я, найближче 

оточення (референтна група), освітній заклад, держава (Р. Клутьє, А. Рено 

[155, 35]). У нашому дослідженні ми до цього переліку додаємо молодіжні 

організації, а саме – молодіжні козацькі організації. Представлені нами 

механізми громадянської соціалізації молоді у своїй основі мають три 

важливих компоненти (Т. Парсонс, Ю. Бронфенбренер): пізнання, психічний 

захист та пристосування. Ґрунтуючись на позиції В. Мухіна, до змісту цих 

механізмів ми ще додамо ідентифікацію та відособлення особи. Під час 

діяльності молоді в козацьких молодіжних організаціях створюється певна 

стилізовано-рольова атмосфера, у якій юнаки і дівчата переживають певні 

емоційні сплески і, отже, набувають нового громадянського досвіду [247].  

Р. Клутьє та А. Рено запропонували суб’єкти соціалізаційної дії 

розглядати в чотирьох системах: мікросистема, де проходить життя індивіда 
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(сім’я, школа, друзі); мезосистема, яка відповідає за відносини між 

елементами мікросистеми: екосистема – елементи, які побічно впливають на 

соціалізацію особистості (професійне оточення батьків); макросистема 

(культурне, соціальне та ціннісне середовище, молодіжні організації) [73, 

с. 42]. Тому, на наш погляд, ефективність громадянської соціалізації молоді 

залежить більше від узгодженості ідеологій та принципів усіх суб’єктів 

соціалізаційної дії. Принципово важливим у процесі соціалізації стають єдині 

мета, цінності та напрями дії родини, закладів освіти, соціальних педагогів 

органів влади, молодіжних організацій, представників територіальної 

громади; координація їхніх спільних зусиль для організації ефективного 

процесу громадянського виховання молоді.  

Соціалізаційні можливості молодіжних козацьких організацій також 

передбачають організацію процесу ідентифікації молодої людини із 

видатними особистостями козацької доби. Це є можливим за умови 

трансформації провідного соціального досвіду козаків у зміст виховної та 

соціальної діяльності, під час якої молода юнаки та дівчата оволодівають 

основними знаннями про козацьку історію, опановують систему 

громадянських та духовних цінностей.  

Важливим компонентом системи громадянської соціалізації молоді є 

умови (загальні і специфічні) організації відповідного процесу. Ми згодні з 

висновками Є. Хрикова про те, що педагогічні умови спрямовані на 

організацію педагогічної діяльності, вони підвищують ефективність цієї 

діяльності та ймовірність досягнення кінцевої мети, вони є локальними [280] 

та спрямовані на вирішення конкретних завдань громадянської соціалізації. 

Загальні умови: наявність регіональних програм забезпечення громадянської 

соціалізації молоді в молодіжних організаціях; зацікавленість соціальних 

служб, освітніх закладів регіону у співпраці із молодіжними козацькими 

організаціями; позитивне ставлення родин членів молодіжної козацької 

організації до їх активності в них; тісний творчий зв’язок між молодіжними 

козацькими організаціями та іншими козацькими організаціями регіону і 
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країни загалом; неперервна підтримка діяльності молодіжної козацької 

організації з боку місцевої влади. Специфічними внутрішніми умовами 

соціально-педагогічного забезпечення процесу громадянської соціалізації є: 

забезпечення емоційного переживання учнями і студентами цінностей 

козацької культури і національної культури загалом як основи формування в 

них мотивів громадянської соціалізації; особистісний характер соціально-

педагогічного супроводу активності кожної молодої людини в різновидах 

діяльності молодіжної козацької організації з урахуванням її загальних і 

специфічних моментів; розробка й реалізація комплексу різнобічних 

стимулів активності молодих людей як суб’єктів громадянської соціалізації в 

молодіжних козацьких організаціях; залучення учнів і студентів до творчого 

проектування і здійснення діяльності громадянського характеру: 

волонтерського руху, надання допомоги літнім людям та людям з 

особливими потребами, активна участь в інших громадських організаціях 

україноцентристського характеру.   

Представлена нами модель системи громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій містить методи, за допомогою 

яких організовується та проходить сам процес громадянської соціалізації [27; 

149]. У контексті нашого дослідження ми розглядаємо методи громадянської 

соціалізації юнаків та дівчат у діяльності козацьких молодіжних організацій 

як способи їх взаємопов’язних дій із соціальними педагогами та соціальними 

працівниками, спрямованих на засвоєння змісту соціальних цінностей, 

зокрема цінностей козацької доби. Для досягнення мети громадянського 

виховання молоді – формуванню рис Людини-Громадянина, ми пропонуємо 

такий комплекс соціально-педагогічних методів. 

• Сюжетно-рольові ігри за козацької тематикою – національна 

військово-патріотична гра „Джура-Сокіл‖, козацькі звитяги, козацький театр. 

• Вправляння у проектуванні громадянсько значущої 

волонтерської діяльності: акції щодо збору коштів на допомогу українській 

армії, організація допомоги родинам вимушених переселенців та учасників 
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АТО, акції щодо збору коштів на лікування хворих дітей та ін. 

• Тренінги щодо проектування й реалізації особистих програм 

громадянської діяльності: школа молодого лідера, школа вожатого літнього 

духовно-патріотичного табору [125]. 

• Залучення молоді до презентації козацької атрибутики та 

духовно-патріотичних цінностей у громаді – літні духовно-патріотичні 

табори, дні козацької культури, театральні та естрадні фестивалі за 

козацькою тематикою. 

• Освітньо-виховні заходи щодо підвищення рівнів громадянських 

знань та компетентностей молоді (за програмою „Козацький часопис‖, 

щотижневих навчально-практичних зустрічей членів молодіжної козацької 

організації в рамках позакласної та позашкільної освіти. 

Наступним компонентом моделі системи громадянської соціалізації 

молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій є комплекс 

специфічних внутрішніх умов, за яких соціалізаційний процес досягає 

зазначеної мети. У житті молоді постійно збільшується роль стихійного 

компонента громадянської соціалізації (ЗМІ [303], Інтернет [182], 

субкультури [26] та ін.), зміст якого не завжди відповідає 

загальнонаціональним та громадським інтересам. Некерованість, 

спонтанність, відсутність цілей формування громадянських цінностей 

призводить або до появи крайніх соціальних викликів (сепаратизм, шовінізм, 

ксенофобія та ін.), або до гальмування самого процесу формування цих 

цінностей (нігілізм, аномія та ін.). Процес засвоєння молодою людиною на 

особистісному рівні духовних, патріотичних та етнокультурних цінностей 

козацької доби сприяє подальшому формуванню в неї мотивів та установок 

на громадянську діяльність. На жаль, часто засвоєння будь-яких цінностей 

закінчується формуванням певних несистемних знань про їх дефініції та 

приклади їх відтворення кимось.   

О. Рудницька наголошувала на важливості перетворення засвоєних 

цінностей у власні [224, с. 58]. На наше переконання, це можливо тільки 
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через осягнення цих цінностей у процесі особистісного переживання. Так, 

І. Бех, говорячи взагалі про знання, підкреслює, що вони мають бути 

осягнутими на рівні почуттів або переживань (піднесення, почуття новизни, 

ситуація успіху, радість, жалоба, обурення тощо). Яким чином можна 

домогтися наявності таких переживань? О. Ростовський уважає, що 

важливим у навчанні й вихованні є не обсяг, а глибина, системність, 

гнучкість, мобільність отриманих знань [220, с. 22]. Саме гнучкість та 

мобільність отриманих знань про громадянські цінності означає можливість 

якомога скорішого їх відтворення в практичній суспільно корисній 

громадянській діяльності, тобто руху у вимірі „соціум – простір‖ 

(С. Семеріков [248, с. 40]), під час якої молода людина виявиться в стані 

успіху або розчарування чи задоволення. У такий спосіб у юнаків та дівчат 

під час процесу громадянської соціалізації виникає зліпок пам’яті на основі 

отриманих знань та переживань, який стає основою подальшої адекватної 

оцінки своєї діяльності, що призводить до свідомого обґрунтування своїх 

вчинків до формування стійких установок на подальшу активну 

громадянську дію.  

Ще однією умовою підвищення рівня громадянської соціалізованості 

молоді є планування та реалізація молодіжними козацькими організаціями 

набуття молоддю позитивного практичного досвіду оволодіння 

громадянськими цінностями. У психології досвід розглядається як важливий 

чинник розвитку особистості (І. Бех, Л. Виготський, К. Платонов, 

К. Роджерс, С. Рубінштейн та ін.). У педагогіці питання формування 

особистісного досвіду вивчали Ш. Амонашвілі, О. Вербицька, І. Зязюн, 

В. Сєриков, В. Сухомлинський, І. Якиманська та ін. І. Зязюн уважав досвід не 

тільки передумовою певної діяльності, але і її результатом [90, с. 36]. На 

основі цієї позиції зазначимо кілька вимог до набуття молоддю 

громадянського досвіду в діяльності молодіжної козацької організації: 

здатність до пізнання об’єкта чи дії; визначення безпосередньої або 

опосередкованої ролі об’єкта чи мети діяльності; зв’язок діяльності з 
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цінностями козацької доби та суспільно-громадянськими цінностями 

сьогодення. Отже, про досвід громадянської діяльності в юнаків та дівчат 

слід говорити за наявності в них усвідомленого комплексу знань про 

громадянські цінності, способи реалізації суспільно значущих проектів, 

мотивів і установок на подальшу громадянську діяльність. Наявність 

психологічно-комфортної творчої атмосфери в молодіжній козацькій 

організації є ще однією умовою процесу громадянської соціалізації юнаків та 

дівчат. Міжособистісні взаємини будуються у вимірах молодь – лідери 

організації, особистість – лідер, особистість – колектив.  

Питання особливостей психологічного клімату в колективі розглянуто 

в студіях Г. Андреєвої, К. Моченка, В. М’ясищева, Б. Паригіна, К. Платонова 

та ін. І хоча деякі науковці досить скептично ставляться до термінів клімат 

або атмосфера, зважаючи на їх природознавчий контекст, на думку 

Н. Анікєєвої, у контексті відносин вони характеризують певне явище [3]. За 

версією Б. Паригіна, К. Платонова, основою психологічно-комфортної 

атмосфери є самопочуття окремо взятого члену колективу, яке виражається у 

ставленні до інших членів колективу, взаєминах з ними, рівні участі в 

загальній діяльності в колективі. Тому первинним є формування самопочуття 

окремо взятої молодої людини в молодіжній козацькій організації. З нашого 

погляду, провідною умовою підвищення психологічно-комфортної 

атмосфери в організації є належний рівень організаційно-управлінської 

діяльності в ній. Ця діяльність є комунікативною та має потенціал для 

розвитку за двома напрямами: організація певних видів взаємин та 

спонукання до участі в цих взаєминах; у результаті в колективі створюється 

ситуація, у якій зароджується певний рух як джерело отримання суб’єктами 

комунікації певного досвіду, на якому будується самопочуття і від якого далі 

залежить рівень „включення‖ кожної молодої людини в колектив 

(див. рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Роль самопочуття у створенні психолого-педагогічної атмосфери в  

колективі 

 

Видами організаційно-управлінської діяльності можуть бути пошукова 

командна робота, діалогічне спілкування, тематичні ігри, організація 

дозвілля та ін. Від рівня організаційно-управлінської діяльності в молодіжній 

козацькій організації залежить усвідомлення юнаками та дівчатами своєї 

причетності до колективу, своєї ролі в організації, свого індивідуально-

психологічного потенціалу. Науковці зазначали, що „управлінський‖ напрям 

діяльності в колективі означає спонукання, екзистенціальний натиск, який 

будується за правилами позитивного прикладу, рівності, гідності, 

індивідуальних особливостей з боку вихователів або інших членів колективу. 

Рівень та якість атмосфери взаємин та взаємодії в колективі залежить від 

панування в ньому рівності, взаємоповаги, взаємодопомоги, ситуації успіху, 

творчої свободи. Включення молоді в реальну активну громадянську 
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діяльність є ще однією умовою її громадянської соціалізації. Процес 

формування досвіду оволодіння громадянськими цінностями юнаками та 

дівчатами в діяльності молодіжних громадянських організацій будується на 

основі низки навчально-виховних методів (тренування, привчання, 

педагогічні вимоги, ситуація вибору, ігри тощо). Як уважав В. Сластьонін, 

виховний процес завершується на стадії, коли лідер організовує діяльність 

вихованців [237]. Тому в нашому дослідженні важливу роль у набутті 

громадянських цінностей відіграє безпосередня активна участь молоді в 

громадській діяльності. Пояснимо це такими міркуваннями й фактами, 

зафіксованими в науковій і навчальній літературі. У підлітковому віці 

діяльність особистості головним чином була спрямована на побудову 

задовольняючих відносин з іншими, застосуванням себе в міжособистісному 

спілкуванні в родині, колективі. Юнацький вік – це час розширення 

координат відносин і перехід на принципово новий рівень – відносини із 

суспільством. У час ранньої юності надто важливою є активна діяльність, яка 

спрямована на пошук свого місця в суспільстві та реалізації своїх внутрішніх 

та соціальних потенцій через самоствердження своєї особистості. Ці пошуки 

набувають більшої ефективності через особистісний позитивний приклад 

лідерів та волонтерів, систему заохочень у колективі (схвалення, оцінка) та 

можливість самостійної творчої діяльності (лідерство, прийняття рішень). Ми 

переконані, що в реальній активній суспільно значущій громадській 

діяльності юнаки та дівчата можуть повною мірою реалізувати свої соціальні 

та особистісні потенції й „перевірити‖ на практиці отримані на історичних 

прикладах козацької доби знання про громадянські цінності.  

Останнім компонентом представленої нами моделі системи 

громадянської соціалізації молоді в діяльності козацьких молодіжних 

організацій є очікуваний результат – формування достатнього для виконання 

молоддю націєтворчих, соціально-комунікативних та професійно-

виконавських функцій рівня громадянської соціалізованості. А. Капська 

визначає такі показники результативності певної соціальної діяльності [103, 
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с. 64]: усвідомлення проблеми, або цілі діяльності (у нашому випадку 

формування особистості Людини-Громадянина), знання (наприклад, система 

громадських прав та обов’язків), ставлення до своєї особистості та 

суспільства в царині громадських відносин, поведінка (активна громадська 

діяльність, життя за принципами провідних постатей українського козацтва). 

О. Овчарук використовує для цього термін „громадянська компетентність‖ та 

пояснює це як „сукупність освітніх елементів, що складаються з сукупності 

знань, умінь, навичок, переживань емоційно-ціннісних орієнтацій, 

переконань особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в 

суспільстві, обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, 

батьківщиною і державою‖ [169].  

Ю. Підлісна робить спробу розрізнити поняття громадянської 

компетентності в контексті розвитку й діяльності громадянського 

суспільства (широке розуміння) та в контексті діяльності соціалізованої 

особистості (вузьке розуміння) [191, с. 8]. Деякі дослідники (Г. Мюнклер, 

Є. Прохоров) розуміють громадянську компетентність як складник 

кваліфікаційної характеристики громадянина. Є. Прохоров використовує 

поняття „адекватний громадянин‖, яке він складає з самоідентифікації, 

розуміння свого місця в суспільстві, усвідомлення своєї соціальної 

ідентичності з іншими громадянами [203]. О. Пометун до роз’яснення цього 

поняття додає ще й психологічну готовність до активного здійснення своєї 

громадянської позиції [196].  

У представленій нами системі результатом є достатній рівень 

громадянської соціалізованості, який відображає наявність комплексу 

громадянських знань, умінь, навичок та цінностей молодої людини на 

високому психологічному рівні готовності активно втілювати їх в 

особистому та суспільному житті.  

Результатом громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій є достатній для виконання молоддю націєтворчих, 

соціально-комунікативних та професійно-виконавських функцій рівень 
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громадянської соціалізованості. Такий рівень соціалізованості дає підставу 

говорити про ефективний процес формування громадянськості – системної 

якості особистості, яка є результатом повороту в процесі соціалізації її 

громадянської свідомості на власну самосвідомість, образ „Я‖ як 

громадянина і патріота України, характеристики та індикатора високого 

рівня активності в самоформуванні усвідомлених складників цього образу в 

духовному, правовому, політичному, національно-патріотичному і валео-

екологічному соціалізаційних напрямах. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. За результатами аналізу обраної проблеми загального і специфічного 

в процесі громадянської соціалізації учнів і студентів на основі цінностей 

козацької доби в сучасних молодіжних козацьких організаціях зроблено 

умовивід про існування значущих для її розв’язання теоретико-

методологічних засад. Зокрема, багато міждисциплінарних досліджень 

присвячено самому феномену соціалізації (Ф. Гіддінгс (F. Giddings), 

І. Звєрєва, А. Капська, М. Лукашевич, А. Мудрик, С. Харченко та ін.) та 

громадянській соціалізації особистості (А. Аніщенко, Н. Дерев’янко, 

О. Панагушина, О. Петрунько, Н. Самохіна, С. Сергійчик, Т. Швець, 

С. Чернета, Н. Чернуха та ін.).  

Зокрема, науковці розкривають різні аспекти громадянської соціалізації 

дітей та молоді: педагогічні засади політичної соціалізації учнів старших 

класів середньої загальноосвітньої школи (В. Мачуський); соціалізація 

дитини в агресивному медіа-середовищі (О. Петрунько); соціалізація 

підлітків у діяльності молодіжних організацій (О. Панагушина); теорія та 

методика соціалізації дітей і молоді в громадських організаціях та 

об’єднаннях (О. Волохов); організаційно-педагогічні умови соціалізації 

підлітків у неформальних молодіжних об’єднаннях (С. Чернета); педагогічні 
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умови соціалізації старшокласників у територіальній громаді (А. Аніщенко); 

громадянська соціалізація майбутніх учителів засобами мистецтвознавчого 

краєзнавства (Н. Самохіна); громадянська соціалізація старшокласників у 

позакласній діяльності загальноосвітнього навчального закладу (Т. Швець); 

формування в студентської молоді почуття громадянськості в молодіжних 

громадських організаціях (Ю. Ївженко) та ін.  

Більшість науковців розуміє під громадянською соціалізацією один із 

видів соціалізації, що забезпечує включення індивіда в громадську практичну 

діяльність, у процесі якої відбувається привласнення ним громадянських 

цінностей і норм, і як результат – перетворення особистості в громадянсько 

соціалізовану. У європейських країнах та США проблема громадянської 

соціалізації юнаків та дівчат також є вельми актуальною. Проте там немає 

чіткого розподілу між поняттями „громадянське виховання‖ і „громадянська 

соціалізація‖). 

Базуючись на результатах досліджень учених, зроблено таке робоче 

визначення сутності феномену громадянської соціалізації: громадянська 

соціалізація – складний, інтегрований, багатогранний процес, у якому 

діалектично взаємопов’язані духовний, правовий, національно-патріотичний, 

валео-екологічний напрями і форми соціально-педагогічної діяльності, що 

спрямовані на присвоєння молодою людиною складників громадянськості – 

громадянських цінностей як особистісних у ході суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

в родині, системі освіти, територіальній громаді, молодіжних організаціях та 

інших соціальних інститутах і включення в пріоритетне джерело 

соціалізованості громадської практики (дії щодо просвіти громадян, участь у 

волонтерському русі, організація благодійної допомоги, екологічна 

діяльність, участь у патріотичних акціях тощо).  

Установлено, громадянськість – це системна якість особистості, яка є 

результатом повороту в процесі соціалізації її громадянської свідомості на 

власну самосвідомість, образ „Я‖ як громадянина і патріота України, 

характеристика і індикатор високого рівня активності в самоформуванні 
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усвідомлених складників цього образу в різних соціалізаційних напрямах. 

2. Проаналізувавши сукупність цінностей козацької доби, значущих для 

громадянської соціалізації молоді в сучасних молодіжних козацьких 

організаціях, доходимо висновку, що їх переважна більшість є вельми 

актуальною. Йдеться про такі базові цінності, як патріотизм, любов до рідної 

землі, готовність до захисту Батьківщини, любов до української землі, 

мужність, людяність, чесність, духовність, прагнення до освіченості. 

Актуальними є культ волі, свободи і незалежності українських козаків, 

глибока віра в Бога, культ батьків, усвідомлення потреби носити в своєму 

серці образ України як матері, готовність зберегти народні традиції та 

цінності предків, общинність (ідеться насамперед про побратимство, родинні 

комунікативні цінності) тощо.  

3. Висновок про великий соціалізаційний потенціал молодіжних 

козацьких організацій є наслідком аналізу наявної в Україні практики їхньої 

діяльності та потреб територіальних громад у досягненні ефективності 

роботи з молоддю. Як мінімум окреслено дві групи соціально-педагогічних 

можливостей молодіжних козацьких організацій щодо формування в молоді 

громадянськості та громадянської соціалізованості. До першої належать 

можливості трансформації соціального досвіду щодо захисту козаками рідної 

землі та їхньої підготовки до духовно-патріотичних дій у зміст соціально-

педагогічної діяльності молодіжної козацької організації. Учні та студенти 

під час такої діяльності оволодівають основними знаннями: історії боротьби 

козаків за незалежність України, зокрема, про форми і засоби опанування 

духовною і практичною готовністю бути захисником Вітчизни; системи 

цінностей лицаря-козака. Цьому процесу сприяє реалізація навчально-

матеріальних, естетичних, психологічних умов і впровадження комплексу 

заходів щодо розвитку витривалості, врівноваженості, фізичної 

загартованості, формування низки моральних, патріотичних і вольових 

якостей.  

Друга група можливостей прямо пов’язана з сучасними потребами 
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України в підвищенні якості соціально-педагогічної діяльності в умовах 

російської агресії, зниження рівня соціального захисту широких верств 

населення. Стрижневою визначено можливість включення членів організації 

в різноманітні проекти соціально-педагогічної роботи благодійного, 

волонтерського, просвітницького та іншого характеру. Вони реалізуються в 

умовах тісного комунікативного зв’язку організації з територіальною 

громадою, різними соціальними службами, соціальними педагогами, 

освітніми закладами і благодійними організаціями. У цьому зв’язку 

спеціально організована соціалізаційна діяльність юнаків та дівчат у 

молодіжних організаціях розглядається як провідний чинник впливу на 

формування соціальних якостей та властивостей молоді, на її предметне й 

духовно-психологічне діяльнісне включення в соціальне середовище. 

4. Фундаментальні ідеї системного підходу (В. Афанасьєв, 

В. Беспалько, І. Блауберг та ін.), теоретичні положення концепцій соціалізації 

особистості (І. Звєрєва, А. Капська, А. Мудрик, С. Харченко та ін.), а також 

виявлені сутнісні характеристики процесу громадянської соціалізації молоді 

та соціально-педагогічний потенціал молодіжних козацьких організацій 

стали підґрунтям для визначення системи громадянської соціалізації молоді 

в молодіжних козацьких організаціях. Система громадянської соціалізації 

молоді в молодіжних козацьких організаціях – це стійка, динамічна, 

взаємопов’язана сукупність методологічних підходів, принципів, механізмів, 

напрямів, методів та соціалізаційних умов, що стимулюють формування в 

учнів та студентів мотивів активної громадянської діяльності на засадах 

кращих українських цінностей козацької доби, сприяють оволодінню ними 

на заняттях та в територіальній громаді і як результат – досягненню високого 

рівня громадянської соціалізованості.   

Компонентами системи громадянської соціалізації слід уважати 

емоційно-чуттєвий, операційно-діяльнісний, ціннісно-мотиваційний і 

змістово-рефлексивний.  

Установлено вирішальну роль громадянського виховання в соціалізації 
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молодої людини і, зокрема, в молодіжних козацьких організаціях. 

5. Обґрунтовано такі провідні принципи громадянської соціалізації 

молоді, як єдність емоційного і раціонального, домінування емоційно-

духовного чинника у формуванні громадянськості, розкриття соціалізаційних 

можливостей діяльності молодіжних козацьких організацій. Їх слід 

розглядати як основні вимоги до організації соціалізаційного процесу, до 

якого є потреба залучати всіх його суб’єктів, починаючи з соціальних 

педагогів і працівників, педагогів загальноосвітніх і закладів вищої освіти та 

закінчуючи керівниками територіальних громад та молодіжних організацій.  

Зміст розділу висвітлено в публікаціях автора [46 – 58]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ 

КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 

2.1. Характеристика програми громадянської соціалізації 

вихованців загальноосвітніх і вищих освітніх закладів як активних 

суб’єктів громадської діяльності молодіжних козацьких організацій 

 

Одним із компонентів системи громадянської соціалізації молоді є 

програма організації відповідного соціалізаційного процесу, яка слугує 

провідною ланкою між теоретичним проектуванням цієї системи та 

відтворенням її в діяльності молодіжних козацьких організацій. Ця програма 

ретранслює відповідну систему в ранг інструментальної та надає їй 

прикладного характеру. У цьому підрозділі ми представимо сутнісні 

характеристики відповідної програми (див. додаток А): 

1. Нормативно-правова забезпеченість і відповідність її змісту 

базовим цінностям і вимогам, які містяться в Законах України „Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю‖ (2001), „Про освіту‖ (2017), „Про 

загальну середню освіту‖ (2010), „Про вищу освіту‖ (2014 р.), а також у 

Постанові Кабінету Міністрів „Про затвердження Національної програми 

патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, 

розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства‖ (1999), 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002), 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015). 

Ураховуючи, що громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій знаходиться у сфері соціальної роботи, освітньо-

виховні соціалізаційні заходи, передбачені Програмою, відповідають 

основним напрямам державної політики в цій сфері. Їх цілісна сукупність 
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спрямована на створення сприятливих умов для гармонійного 

громадянського і соціального розвитку юнаків і дівчат, задоволення їхніх 

вікових та соціальних потреб у виборі та здійсненні суспільно корисної 

діяльності. Програма „Козацький часопис‖ містить компоненти та елементи 

профілактичної роботи щодо запобігання наслідкам негативних суспільних 

явищ (профілактика наркотичної залежності, СНІДу, алкоголізму тощо).   

Цільові орієнтири Програми в напрямі організації соціалізаційної діяльності 

відповідних організацій передбачають отримання високого соціально-

педагогічного результату, пов’язаного з державними стандартами і нормами 

життєдіяльності молоді. Йдеться не тільки про виконання соціального 

замовлення на пропагування морально-етичних відносин у малому соціумі, 

розвиток засобами козацької педагогіки перш за все патріотичних почуттів та 

почуття поваги до цінностей українського народу, але й про зосередженість 

членів молодіжної організації на здоровому способі життя, зокрема, фізичній 

культурі. Зафіксовані в нормативних документах базові цінності 

віддзеркалюються в соціалізаційному змісті програми. Особливу увагу 

приділено створенню умов для усвідомлення молоддю соціальної значущості 

і потреби в підтримці волонтерського руху на місцевому, регіональному та 

державному рівнях, наприклад, одним із цільових програмних завдань молоді 

є організація та здійснення таких волонтерських соціальних проектів, як акції 

щодо збору коштів на потреби фронту, заходи щодо благоустрою території 

громади та ін. Відповідаючи державним потребам, Програма передбачає 

спеціальний напрям організації діяльності молодіжних козацьких 

організацій, пов’язаний з адаптацією в суспільстві дітей із вадами фізичного 

та розумового розвитку, наприклад, комплекс заходів „Чайка – Друге Крило‖ 

(відвідування закладів або родин із дітьми з особливими потребами, 

організація навчання рукоділля, організація роботи оздоровчих таборів 

тощо). Реалізація представленої нами Програми сприяє тісній співпраці 

молодіжної козацької організації з такими суб’єктами соціальної роботи з 

молоддю, як органи місцевого самоврядування та центри соціальних служб 
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для молоді. Співпраця полягає: 1) у розробленні та здійсненні системи 

заходів щодо створення умов для ефективної громадянської соціалізації 

юнаків та дівчат; 2) забезпеченні спільної освітньої та соціально-

профілактичної роботи серед школярів та студентів з метою підвищення 

рівня їхньої громадянської обізнаності та активності. Особливий соціально 

значущий цільовий орієнтир Програми – проведення разом із членами громад 

спільних соціально-виховних заходів на місцевому, регіональному та 

державному рівнях, реалізація соціально корисних, соціально духовних та 

соціально патріотичних проектів. Важливим нормативно-правовим і 

теоретичним підґрунтям програми „Козацький часопис‖ стала Концепція 

громадянського виховання особистості (2013) в умовах розвитку української 

державності, розроблена Президією Національної академії педагогічних наук 

України. Зокрема, при розробці програми були взяті за основу провідні 

принципи та методологічні підходи, окреслені авторами відповідної 

Концепції. Розроблені в Концепції принципи виховання громадянина лягли в 

основу нашого концептуального бачення громадянської соціалізації 

вихованців загальноосвітніх та вищих освітніх закладів, стрижнем якого є 

такі принципи: домінування емоційно-духовного чинника у формуванні 

громадянськості; гармонізація емоційного та раціонального в процесі 

формування та розвитку громадянських цінностей у козацькій організації; 

побудова системи цінностей змісту організації роботи молодіжної козацької 

організації на підґрунті загальнолюдських цінностей і цінностей козацької 

доби. 

Керуючись особистісно-діяльнісним підходом у вихованні 

громадянина, при проектуванні експериментальної програми було враховано 

об’єктивні закономірності формування в молоді мотивів громадянської 

активності як базової умови розвитку громадянськості. Особливий напрям 

Програми, пов’язаний з особистісно-діяльнісним підходом у діяльності 

молодіжних козацьких організацій, передбачає розвиток умінь проектування, 

організації та здійснення корисної волонтерської діяльності в громаді. Автор 
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експериментальної Програми повністю поділяє думку авторів Концепції 

громадянського виховання про те, що реальна дія становить ментальну і 

психічну основу майбутніх ціннісних громадянських новоутворень юнаків та 

дівчат.  

2. Відповідність цільових орієнтирів і змісту програми сучасним 

уявленням про національний виховний ідеал. Провідна характеристика 

експериментальної Програми – її адекватність уявленням про український 

виховний ідеал. Робота над її проектом – це похідна від результатів аналізу 

розв’язання проблеми національного виховного ідеалу в педагогічній науці. 

Самі уявлення про національний виховний ідеал сьогодні є предметом 

наукового дискурсу і наукових розвідок. Зокрема, автором Програми в ході її 

проектування було враховано відповідні праці видатних українських 

науковців – К. Ушинського, В. Сухомлинського, С. Русової, Г. Ващенка, 

філософів В. Кременя, І. Зязюна, психолога І. Беха та ін. Найвищою 

(ідеальною) метою громадянської соціалізації є формування Людини-

Громадянина, особистості, яка володіє такою властивістю, як громадянська 

культура. Це особистість, яка вихована на цінностях національної і 

громадянської культури та має достатній рівень сформованості 

громадянських якостей і рівень регуляції поведінки в суспільстві. Вона 

відрізняється наявністю досвіду духовно-моральної діяльності та досвіду, 

зорієнтованого на забезпечення національного культуротворення та 

націєтворчості. Така особистість закохана в історію України, її героїв, має 

смислотвірні мотиви захисту рідної землі, чесної праці на ній, усвідомлює 

потреби в неперервному вдосконаленні в напрямах: самопізнання як засобу 

оптимального професійного самовизначення та саморозвитку, оволодіння 

інформаційно-комунікаційними технологіями, іноземними мовами та змістом 

цінностей конкретної професії на значущому для держави рівнях. За 

В. Кременем, це, насамперед, інноваційна, мережева і глобалізаційна 

особистість.  

Основні стратегічні лінії Програми, пов’язані з уявленням про 
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національний виховний ідеал, прямо випливають: а) з його неповторності і 

самобутності: неповторною і самобутньою є сама нація; б) з потреб кожної 

молодої людини мати систему цінностей, важливих для збереження 

культурно-історичних традицій, мови, національних святинь тощо; 

в) з необхідності учня і студента оволодіти на самоцінному рівні знаннями 

про суспільні та особистісні права, свободи та обов’язки громадянина. Тобто 

у Програмі ми намагалися не обминути її зв’язок з національною, 

культурною і соціальною ідентичністю.      

Виходячи з сучасного уявлення про виховний ідеал, автор програми 

„Козацький часопис‖ бачить її головну мету у створенні достатніх соціально-

педагогічних умов для ефективної громадянської соціалізації юнаків та 

дівчат на основі громадянських цінностей козацької доби, які пропагуються в 

молодіжних козацьких організаціях. 

Відповідно до мети Програми визначено три блоки завдань: 

1. Аксіологічний: 

а) прищепити любов до України як Батьківщини, її національної 

культури, історії, традицій; 

б) розвинути здатність до сприймання національного культуротворення 

власного діяльнісного процесу і побудови громадянського суспільства в ролі 

особистісно значущих цінностей. 

2. Ціннісно-змістовий: 

а) розробити систему знань про видатні персоналії та значущі події в 

історії козацької України; 

б) окреслити систему сучасних громадянських цінностей відповідно до 

цінностей козацької доби; 

в) гармонізувати значущі для сьогодення цінності козацької доби; 

г) розробити систему організації та реалізації проектів корисної 

громадянської діяльності для молодіжних козацьких організацій; 

д) оптимізувати процес формування національно свідомої, духовно-

моральної, соціально активної особистості Людини-Громадянина. 
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3. Організаційно-діяльнісний: 

а) організувати процес громадянської соціалізації молоді в молодіжній 

козацькій організації на ґрунтовній методологічній основі; 

б) оптимізувати систему комунікації та активної взаємодії з 

однолітками в козацькій молодіжній організації та з соціальним середовищем 

загалом; 

в) організувати на особистісно зорієнтованому рівні ефективний процес 

засвоєння юнаками та дівчатами цінностей козацької доби; 

г) спроектувати й реалізувати систему стимулювання активності 

молодих людей у діяльності молодіжної козацької організації; 

д) розробити систему використання специфічних форм громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжної козацької організації; 

е) організувати на системній основі волонтерську діяльність молоді в 

громаді; 

ж) розробити систему моніторингу рівнів ефективності громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій. 

3. Підпорядкування ціннісно-змістового складника програми 

гармонійному поєднанню громадянських цінностей з кращими 

цінностями захисника України козацької доби. Зміст Програми 

громадянської соціалізації юнаків та дівчат засобами козацьких цінностей 

будується на таких ціннісних установках: 1) установка на засвоєння 

національно-культурних, етичних, родинних, духовних цінностей; 

2) установка на пошук та усвідомлення когнітивних зав’язків цінностей 

козацької доби з національно-культурними цінностями сьогодення; 

3) установка на такі базові цінності в процесі громадянської соціалізації, як 

патріотизм, любов до української землі, готовність до захисту Батьківщини, 

громадянськість, працелюбність, людяність, мужність, чесність, освіченість, 

духовність, інтелігентність, толерантність, альтруїзм тощо.  

Зазначенні установки виходили з тези автора про те, що образ Лицаря-

козака є своєрідними прототипом сучасної молодої людини, яка прагне 
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досягти певного рівня сформованості національної свідомості і 

самосвідомості, громадянської культури. Ця теза ґрунтується на результатах 

аналізу  кодексу честі українських козаків. Їх ціннісні складники є частиною 

ціннісної системи Людини-Громадянина, Людини-патріота. Безумовно, слід 

згадати про культ волі, свободи і незалежності як провідні чинники і рухові 

сили життя козаків. Програма враховувала, що світогляду козаків також 

притаманні: глибока віра в Бога, патріотизм (кожен з них у своєму серці 

носив образ України як Матері), намагання зберегти традиції та цінності 

предків, справедливості (переконання в перемозі народної правди, добра над 

злом), общинності (йдеться про побратимство, родинні цінності, культ 

батьків). Для сучасної молодої людини (це відзеркалено в цільових 

орієнтирах Програми) дуже важливо, що характер козака складався ще й з 

таких рис, як шляхетність і порядність, кмітливість і дотепність, 

заповзятливість і практичність, стійкість і незламність, принциповість і 

твердість у відстоюванні правди і справедливості. Це ті якості, яких дуже 

бракує сучасній молодій людині і які можна прямо віднести до системи 

громадянських цінностей. У навчальному складнику Програми велику увагу 

приділено формуванню в молоді таких рис Людини-Громадянина, як 

побратимство, патріотизм, духовність, мужність, громадянська активність, 

гуманізм, освіченість, цілеспрямованість та ін.   

4. Зорієнтованість на віддзеркалення системного характеру 

комунікативних зв’язків молодіжної козацької організації з різними 

соціальними інститутами. Програма „Козацький часопис‖ підкреслює 

соціалізаційні можливості діяльності юнаків та дівчат саме в козацьких 

молодіжних організаціях. Образ лицаря-козака, козацька культура, традиції, 

звичаї, нормативно-правова система (звичаєве право) стають своєрідним 

освітньо-виховним майданчиком, на якому діє молодіжна організація. Отже, 

громадянське виховання в її лавах сприяє усвідомленню молоддю зв’язків 

між історичним минулим України часів козаччини та сьогоднішнім 

націєтворчим курсом держави. Саме козацькі цінності (любов до 
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Батьківщини, готовність до захисту рідної землі, культ родини, шана до 

праці, повага до місцевих традицій, високий рівень громадської активності) 

пропонуються авторами програми як засоби створення умов для 

забезпечення культури громадянської соціалізації. Проте програма 

„Козацький часопис‖ передбачає системну, ділову, гармонійну співпрацю з 

різними соціальними інститутами, серед яких слід виділити заклад освіти, 

родину, територіальну громаду, громадські організації, органи влади та 

місцевого самоврядування, які разом становлять єдиний простір 

громадянської соціалізації. Метою такої співпраці є профілактика та 

запобігання шкідливому впливу суб’єктів стихійної громадянської 

соціалізації у досить складному на цей час соціально-економічному та 

політичному контексті (ЗМІ, оточення) та створити достатні умови для 

ефективного та довгострокового процесу самосоціалізації.  

Зміст програми передбачає комплекс спільних заходів з різними 

соціальними інститутами, наприклад, уклад родинного життя є важливим 

компонентом життя молодої людини, своєрідним фундаментом її 

подальшого громадянського виховання. Наші спостереження підтвердили 

думку багатьох науковців, що в сучасному суспільстві родина здебільшого 

виконує утилітарні функції, нехтуючи національними родинними 

цінностями, сімейними традиціями. Козацькі молодіжні організації мають 

сприяти відновленню статусу родини в суспільстві та довіри до цього 

інституту через співпрацю з батьками. Батьки, своєю чергою, мають брати 

активну участь у розбудові основних напрямів, цінностей та пріоритетів у 

діяльності освітнього закладу та молодіжної козацької організації. У процесі 

підвищення педагогічної та громадянської культури батьків можуть бути 

використані такі методи та форми роботи: батьківські збори, батьківська 

конференція, соціально-рольові ігри, інтерв’ю, сімейна зустріч, семінар, 

сімейні табори, тренінг для батьків тощо. Важливим чинником ефективності 

процесу громадянського виховання є співпраця закладу освіти і молодіжної 

козацької організації. У процесі спільної діяльності використовуються такі 
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методи та форми роботи: конференції за козацькою тематикою, круглі столи, 

форуми, театрально-концертні постановки, відкриті уроки, інтегровані уроки, 

козацькі табори вихідного дня, літні козацькі табори тощо. Процес 

громадянського виховання набуває найбільшої ефективності при активному 

залученні до нього територіальної громади та місцевої влади. Одним із 

проектів, непередбачених програмою „Козацький часопис‖, є 

„Громадянський Університет «Крапка.UA»‖, завданнями якого є: 1) сприяння 

місцевим громадам у актуалізації в суспільстві ідеалів громадянського 

суспільства; 2) сприяння місцевим громадам у популяризації системи 

громадянських цінностей у вимірах української національної культури, 

мистецтва, історії, зокрема, козацької доби та ін.; 3) сприяння місцевим 

громадам у реалізації програм громадянської соціалізації людей різного віку. 

Співпраця за цим напрямом можлива у формі організації та проведення 

семінарів, тренінгів, круглих столів, читань, дискусійних клубів, громадських 

слухань тощо. У робочому переліку тем провідними є такі: Реформація і 

патріотизм: уроки вільної Європи (з нагоди святкування в Україні 500-річчя 

Реформації); Парадигми громадянського суспільства у вимірах сучасної 

України; Громадянська АБЕТКА: від людини-споживача до Людини-

Громадянина; Духовність VS Патріотизм; Цінності українського козацтва в 

процесі побудови громадянського суспільства в країні. 

5. Спрямованість цільових орієнтирів програми на організацію 

волонтерської діяльності молоді в громаді. Суб’єкти відповідної діяльності 

виступають у ролі носіїв кращих цінностей козацької доби і цінностей 

національної культури. Дії волонтерів створюють підґрунтя і для їх 

громадянської соціалізації, і для розбудови громадянського суспільства в 

Україні загалом. Програма передбачає низку практичних заходів у межах 

освітнього закладу, де навчаються її учасники, або в межах територіальної 

громади, що підтримує волонтерську діяльність. Ціннісно-цільові програмні 

установки зорієнтовані на покращення умов для зростання зацікавленості 

представників територіальної громади діяльністю молодіжних козацьких 
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організацій, останніх до оволодіння знаннями про особливості волонтерських 

дій, суспільні права і свободи, можливості щодо активізації процесу 

формування громадянсько значущих якостей. Крім того, волонтерська 

діяльність має ще і особистісно-розвивальний потенціал, важливий для 

оптимізації процесу формування моральних, мотиваційно-діяльнісних, 

емоційно-вольових та інших складників характеру юнаків та дівчат. 

Програма націлює на такі суспільно корисні волонтерські проекти, в ході 

яких у молоді формуються: позитивний організаційний та операційний 

досвід, досвід переживання почуття корисності та важливості людям, яким 

допомагаєш, навички щодо отримання нових знань і вмінь у волонтерській 

справі. В особистісному аспекті розвиваються ініціативність, упевненість у 

собі, здатність до самоконтролю, відповідальність, терпимість, 

безкорисливість, увічливість тощо. Програмні цільові орієнтири 

передбачають формування знань нормативно-правової бази волонтерської 

діяльності, методів і специфічних форм проектування і реалізації суспільно 

значущої діяльності загалом, особливостей волонтерської діяльності в 

умовах різних соціальних груп. Наступна таблиця містить види 

волонтерської діяльності в молодіжній козацькій організації, у яких можуть 

брати участь юнаки та дівчата на всіх етапах: від планування до реалізації. 

Таблиця 2.1  

Види волонтерської діяльності в молодіжній козацькій організації 
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Соціальні волонтерські проекти: допомога людям з особливими 

потребами, літнім людям, ветеранам та інвалідам Другої світової війни, 

операції в Афганістані та АТО, багатодітними родинам, дітям та підліткам 

з групи ризику, родинам СЖО 

Організаційні волонтерські проекти: організація збору коштів на 

потреби армії; організація зборів коштів, іграшок, предметів побуту для 

родин ВПЛ; організація збору коштів на лікування хворих дітей; 

організація збору коштів на ремонт, відновлення та благоустрій території 

громади. 

Освітні волонтерські проекти: заходи „Громадського університету 

«Крапка.UA»‖; соціально-педагогічні заходи за програмою „Козацький 

часопис‖ в освітніх закладах  
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6. Гуманний і патріотичний характер специфічних форм і методів 

громадянського виховання й діяльності молодіжних козацьких 

організацій. Відповідно до національних, культурних, етичних, військових, 

громадських цінностей козацької доби Програма передбачає такий комплекс 

методів та форм і засобів громадянської соціалізації молоді. 

1. Сюжетно-рольові ігри за козацькою тематикою: участь у 

заходах національної патріотичної гри „Джура-Сокіл‖; козацькі звитяги; 

козацький театр тощо. 

2. Вправляння у проектуванні громадянсько значущої волонтерської 

діяльності: благодійні десанти; акції щодо збору коштів на допомогу армії та 

постраждалим унаслідок бойових дій людям; організація допомоги родинам 

вимушених переселенців; акції щодо збору коштів на лікування хворих дітей, 

тощо 

3. Заходи щодо проектування й реалізації особистих програм 

громадської діяльності: громадянський університет „Крапка.UA‖; школа 

молодого лідера; школа риторики; школа вожатого козацького табору тощо. 

4. Залучення молоді до презентації козацької атрибутики та 

популяризації духовно-патріотичних цінностей у громаді: дні козацької 

культури; козацькі літературні читання; театральні, естрадні та мистецькі 

вистави за козацькою тематикою тощо.  

Стрижнем методичного забезпечення формування в молоді 

громадянської соціалізованості стало створення організаційно-методичних 

умов оволодіння членами козацьких організацій знаннями про цінності 

національної культури і, зокрема, культури українських козаків на 

особистісному рівні. Наведемо тільки кілька прикладів отримання молоддю 

відповідних знань. На заняттях юнаки і дівчата дізнавалися про заснування 

Запорозької Січі, Українську визвольну війну під керівництвом Богдана 

Хмельницького, заснування Острозької академії, падіння Січі тощо. Крім 

того, в учасників зустрічей формувалися уявлення про козацьку зброю, побут 

у мирний час, економічні відносини та ін. Під час занять відповідні матеріали 
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сприяли усвідомленню учнями історичних, культурних, економічних, 

мистецьких, етичних та інших зв’язків між козацькою історією і 

сьогоденням. Структура клубів містила елементи організаційного ладу 

козацьких поселень (див. рис. 2.1).      

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Модель організації молодіжного козацького клубу „Соколи‖ 

 

На „тижнях рефлексії‖ юнаки та дівчата під час дискусій будували 

„мости‖ між епохами, подіями й персоналіями та робили проекцію 

історичного досвіду на сьогодення в регіонах та країні загалом, наприклад, 

цінними були висновки, отримані учасниками пришкільних таборів „UA 

Генерація‖ у м. Коростишів, Житомирська область (2014 р.) та селищі 

Валуйське, Луганська область (2017 р.) про небезпечність відсутності єдності 

та взаєморозуміння між патріотичними силами в країні. До такої думки 

члени експерименту дійшли за результатами аналізу історичних матеріалів 

щодо внутрішніх конфліктів та протистоянь між козаками після смерті 

Богдана Хмельницького. Під час проведення літніх козацьких таборів 

проводилися численні методичні ігри: змагання між командами, змагання 

капітанів, фото та відеоквести з використанням навчально-методичних 

матеріалів за козацькою тематикою (див. додаток Н). Майже кожного дня 

молодь брала участь у традиційних козацьких іграх, як наприклад, гра 

„Яничар!‖ (див. додаток Н). Під час спілкування з учнями після такої гри 

Наглядова Рада (донори клубу) 

Керівництво клубу:  

Куратор, Наставники, 

Консультативна рада 

Члени клубу „Соколи‖ 

Гості Джура Старшина Отамани 
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Валя Б. поділилася своїми роздумами: „Ця гра виховує командний дух. Вона 

вчить працювати в парі. Під час змагання, коли «яничари» за тобою 

полюють, а крім того, треба ще виконати завдання в секторі, ти вчишся 

швидко аналізувати ситуацію навколо себе, приймати важливі рішення, 

перерозподіляти обов’язки. Вміння діяти в парі є важливим фундаментом 

навичок комунікації із людьми. Я помітила деякі слабкі свої сторони в 

комунікації, як наприклад, бажання взяти всю відповідальність на себе, бути 

головною, домінувати над партнером у парі. Дуже важливим є вміння 

довіряти своєму товаришу і брати на себе тільки той обсяг обов’язків, який 

оптимально можеш виконати. Гадаю, що досвід, який я отримала під час 

гри, допоможе мені вибудовувати оптимальні ділові відносини із оточенням 

у школі й сім’ї”. Крім розвитку комунікативних навичок, весь комплекс 

заходів сприяв також значному підвищенню рівня знань молоді про основні 

події історії України часів козацької доби та про видатних українських 

козаків. Так, учні Софіївсько-Борщагівської школи після року активної 

діяльності в молодіжному клубі показали значне зростання показників знань 

про історичне минули козацької України. Зокрема, відповідність знань 

учнівської молоді історичним фактам становила 67% порівняно з 29% на 

початку експерименту. Також значно зріс відсоток молоді, що була 

спроможна дати правильну ґрунтовну та системну відповідь на поставлені 

запитання. Він становив 45% на кінець експерименту проти 17% на початку.  

Програма має рекомендаційний характер; види та форми діяльності 

розглядаються в ній як зразкові та орієнтовні. Конкретний зміст процесу 

громадянської соціалізації залежить від закладу освіти, регіону з 

урахуванням реальних умов, індивідуальних особливостей, потреб молоді та 

їхніх батьків.  
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2.2. Соціально-педагогічні умови функціонування 

експериментальної системи громадянської соціалізації молоді в 

діяльності молодіжних козацьких організацій 

 

Визначивши цілісну сукупність структурних компонентів системи 

громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких 

організацій на теоретико-методологічному рівні, ми розробили таку 

Програму експериментальної перевірки її ефективності.  

Мета експерименту: перевірити на емпіричному рівні ефективність 

системи громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій.  

Незалежні змінні як умови, що вводяться в експеримент: забезпечення 

емоційного переживання учнями і студентами цінностей козацької культури і 

національної культури загалом як основи формування в них мотивів 

громадянської соціалізації; особистісний характер соціально-педагогічного 

супроводу активності кожної молодої людини в різновидах діяльності 

молодіжної козацької організації з урахуванням її загальних і специфічних 

моментів; розробка й реалізація комплексу різнобічних стимулів активності 

молодих людей як суб’єктів громадянської соціалізації в молодіжних 

козацьких організаціях; залучення учнів і студентів до творчого 

проектування та здійснення діяльності громадянського характеру: 

волонтерського руху, надання допомоги літнім людям та людям з 

особливими потребами, активна участь в інших громадських організаціях 

україноцентристського характеру.   

Залежні змінні – рівні громадянської соціалізованості молоді – 

високий, середній і низький.  

Гіпотеза формувального експерименту: рівні громадянської 

соціалізованості молоді в молодіжних козацьких організаціях підвищаться, 

якщо в процесі формувального соціально-педагогічного експерименту 

послідовно і поетапно будуть уводитися такі соціально-педагогічні умови, як 
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незалежні змінні: забезпечення емоційного переживання учнями і 

студентами цінностей козацької культури і національної культури в єдності 

як основи формування в них мотивів громадянської соціалізації; 

особистісний характер соціально-педагогічного супроводу активності кожної 

молодої людини в різновидах діяльності молодіжної козацької організації з 

урахуванням її загальних і специфічних моментів; розробка і реалізація 

комплексу різнобічних стимулів активності молодих людей як суб’єктів 

громадянської соціалізації в молодіжних козацьких організаціях; залучення 

учнів і студентів до творчого проектування різновидів громадянської 

діяльності: волонтерського руху, надання допомоги літнім людям та людям з 

особливими потребами, активна участь в інших громадських організаціях 

україноцентристського характеру.   

Ранг експерименту: регіональний.  

На основі мети і сформульованої гіпотези визначено такі завдання 

формувального соціально-педагогічного експерименту:  

1. Перевірити ефективність розробленої Програми громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій: а) її 

світоглядного компонента; б) змістового компонента Програми; 

в) методичного компонента Програми. 

2. Визначити найбільш оптимальні специфічні умови формування в 

молоді мотивів громадянської соціалізації. 

3. Знайти найефективніші форми організації активної діяльності 

учнів і студентів у громаді як представників молодіжної козацької 

організації. 

4. Перевірити на ефективність розроблені моральні соціально-

педагогічні стимули активності суб’єктів громадянської соціалізації в 

козацьких організаціях. 

5. Визначити найбільш сприятливі умови для трансформації 

соціально-педагогічного контролю за громадянською соціалізацією учнів і 

студентів в довільний і недовільний самоконтроль. 
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6. Гармонійно поєднати в оцінці результатів експерименту якісні та 

кількісні показники рівнів громадянської соціалізації молоді. 

Сформульовані завдання є адекватними функціям кожного компонента 

експериментальної і соціально-педагогічної систем та змісту розробленої 

програми громадянської соціалізації вихованців загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладів у молодіжних козацьких організаціях.  

База експерименту: молодіжний патріотичний клуб „Соколи‖ при 

Софіївсько-Борщагівському НВК „Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів – 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів‖; молодіжний міський клуб „Соколи‖, 

м. Харків; „Патріотичний козацький гурток‖ при Полтавській 

загальноосвітній школі-інтернаті І – ІІІ ступенів № 2; молодіжна міська 

організація „Соколи‖, м. Київ, молодіжний міський клуб „Соколи‖, м. Рівне, 

молодіжний міський клуб „Соколи‖, м. Богуслав; пришкільні табори 

„Соколи‖ при загальноосвітніх школах І – ІІІ ступенів № 1 та № 2 

с. Валуйське Станично-Луганського району Луганської області; дитячі 

патріотичні табори „UA Генерація‖, м. Коростишів, Житомирська область 

(2014 – 2015 рр.) та м. Пуща Водиця, Київ (2014 р.), м. Львів (2015 р.), 

м. Харків (2014 – 2016 рр.); „Козацький клуб „Соколи‖ при Донецькій 

загальноосвітній школі інтернаті № 8 (2012 – 2014 рр.); молодіжний міський 

клуб „Центр‖, м. Донецьк (2012 – 2014 рр.); молодіжний міський клуб 

„Центр‖, м. Ясинувата (2012 – 2014 рр.); молодіжний міський клуб 

„Євроклуб‖, м. Краматорськ (2012 – 2014 рр.). 

Навчально-матеріальну базу молодіжних козацьких організацій склали 

яскраві патріотичні матеріали щодо життєдіяльності провідних українських 

кошових отаманів, гетьманів й інших видатних козаків на паперових і 

електронних носіях, зокрема, Б. Хмельницького, І. Сірка, Д. Вишневецького, 

П. Полуботка, І. Мазепи, П. Дорошенка, П. Конашевича-Сагайдачного та ін. 

Наочність на паперових носіях склали зображення цілісної картини життя та 

побуту українських козаків.  

Перевірка ефективності розробленої системи громадянської 
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соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій вимагала 

визначення її критеріїв і показників. Оцінка результатів експериментального 

дослідження визначалася за такими критеріями: 

Ціннісно-мотиваційний (умотивованість до активної громадянської 

діяльності, підвищення рівнів сформованості громадянської 

соціалізованості). Рівень громадянської соціалізованості за цим критерієм 

вимірювався за такими діагностичними методиками: „Тест для визначення 

рівня сформованості громадянських якостей учнів‖ (див. додаток Д), 

питальник на рівень сформованості громадянської позиції молоді в Україні 

(15 – 17 років) (див. додаток Е), бесіда із членом молодіжного козацького 

клубу „Соколи‖ (див. додаток Ж), бліц-інтерв’ю „Десять кроків до 

милосердя‖ (див. додаток С). 

Ціннісно-когнітивний (самоцінні компетентності у сферах етнічної 

культури, життєдіяльності українського козацтва, самооволодіння 

цінностями всіх напрямів громадянської соціалізації, функціонування 

громадських організацій, побудови громадянського суспільства, 

волонтерської та благодійної діяльності та ін.). Рівень громадянської 

соціалізованості за цим критерієм вимірювався за такими діагностичними 

методиками: „Тест для визначення рівня сформованості громадянських 

якостей учнів‖ (див. додаток Д), бесіда із батьками члена молодіжного клубу 

„Соколи‖ (див. додаток З), питальник „Як я знаю козацьку Україну‖ (див. 

додаток М). Найбільш ефективним заходом була інтелектуальна гра 

„Козацький брейн-ринг‖. 

Конструктивно-діяльнісний (здатність до креативності соціального 

плану: генерації соціально значущих ідей, проектування і реалізація програм, 

заходів, благодійних і волонтерських акцій громадянського спрямування). 

громадянського суспільства, волонтерської та благодійної діяльності та ін.). 

Рівень громадянської соціалізованості за цим критерієм вимірювався за 

такими діагностичними методиками: „Тест для визначення рівня 

сформованості громадянських якостей учнів‖ (див. додаток Д). Найбільш 
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ефективними заходами були екологічні (Еко-Бум) та соціальні проекти (У 

колі друзів), заходи щодо проектування волонтерських акцій у 

територіальній громаді на грант (див. додаток Х). 

Показники високого рівня громадянської соціалізованості за 

ціннісно-мотиваційним критерієм 

Наявність фактів активності молодої людини в систематичному 

оволодінні духовними, етнокультурними, правовими, валео-екологічними та 

іншими цінностями самоосвітніми та самовиховними засобами як результату 

емоційного переживання осмислення ними потреби в громадянській 

соціалізації.  

Вияв з боку суб’єкта соціалізації смислотвірних мотивів активної 

громадської діяльності й мотивів самопідготовки до громадського життя в 

напрямі служіння Україні.  

Наявність у старшокласника і студента інтересу до цінностей козацької 

доби, історії України і культури загалом на рівні теоретичного. Вияв 

результатів цього інтересу в ситуаціях, значущих для розв’язання завдань 

поліпшення громадського життя, забезпечення його відповідності потребам 

України в сталому розвитку.  

Сформованість цілісної системи установок на самовдосконалення, 

спрямоване на активну громадянську діяльність і підвищення рівня власної 

громадянської соціалізованості.     

Показники середнього рівня громадянської соціалізованості за 

ціннісно-мотиваційним критерієм 

Фіксація в спеціально створених педагогічних ситуаціях на заняттях та 

у громадській роботі актів емоційного переживання членом молодіжної 

козацької організації переважної більшості духовних, етнокультурних, 

правових, валео-екологічних цінностей і цінностей козацької доби; 

віддзеркалення в продуктах навчальної творчості молодої людини певного 

рівня активності в оволодінні відповідними цінностями.  

Наявність у неї стійкого пізнавального інтересу до історії України, 
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національної культури, цінностей козацької доби, про який свідчить 

самостійна навчальна робота за планом керівників молодіжної організації на 

основі опанування змістом паперових і електронних носіїв інформації.   

Сформованість основних установок на самоосвіту в контексті 

забезпечення власної активності в соціальному житті, підвищення рівня 

активної громадянської діяльності.  

Показники низького рівня громадянської соціалізованості за 

ціннісно-мотиваційним критерієм 

Існування поодиноких фактів емоційного переживання й осмислення 

членом молодіжної козацької організації цінностей двох чи трьох напрямів 

громадянської соціалізації.  

Ситуативний характер активності на заняттях, спрямованих на 

вивчення цінностей козацької доби. В основному вони засвоюються молодою 

людиною на інформаційному рівні.  

Несформованість у члена організації мотивів систематичної активності 

в опануванні духовними і національно-патріотичними цінностями.  

Вияв інтересу до цінностей козацької доби, національної культури, 

історії України, проблем громадянського життя зазвичай тільки на рівні 

нестійкої зацікавленості.   

Відсутність стійких психологічних установок на самоосвіту і 

самовиховання, пов’язаних з громадянськими цінностями і громадянською 

діяльністю.   

Показники високого рівня громадянської соціалізованості за 

ціннісно-когнітивним критерієм 

Глибоке оволодіння на особистісному рівні членом молодіжної 

козацької організації системою знань про цінності українського козацтва, 

значущі для розбудови громадянського суспільства в нашій країні, 

духовного, національно-патріотичного, правового та валео-екологічного 

напрямів громадянської соціалізації самоосвітніми і самовиховними 

засобами.  
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Сформованість цілісної сукупності способів діяльності, важливих для 

розбудови громадських відносин, українського культуротворення і власної 

самопідготовки до активного суспільного життя.  

Наявність великого досвіду емоційно-вольового ставлення до 

цінностей українського козацтва, національної культури загалом, потреб 

українського суспільства в націєтворчості та інших потреб, а також досвіду 

особистісно-креативного характеру, що віддзеркалюється в здатності до 

генерації ідей соціально-педагогічного плану, проектування і реалізації 

програм, заходів, благодійних і волонтерських акцій громадянського 

спрямування.  

Показники середнього рівня громадянської соціалізованості за 

ціннісно-когнітивним критерієм 

Опанування членом молодіжної козацької організації знаннями про 

переважну більшість цінностей громадянської соціалізації. Обов’язкове 

оволодіння на особистісному рівні цінностями українського козацтва, 

важливими для побудови в Україні громадянського суспільства.  

Сформованість основних умінь щодо застосування набутих знань у 

територіальній громаді з усвідомленою метою щодо розбудови громадських 

відносин і забезпечення національного культуротворення.  

Наявність у молодої людини невеликого досвіду творчої діяльності, 

пов’язаної з громадянськістю і громадською роботою. Зазвичай це досвід 

планування благодійних заходів. 

Бажання в розширенні вже наявного невеликого досвіду емоційно-

вольового ставлення до цінностей козацької доби і потреб у процесі 

національного культуротворення і націєтворчості (зазвичай таке ставлення 

особистості виявляється на спеціально організованих заняттях у продуктах її 

творчості та під час організованих благодійних і волонтерських акцій).  

Показники низького рівня громадянської соціалізованості за 

ціннісно-когнітивним критерієм 

Наявність у молодої людини фрагментарних знань про духовні, 
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національні, правові та валео-екологічні цінності, а також знань про цінності 

козацької доби на інформаційному рівні.  

Сформованість лише окремих умінь застосовувати набуті знання на 

практиці в територіальній громаді.  

Несформованість досвіду творчої діяльності, зорієнтованого на 

розбудову громадянського суспільства. Є тільки бажання молодої людини 

опанувати таким досвідом.  

Вияв на заняттях окремих випадків емоційно-вольового ставлення 

члена молодіжної організації до цінностей українського козацтва.  

Показники високого рівня громадянської соціалізованості за 

конструктивно-діяльнісним критерієм 

Цілковита відповідність соціальним і особистісним потребам 

розвиненості вмінь і навичок щодо генерації суспільно значущих ідей та 

проектування соціальних проектів і заходів, корисних для територіальної 

громади. Цілісна готовність до конструювання сценаріїв і планів здійснення 

благодійних і волонтерських акцій громадянської спрямованості.      

Сформованість конструктивно-діяльнісних умінь за всіма напрямами 

громадянської соціалізації.  

Компетентність у сфері розробки програм особистісного 

самовдосконалення в напрямі громадянської соціалізації. Психологічна, 

моральна і практична готовність до проектування планів і заходів щодо 

підвищення ефективності процесу громадянської соціалізації в молодіжній 

козацькій організації.   

Показники середнього рівня громадянської соціалізованості за 

конструктивно-діяльнісним критерієм 

Достатній у соціальному й особистісному вимірах розвиток умінь і 

навичок у сферах генерації ідей щодо вдосконалення громадянського життя, 

проектування територіально значущих соціальних проектів і заходів.   

Моральна і психологічна готовність до конструювання сценаріїв і 

планів проведення акцій благодійного і волонтерського характеру. Наявність 
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конструктивно-діяльнісних умінь за двома-трьома напрямами громадянської 

соціалізованості.  

Достатня для ефективної соціалізації готовність до проектування 

завдань-самозобов’язань у царині громадянської самоосвіти і самовиховання. 

Наявність переважної більшості вмінь у напрямі створення інноваційних 

проектів удосконалення процесу громадянської соціалізації молоді в 

козацькій організації. 

Показники низького рівня громадянської соціалізованості за 

конструктивно-діяльнісним критерієм 

Нерозвиненість умінь конструктивного плану. Поодинокі випадки 

фактів генерування молодою людиною соціально значущих ідей. Відсутність 

ініціативи в проектування соціальних проектів і заходів територіального 

рівня. Написання не дуже якісних сценаріїв і планів здійснення благодійних і 

волонтерських актів тільки за настановою керівника козацької організації.  

Недостатня сформованість конструктивно-діяльнісних умінь тільки за 

одним із напрямів громадянської соціалізації.  

Невміння розробляти особистісні плани соціалізаційного процесу 

громадянського характеру. Оволодіння лише на інформаційному рівні 

знаннями про шляхи і способи оновлення діяльності молодіжної козацької 

організації громадянської спрямованості.      

Передусім зазначені критерії і показники були використані з метою 

дослідження на констатувальному етапі експерименту. Було проведено 

низку опитувань, бесід, інтерв’ю, тестувань з учнями загальноосвітніх шкіл 

бази експерименту та учасниками духовно-патріотичних заходів. Так, рівень 

сформованості знань про козацьку Україну за питальником „Як я знаю 

козацьку Україну‖ (див. додаток М) у членів експериментальної групи (учні 

загальноосвітньої школи селища Валуйське, Станично-Луганський район 

Луганської області) склав 29,3%, порівняно з учнями контрольної групи (учні 

загальноосвітньої школи м. Коростишів) – 42,4%. У результаті бліц-інтерв’ю 

„Десять кроків до милосердя‖ (див. додаток С) більшість опитаних членів 
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експериментальної групи (учасники літнього табору „UA Генерація‖, 

м. Пуща Водиця) на початку продемонстрували відсутність стійкої 

зацікавленості до громадських проблем (79,3%). На жаль, тільки окремі 

члени контрольної групи (мешканці табору для переселенців у місті Ворзель) 

показали високий рівень сформованості мотивів підвищення знань про 

цінності козацької доби, історії України загалом та наявність фактів активної 

громадської діяльності. За результатом аналізу відповідей членів 

експериментальної групи на запитання тесту щодо визначення рівня 

сформованості громадянських якостей (див. додаток Д) – нові учасники 

патріотичного клубу „Соколи‖ (с. Софіївська Борщагівка) – у більшості 

молодих людей (62,2%) виявлено відсутність ініціативи в проектуванні 

соціально значущих проектів для територіальної громади, нерозвиненість 

умінь конструктивного плану. Члени контрольної групи (учні 

загальноосвітньої школи с. Софіївська Борщагівка) за результатами 

тестування у своїй більшості (65,1%) показали лише поодинокі випадки 

проектування заходів шкільного рівня на шаблонному неякісному рівні.  

Результати констатувального етапу експерименту на основі визначених 

критеріїв та показників відбито у зведених даних про розподіл членів 

експериментальної та контрольної груп за рівнями громадянської 

соціалізованості на констатувальному етапі експерименту (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Розподіл членів ЕГ та КГ за рівнями громадянської соціалізованості на 

констатувальному етапі експерименту (кількість осіб у %) 

 
 

Критерій 

 Рівень 

Ціннісно-мотиваційний Ціннісно-когнітивний Конструктивно-

діяльнісний 

ЕГ  КГ  ЕГ КГ  ЕГ  КГ  

низький 52,0 49,0 40,7 40,6 64,7 66,7 

середній 39,2 41,1 48,5 49,5 30,4 29,1 

високий 8,8 10,9 10,8 9,9 4,9 4,2 

 

Відповідно до отриманих показників експериментальної та контрольної 
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груп розбіжність у показниках є незначною. Результати оцінки змісту таблиці 

дають змогу засвідчити, що і в експериментальній, і в контрольній групах 

існує велика кількість юнаків і дівчат з низьким рівнем сформованості 

громадянської соціалізованості за всіма критеріями. У середньому за 

ціннісно-мотиваційним критерієм їх 50,5%, за ціннісно-когнітивним – 40,7%, 

а за конструктивно-діяльнісним – 65,7%. Ці цифри говорять про потребу в 

реалізації поставлених експериментальних завдань на основі розроблених 

програми і методики, необхідність приділяти особливу увагу в ході 

формувального експерименту конструктивно-діяльнісному складнику 

соціалізаційного процесу, тобто формування в молоді вмінь конструктивного 

плану за всіма напрямами громадянської соціалізації. 

 

 

2.2.1. С п е ц и ф і ч н і  у м о в и  ф о р м у в а н н я  в  у ч н і в  і  

с т у д е н т і в  м о т и в і в  г р о м а д я н с ь к о ї  с о ц і а л і з а ц і ї. 

Цілісну сукупність специфічних умов формування в учнів і студентів мотивів 

громадянської соціалізації розкриває комплекс заходів щодо організації 

навчально-виховної роботи та суспільної діяльності, умовою проведення 

яких була наявність достатньої навчально-матеріальної бази. 

За задумом експериментаторів, матеріальна база молодіжних козацьких 

організацій була поповнена навчально-методичним комплексом на 

електронних носіях, який містив різновиди комплектів роздаткового 

матеріалу (анкети, пам’ятки, схеми), музичний та аудіоматеріал (козацькі 

пісні, відповідна музика) (див. додаток П), відповідні відеоматеріали 

(відеокліпи із уривками козацької історії, документальні та художні фільми 

за козацькою тематикою). Так, у травні кожного року в межах Програми 

передбачено ознайомлення слухачів та перегляд ними художніх фільмів за 

козацькою тематикою з метою формування й закріплення знань про основні 

громадянські принципи та чесноти у вимірах козаччини. Важливе місце в 

програмі формувального експерименту займала орієнтація на відвідування 
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кінотеатрів для перегляду художніх новинок, пов’язаних із обраною 

тематикою. Так, учасники клубу у Києві відвідували кінопрем’єру „Гіркі 

жнива‖, де розкриваються історичні паралелі між описаним моментом історії 

України, історією часів козаччини та сучасною історією нашої держави. Під 

час обговорення була прийнята спільна заява: „Цей фільм – дума про гірку 

долю українського народу, про боротьбу, кохання, трансформацію поглядів. І 

ця дума складається з кількох розділів. І сутність фільму не в очікуваній 

нами цілісності сюжету, але в розповіді історії голодомору загалом. Це 

фільм, де немає звичного для нас головного героя в особі однієї чи двох людей. 

Героєм фільму є народ. Це фільм-епос. Це пісня кобзаря. Всім радимо!” 

Завдання щодо поглиблення емоційного переживання юнаками і 

дівчатами загальних громадянських цінностей та досвіду суспільно значущої 

діяльності в процесі формування в них мотивів соціалізації було 

першочерговим. Насамперед з цієї метою організовувалися серії зустрічей із 

цікавими особистостями. Так, члени молодіжних патріотичних клубів за 

козацькою спрямованістю у Києві, Софіївській Борщагівці мали зустріч із 

ветераном АТО (Ярослав С.) з нагоди Дня Перемоги, під час якої вони 

дізналися про мотиви побудови тактики української армії щодо збереження 

цілісності нашої держави. Молодь „із перших вуст‖ почула про жахи війни, 

витоки героїзму, побратимства та ін. Разом із ветеранами учні співали 

патріотичні пісні, мали змогу емоційно пережити найнебезпечніші хвилини 

воєнного буття. Кожна така зустріч закінчувалася спільними роздумами про 

важливість мирного шляху будування незалежної громадянської держави. 

Окремі молоді люди давали клятву вірно служити інтересам України, чесно 

працювати на рідній землі, брати приклад зі знайомих ветеранів і, при 

необхідності, про особистісну готовність захищати рідну землю. Капелан 

міжнародної організації „Християнська Служба Допомоги‖ Радченко В. 

розповів про організацію волонтерської допомоги українській армії в зоні 

АТО та населенню, яке перебуває на лінії фронту в Донецькій та Луганській 

областях. Учасниці співочого гурту Церкви Христової „Чаша Життя‖, 
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м. Донецька організували для учасників клубу у Києві творчий вечір 

української національної та козацької пісні (див. додаток П). Учасники 

клубів „Соколи‖ у Києві, селищі Софіївська Борщагівка, Харкові, літніх 

таборів мали нагоду зустрітися з іноземними гостями та дізнатися про досвід 

будування громадянського суспільства за кордоном. Зокрема, гість Віллі 

Холкомб із міста Мемфіс, штат Теннессі, США, директор „Адулт, Чайлд енд 

фемелі канселін‖ (Adult, Child and family counseling) розповів про досвід 

соціальної роботи у США із родинами, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. Містер Тім Джонсон, директор організації „Лайфлайн чепленсі‖ 

(Lifeline chaplaincy), місто Даллас, штат Техас поділився із членами клубу 

досвідом організації волонтерської діяльності для потреб хворих у 

територіальній громаді. Подібні заходи сприяли підвищенню патріотичної 

активності членів молодіжних козацьких організацій за умови, що запрошені 

гості майстерно розкривали тему виступу, сприяли формуванню в молоді 

особистісного сенсу допомоги учасникам АТО, переселенцям зі Сходу 

України і людям із особливими потребами.   

Не менш важливе завдання експерименту – проектування і реалізація 

інтерактивного занурення учнів і студентів у національно-патріотичну 

систему цінностей української доби в контексті потреби формування мотивів 

громадянської соціалізації. Його розв’язання починалося з формування в 

молоді знань про ідеал Людини-Громадянина на спеціальних заняттях. Їх 

теоретична частина складалася з ознайомлення учнів з портретом Людини-

Громадянина на основі громадянських цінностей українських козаків. Разом 

із учнями та студентами були розроблені Маніфест Людини-Громадянина та 

Кодекс честі члена молодіжної козацької організації (див. додатки Б, В). У 

цих документах окреслені головні риси соціалізованої людини, справжнього 

українця, здатного до особистісного та суспільного розвитку та основні 

напрями активної громадянської діяльності. Також під час зустрічей учні та 

студенти осягали такі громадянські чесноти, як побратимство, патріотизм, 

духовність, мужність, суспільно-громадська діяльність, толерантність, 
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гуманізм, освіченість, цілеспрямованість. Після ознайомлення, наприклад, з 

темою „Мужність‖ (див. додаток К) з метою констатації рівня орієнтування у 

відповідному тезаурусі та здатності застосовувати ці поняття в особистому та 

суспільному житті ми використовували метод тестового письмового 

опитування (див. додаток Р), яке проводилося в експериментальній та 

контрольній групах. Результати опитування представлено на рисунку 2.2.  
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Рис. 2.2. Порівняльні дані ЕГ та КГ щодо рівнів сформованості знань 

щодо основних громадянських понять  

 

Так, рівень усвідомлення особистісного і соціального значення 

відповідних цінностей у експериментальній групі виявився значно вищим, 

ніж у контрольній. Така картина спостерігається і в ситуації зіставлення 

рівнів готовності молоді застосовувати цінності в особистому житті. У ролі 

експериментальної групи виступали учасники літнього пришкільного табору 

„Соколи‖ при загальноосвітніх школах І – ІІІ ступенів № 1 та № 2 

с. Валуйське Станично-Луганського району Луганської області. У якості 

контрольної групи – учні тих же шкіл, які не брали участь у таборі.   

Інтерактивна частина занурення передбачала проектування та 

реалізацію розроблених у групах проектів. Ці проекти умовно поділялися на 

презентаційні та практичні. Тематика презентаційних проектів стосувалася 

розкриття фрагментів історичних прикладів справжньої дружби між 

козаками, написанню творів-есе про приклади любові до своєї малої 

Батьківщини і з боку козаків, і сучасних українців. Слід відмітити твір, яким 
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поділилася із командою Оксана К. зі Стаханова (Луганська область), яка 

зараз мешкає у Харкові та є активним членом місцевого клубу „Соколи‖: 

„Моє серце крається від туги за тією землею, де я народилась. Моя 

Батьківщина… Пам’ятаю свій перший клас. Я була одягнена у першу в 

своєму житті вишиванку. Я пишалася тим, що розказувала віршик 

українською мовою на першій своїй лінійці. Банти, квіти, якась метушня 

навколо мене… Мені це так подобалось!.. Все це моє, рідне, тепле – це моє 

життя. Тільки у свої спогадах я стаю справжньою: тут не потрібно 

прикидатися, тут немає зла і брехні. Але так було колись. Тепер я живу в 

іншому місті…. Якби не війна, я б досі не мала своєї думки і не вміла б за неї 

постояти. Якби не війна, я б не зустріла своїх справжніх друзів, які 

підтримують мене і допомагають”. Проекти практичного типу були 

зорієнтовані на: конкретну людину-громадянина, благоустрій певної 

територіальної громади; допомогу вимушеним переселенцям, дітям із групи 

ризику, воїнам української армії, громадянам із особливими потребами. 

Члени молодіжної козацької організації отримували відповідні творчі 

завдання: підготувати пам’ятний подарунок конкретному другу і вручити 

його, підготувати і реалізувати план зустрічі з однією із відомих 

особистостей (членом територіальної громади, ветераном АТО та ін.), 

підготувати та презентувати на громадських слуханнях проект благоустрою 

конкретної територіальної громади, організувати та провести похід до людей 

із особливими потребами, розробити конспект і провести урок-тренінг для 

дітей із групи ризику „Навчатися ніколи не пізно‖, розробити бізнес-план 

успішної діяльності для економічно вразливих верств населення тощо. 

Особливий емоційний виклик з боку молоді мав місце, коли вона 

організовувала зустрічі з учнями київської школи-інтернату для дітей із 

вадами зору. Юнаки та дівчата із молодіжного патріотичного клубу „Соколи‖ 

при Софіївсько-Борщагівському НВК були вражені, коли побачили, що діти з 

вадами зору мають досить активне та цікаве життя, доступ до освіти, роботи, 

велике коло друзів. Їхні враження від відвідування школи-інтернату 
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фіксувалися на четвертому „рефлексивному тижні‖ під час специфічного 

практичного заняття проблемного характеру, на якому членам козацького 

клубу пропонувалося зав’язати очі й у такому стані брати участь у дискусії 

щодо можливостей громадянської соціалізації дітей з вадами зору. Члени 

експерименту самі грали ролі людини з вадами зору й у такий спосіб 

занурювалися на час заняття в неповторний світ думок і переживань сліпих 

дітей. Результати цих занять відбивалися у творах-есе. Зокрема, Жанет П. 

зафіксувала: „Як це добре, що діти з вадами зору інтелектуально активно і 

цікаво живуть, мріють, вірять у те, що держава і далі буде піклуватися про 

них. Проте мене переповнює жах, коли я уявляю ситуацію, за якої випускник 

школи-інтернату для дітей із вадами зору не знайде роботи. Стане 

жебраком. Баластом для держава. Яку ж треба мати силу волі, мужність, 

щоб знайти своє місце в суспільних відносинах, бути реально корисним 

людям і самому собі, не втратити надію у високі духовно-моральні цінності 

козацької доби”. Подібні емоційні сплески молодих людей були характерні і 

для членів Харківського клубу „Соколи‖ під час проведення зустрічі із 

вихованцями школи-інтернату для дітей із синдромом Дауна, вихованців 

київської міської організації „Соколи‖ під час проведення ними святкових 

заходів для маленьких діток із вадами слуху, приурочених до Дня захисту 

дітей. На „рефлексивному тижні‖ під час роздумів та дискусій про 

спілкування з дітьми із синдромом Дауна з членами клубу було проведене 

бліц-інтерв’ю „Десять кроків до милосердя‖ (див. додаток С). Це опитування 

мало на меті виявити реакцію молоді під час заходу, можливі зміни у 

ставленні до чужих проблем. Відповідаючи на запитання інтерв’ю, молодь 

розмірковувала про своє місце у „світі горя‖, свою роль у ньому. 

Організатори інтерв’ю намагалися зафіксувати „підтекст‖ відповідей 

респондентів, а саме: емоційне забарвлення, зовнішні реакції, інтонації. Так, 

на питання № 1: „Ти вважаєш себе чутливою, сентиментальною людиною?‖ 

відповіли „Так‖ 70,2% опитаних. Було цікаво спостерігати за реакцією 

молоді на запитання № 3: „Чи зворушують тебе біди та біль людей навколо 
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тебе?‖ та № 4: „Буває таке, що тихо собі плачеш або намагаєшся втримати 

сльози, коли дивишся якийсь зворушливий епізод кінофільму?‖  

На третє запитання майже всі члени експерименту відповіли 

позитивно. Проте поняттю „зворушення‖ нелегко було дати опис. За ним 

йшло запитання про емоційні сплески у вигляді сліз. Деякі із них сприйняли 

це питання із посмішкою та заперечили будь-які прояви сентиментальності. 

Однак більшість (80,5%), навіть хлопці, зізналася, що часто можуть плакати. 

Але зрозуміло, що зворушливість та навіть сльози не є єдиною бажаною 

реакцією з боку здорової людини на проблему хворої. Після сліз мають бути 

практичні справи. Тому наступні питання стосувалися участі молоді саме в 

останньому волонтерському заході. Абсолютна більшість учасників 95,1% 

(5% були ті, хто зізнався, що вони можуть бути корисними в інших видах 

діяльності клубу) дала схвальні відгуки про захід та відзначила свою активну 

участь у ньому. Влад П., наприклад, зазначив: „Абсолютно підтримую це. 

Владі, на жаль, немає діла до таких дітей. Тому починати допомогу треба з 

себе, а не чекати, що хтось це зробить за тебе”. Запитання № 9: „Чи мають 

такі діти право на повноцінне соціальне життя: спілкування із здоровими 

дітьми, право вчитися та працювати серед здорових людей?‖ та № 10: „Чи 

плануєш ти повернутися до цих дітей? Кому ще із вразливих верств 

населення тобі хотілося б допомогти? Як? Які ще гуманітарні проекти ти 

можеш організувати?‖ стосувалися особистих планів щодо подальшої участі 

в такій діяльності. І якщо на запитання про попередній досвід участі в 

подібних проектах 90,3% юнаків та дівчат відповіли негативно, то 85,6% 

респондентів зазначили, що вони мають наміри продовжувати брати участь у 

подібних волонтерських заходах. Так, Оксана К. так відповіла на останнє 

запитання: „Якщо буде нагода, то обов’язково повернусь. Хотілося б 

попрацювати з дітьми-сиротами. Як? Та хоча б просто поспілкуватися, 

адже вони повинні розуміти, що вони не є відкидами суспільства. А також я 

маю декілька крутих ігор, які дуже зближують і знайомлять ближче”.  
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Формування мотивів громадянської соціалізації мало місце і в 

колективі рівненського молодіжного міського патріотичного клубу, зокрема 

в системі зв’язків його членів з пацієнтами травматологічного відділення 

міської лікарні. На узагальнювальних етапах взаємодії з дітьми, що мають 

різні фізичні вади, члени молодіжних козацьких організацій сформулювали 

певні висновки. Стрижневими серед них були такі: люди із особливими 

потребами в територіальній громаді мають право на активну участь у 

суспільних, культурних, економічних, освітніх та політичних подіях, а з боку 

здорового населення вони мають отримувати допомогу у вирішенні їхніх 

нагальних питань. Важливий досвід активної громадянської діяльності в 

межах територіальної громади отримали вихованці козацького патріотичного 

клубу із Полтави в процесі організації та проведення прибирання могили 

невідомому солдату у місті та вихованці харківських „Соколів‖ у ході 

нагляду за пам’ятником визволителям міста від час Другої світової війни.  

На „рефлексивному тижні‖ юнаки та дівчата ділилися враженнями про 

переживання почуття дорослості, особистої значущості та гідності під час та 

після участі в заходах. Молодь будувала паралелі між героями минулого і 

сучасності, тими, хто в різні часи робив багато для свободи України, 

культурного, економічного процвітання. Ще один напрям роботи 

молодіжних козацьких організацій у ході експерименту – створення умов для 

психологічної реабілітації громадян та їхніх дітей, що мають статус 

внутрішньопереміщених осіб. Прикладом може служити діяльність учасників 

клубу у Софіївській Борщагівці, які організували та провели спортивні 

козацькі змагання серед дітей зі статусом вимушених переселенців (м. Київ). 

Під час дискусії після проведення змагань юнаками та дівчатами були 

зроблені важливі висновки про необхідність соціальної інтеграції та 

подальшої соціалізації дітей із зони АТО. Члени київських та харківських 

молодіжних козацьких організацій постійно працювали з дітьми-сиротами та 

дітьми з групи ризику в київському Центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей № 1. Так, влітку 2017 юнаки та дівчата мали брали участь у 



159 
 

роботі літнього духовно-патріотичному табору „Креекшн‖ (CreAсtion) у 

стінах ЦСПРД, де вони могли поділитися із дітьми своїм баченням та 

невеликим досвідом цілісного особистісного розвитку. Влад П. із Харкова 

поділився своїми роздумами про свою участь у цьому таборі: „Після табору 

я вирішив зробити все залежне від мене, щоб допомогти цим дітям. Через 

те, що я не можу відвідувати цей притулок кожного тижня, я обмінявся 

своїми контактами із дітьми і планую з ними постійно спілкуватися. Я 

вдячний Богу за те, що у мене є родина, є батьки, є друзі, які завжди 

зможуть мені допомогти. Думка про те, що в цих дітей та підлітків немає 

нікого, дуже непокоїть мене. Я обов’язково докладу всіх зусиль, щоб словом 

та ділом брати участь в їхньому житті. Відвідання цього табору відкрило 

мені очі на цю соціальну проблему в моїй країні. Після повернення додому я 

візьму участь в організації заходів силами нашого патріотичного клубу для 

подібної роботи в Харкові”.  

Мешканка міста Стаханов (Луганська область), переселенка Оксана К. 

поділилася дуже зворушливими словами про місце табору в її житті: „Якби 

не війна, я б у 2015 році не потрапила в табір, який дав мені зрозуміти, що 

на цій землі є люди, які мислять так само, як і я. І разом ми зможемо 

змінити нашу країну. Ми записували відеозвернення до солдатів, 

організовували патріотичні флешмоби, просто щиро спілкувалися і співали 

українські пісні. Якби тоді цього не сталося, зараз би я була б абсолютно 

іншою людиною з іншими пріоритетами та поглядами. І я впевнена, що я не 

одна така, кого докорінно змінив цей табір”.   

Під час експерименту була проведена низка бесід і бліц-інтерв’ю, на 

яких наставники дізнавалися про динаміку рівня громадянської 

соціалізованості юнаків та дівчат.   

У процесі реалізації планів молодіжної козацької організації в учнів і 

студентів формувався досвід інноваційної діяльності: аспект розробки ними 

сценаріїв, соціально-педагогічної просвіти на основі цінностей козацької 

доби, психолого-педагогічних характеристик і соціальних характеристик 
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героїв-козаків, нарисів і оповідань етнокультурної спрямованості, 

організаційно-діяльнісних ігор (козацькі розваги), презентацій соціальних 

бізнес-проектів та проектів суспільно корисної діяльності. Зокрема, 

учасниками харківського міського молодіжного патріотичного клубу 

„Соколи‖ була розроблена та втілена в життя програма різдвяного 

молодіжного театру юного глядача. Другий рік поспіль молодь організовує 

театральні заходи для дітей та підлітків родин вимушених переселенців у 

Харкові та Харківській області, а також для вихованців школи-інтернату для 

дітей із дитячим церебральним паралічем. Учасники молодіжного клубу 

„Соколи‖ у м. Києві розробили та втілюють у життя проект „Молоток‖ 

(MolodTalk) для студентів, що є переселенцями із Донецької та Луганської 

областей і навчаються у вищих освітніх закладах міста Києва та області. Цей 

проект – своєрідний майданчик, на якому молоді студенти формують знання 

та навички про оформлення та презентування своїх думок, що стосуються 

гострих соціальних питань. Так, були проведені дискусії з таких актуальних 

для українського суспільства питань, як „Легалізація наркотиків‖, 

„Легалізація зброї‖, „За чи Проти вищої освіти‖, „Реальна чи віртуальна 

дружба‖, „Вегетаріанство чи м’ясоїдство‖, „Доцільність заборони в Україні 

деяких соціальних мереж‖, „За чи Проти соціального бізнесу‖. Молодь мала 

нагоду за 10 хвилин сформулювати кілька тез, які б підтверджували їхню 

позицію, та протягом хвилини презентувати її. Представники другої групи за 

одну хвилини мали опонувати цій тезі та представити контр-тезу. Дискусії 

проводилися у форматі двох груп учасників „За‖ і „Проти‖ та третьої групи 

„Судді‖, яка оцінювала логічність, конкретність, доцільність презентованих 

тез, у ході рефлексії учасники робили виключно позитивні висновки щодо 

участі в подібних диспутах. Вони отримували досвід формулювання, 

презентації особистісних думок, а також досвід умілого та влучного 

заперечення іншої думки. Після дискусій усі учасники мали нагоду 

розповісти про особисті враження від участі в цьому заході. Багато з них 

констатували, що досить важко формулювати свою особисту думку за такий 
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короткий час та представляти її логічно, стисло та доступно для аудиторії. 

Досить нелегким, на погляд багатьох, був аналіз тези опонента та процес 

побудови антитези. Одна з учасниць дискусійного клубу Тамара Б. 

зазначила: „В умовах, в яких опиняються учасники дискусії, має місце 

мозковий штурм, наближений до життєвих ситуацій, з якими ми 

стикаємося майже кожного дня під час навчання, у спілкуванні з друзями 

або родиною. Це такий суспільний виклик, коли тобі, по-перше, треба 

сформулювати свою позицію, по-друге, адекватно сприйняти факт, що з 

тобою не погоджуються, по-третє, вміти вислухати візаві, по-четверте, 

знайти сили, мобілізувати свої інтелектуальні здібності та, залишаючись в 

етичному полі, спромогтися переконати опонента. На мій погляд, наш 

дискусійний клуб є своєрідною лабораторією, де ми маємо можливість 

поглянути на себе з боку, в такому собі експерименті, констатувати свої 

слабкі сторони, почути настанови професіоналів і працювати над 

помилками. Я переконана, що досвід ведення дискусії допоможе мені в моїй 

громадській діяльності, особливо під час спілкування із представниками 

органів влади. Додам, що такий досвід особливо цінний для переселенців зі 

Сходу, тому що часто вони стикаються з реальними проблемами 

спілкування”. Учасники цього проекту зараз працюють над створенням 

постійного майданчику-форуму, де всі бажаючі зможуть узяти участь у 

подібних дискусійних заходах та отримувати теоретичні знання й практичні 

навички спілкування, публічних виступів, дискусій, письмової підготовки 

виступу тощо. Деякі учасники проекту використовують отримані знання та 

навички під час публічних виступів на недільних зібраннях Церков 

Христових Києва та Ірпеня.  

Особистісний характер соціально-педагогічного супроводу активності 

членів софіївсько-борщагівського молодіжного клубу „Соколи‖ з 

урахуванням її загальних і специфічних моментів простежувався в 

організації, підготовці та участі молоді в районних заходах національної 

військово-патріотичної гри „Джура‖. Протягом 2016 – 2017 навчального року 
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вихованці клубу при активній підтримці керівництва клубу гідно 

представляли школу на районних змаганнях, підкреслюючи, що сама школа 

почала брати участь у „Джурі‖ саме із початком діяльності клубу. На 

змаганнях учні захищали гідність школи у військових, спортивних, силових, 

інтелектуальних, стройових змаганнях. Під час змагань у 2017 році команда 

клубу „Соколи‖ отримала перше місце в номінації „Знання історії України та 

козаччини‖, що є важливим показником динаміки рівня знань загальної 

історії країни та козацької зокрема. Керівництво клубу завжди намагається 

врахувати особистісні якості членів команди при підготовці до змагань. На 

них члени експерименту демонструють здатність розвивати дух єдності та 

побратимства.  

Значне місце в ході експерименту представлялося використанню 

козацької атрибутики. Молодіжні козацькі організації мають єдиний прапор 

та логотипи (див. додаток И). Учасники клубів носять футболки та кепки, на 

яких на білому або чорному фоні зображено логотип молодіжних козацьких 

клубів „Соколи‖. На початку проведення зустрічей, змагань, таборів 

практикується обов’язкове вшанування прапору України, прапору клубу та 

духовного гімну держави „Боже, Великий, Єдиний‖ (М. Лисенко, 

О. Кониський). Під час проведення зустрічей та інших заходів у організаціях 

було обов’язковим використання навчального роздаткового матеріалу щодо 

атрибутики українських козаків (козацька зброя, клейноди, зображення 

козаків, репродукції Січі на о. Хортиця та інше). У змаганнях 

використовувалися козацькі терміни: отамани, гайдамаки, гетьмани, 

реєстрові козаки, звитяги, чайка, куліш та інше. Під час проведення літніх 

таборів команди мали свою автентичну назву та свій герб. Паралельно до 

цього додавалася відповідна музика, козацькі пісні, кінофільми. Тобто 

цілеспрямовано створювались умови для занурення молоді в козацьку 

тематику задля формування в неї громадянської культури.  

Отже, представлений у діяльності молодіжних козацьких організацій, 

зокрема клубів, комплекс заходів щодо організації навчально-виховної 
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роботи та суспільної діяльності є сукупністю специфічних умов та засобів 

формування в учнів і студентів стійких смислотвірних мотивів 

самовдосконалення та самопідготовки, спрямованих на підвищення рівня 

власної громадянської соціалізованості. 

 

 

2.2.2. У м о в и  е ф е к т и в н о ї  о р г а н і з а ц і ї  

д і я л ь н о с т і  с у б’ є к т і в  г р о м а д я н с ь к о ї  с о ц і а л і з а ц і ї  в  

п р а к т и ч н і й  р о б о т і  м о л о д і ж н и х  к о з а ц ь к и х  

о р г а н і з а ц і й. Під час формувального етапу експерименту в соціально-

педагогічну діяльність молодіжних козацьких клубів був запроваджений 

комплекс умов для ефективної діяльності молодих людей як суб’єктів 

громадянської соціалізації. Ці умови ми розділили на внутрішні та зовнішні. 

До внутрішніх входять ті, що створюються безпосередньо всередині 

молодіжної козацької організації та зачіпають міжособистісні відносини в 

колективі, прямо пов’язані з програмою соціально-педагогічної та 

волонтерської діяльності тощо. До зовнішніх умов слід віднести ті, що 

створюються в процесі співпраці, партнерства, спільної соціалізаційної 

діяльності із закладами освіти, родинами, територіальними громадами, 

державними установами тощо.  

Будь-яка молодіжна громадська організація є формою дозвіллєвої 

діяльності, тому вона набуває актуальності для юнаків та дівчат саме в 

позанавчальний та канікулярний часи. Молодіжна організація має ознаки 

місця розташування, території вільної від вікових обмежень, зайвого 

формалізму, політичної заангажованості та ін. Серед однолітків юнаки та 

дівчата мають можливість максимально розкрити свій громадянський 

потенціал та розвинути громадянські чесноти за допомогою активної 

освітньої діяльності та участі у волонтерських проектах. Умови ефективної 

діяльності молоді в роботі козацьких клубів відображено в таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Умови ефективної діяльності суб’єктів громадянської соціалізації в 

практичній роботі молодіжних козацьких організацій 

 
Внутрішні Зовнішні 

1. Високий рівень психологічної 

комфортності у взаєминах між членами 

колективу. 

2. Якість комунікації між членами 

колективу. 

3. Соціально-педагогічна 

підготовленість та компетентність 

керівного складу організації, наставників 

та волонтерів. 

4. Компетентність учнів і студентів в 

питаннях історії козацької доби України, 

форм і засобів громадянської соціалізації. 

5. Умотивованість громадянської 

соціалізації. 

 

 

1. Наявність регіональних програм 

забезпечення громадянської соціалізації 

молоді в молодіжних організаціях. 

2. Зацікавленість соціальних служб, 

закладів освіти регіону у співпраці із 

молодіжними козацькими організаціями. 

3. Позитивне ставлення родин членів 

молодіжної козацької організації до їх 

активності у ній. 

4. Тісний творчий зв’язок між 

молодіжними козацькими організаціями й 

іншими громадянськими організаціями 

регіону і країни в цілому. 

5. Неперервна підтримка діяльності 

молодіжної козацької організації з боку 

місцевої влади. 

 

У ході експерименту ми виходили з того, що одним із пріоритетних 

завдань молодіжної козацької організації є налагодження високого рівня 

дружби, довіри, взаємодії, партнерських відносин, взаєморозуміння між 

членами колективу, членами інших організацій, соціальними педагогами, 

представниками влади, батьками, членами територіальної громади та ін. У 

молодіжних козацьких клубах „Соколи‖ ми практикували спільне 

святкування днів народження, державних та релігійних свят. Традицією була 

регулярна організація спільного дозвілля: відвідання кінотеатрів, театрів, 

боулінгу, екологічні походи у ліс, на озеро. Традиційним стало і проведення 

вечорниць, на яких молодь співала козацькі пісні, готувала українські страви 

тощо.  

Ще однією із пріоритетних внутрішніх умов організації ефективної 

діяльності молоді як суб’єктів громадянської соціалізації виявлялася 

підтримка постійного зв’язку між членам організації. Так, харківський 

міський патріотичний клуб „Соколи‖ і сьогодні має в соціальній мережі 
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„Фейсбук‖ (Facebook) свою особисту сторінку, на якій постійно оновлюється 

інформація про діяльність клубу, додаються оголошення про наступні 

заходи, презентуються фото- та відеозвіти. Для учнів загальноосвітніх шкіл 

селища Валуйське Станично-Луганського району Луганської області була 

відкрита сторінка в соціальній мережі „Телеграм‖ (Telegram). Члени 

молодіжних козацьких клубів постійно спілкувалися один з одним за 

допомогою програм „Skype‖ та „Messenger‖.  

Експеримент також передбачав реалізацію програми обміну 

соціальним та громадянським досвідом між клубами, яка включала спільні 

заходи, обмін молоддю, спільні соціальні проекти тощо.  

Для зміцнення дружби та довіри між членами організацій також була 

задіяна програма „ШДД – швидка допомога другові‖ (якщо юнак чи дівчина 

хворіли, інші члени колективу або відвідували їх, або писали листівки із 

словами підтримки). Зокрема, наприкінці експерименту з метою діагностики 

психологічно рівня в харківському та софіївсько-борщагівському козацьких 

клубах було вивчено індекс групової згуртованості за методикою Сішора 

(див. додаток Т).  

Досить важливим також є врахування молодіжною козацькою 

організацією соціального запиту держави, інтересів і потреб молоді, 

територіальної громади при розробці змісту й організації діяльності 

молодіжної козацької організації. Після Революції Гідності та з початком 

війни на сході України у 2014 році керівництвом козацьких клубів був 

зроблений аналіз навчальних і виховних програм з оглядом на ситуацію, що 

склалася в країні. У навчальному процесі особливого значення набули теми, 

які стосуються захисту Батьківщини, готовності дати опір внутрішнім та 

зовнішнім ворогам. Для виховного процесу значущими стали образи героїв 

Майдану, АТО, волонтерів. Особливого значення та розмаху набули 

програми волонтерської діяльності серед переселенців, спрямовані на 

потреби фронту. Так, з літа 2014 року члени молодіжних козацьких клубів 

долучилися до волонтерського руху. Вони брали активну участь у діяльності 
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гуманітарних центрів „Друге крило‖ (Програма фонду „Возлюби‖ та Церков 

Христових України та США) у Харкові, Києві, Полтаві. Члени козацьких 

клубів брали участь у гуманітарних поїздках до самої зони АТО. Головною 

метою цих поїздок було надання гуманітарної допомоги у вигляді наборів 

для харчування, одягу, ліків цивільному населенню та воїнам. За весь час 

гуманітарну допомогу отримало більш ніж 4000 жителів міст Вуглегірська 

(за час до другої окупації міста), селища Грозове (Донецька область), Щастя, 

Новоайдара, Станиці Луганської, селищ Петрівка, Камишине, міста Авдіївки. 

Один із членів молодіжного козацького клубу „Соколи‖ в Києві Андрій М. 

поділився своїми враженнями після чергової поїздки: „Подорожі на фронт 

завжди зворушливі. Вони проходять у боротьбі між раціональним та 

емоційним, між острахом за своє життя та співчуттям людям. Подорож з 

Києва до Станиці Луганської (біля 803 кілометрів) іноді триває 15 – 16 

годин фронтовими шляхами. Але почуття своєї гідності, належності до 

спільної справи разом із сотнями славних волонтерів України, почуття 

задоволення з приводу допомоги ближньому – все це допомагає нам у 

подорожі. Особливо під час наших подорожей нам радіють діти. Вони 

дружелюбні та відкриті, безстрашні та дещо наївні, розчулюють нас та 

наповнюють людською радістю та надією на те, що у нашої країни є 

майбутнє”.  

Важливе місце посідала достатня матеріальна і фінансова підтримка 

соціалізаційної діяльності молодіжних козацьких клубів через залучення до 

співпраці низки донорів. Так, проведення денного козацького табору для 70 

учнів у Луганській області протягом трьох днів у 2017 році коштувало 

більше 30.000 гривень, включаючи транспортні витрати, харчування дітей та 

учасників тощо. Проведення тижневого козацького табору повного дня для 

40 дітей – більше 90.000 гривень. Основним куратором Програми „Козацький 

Часопис‖ в Україні є благодійний фонд „Возлюби‖ (благодійна програма 

Церков Христових в Україні та США) як володар авторських прав на 

програми, проекти та іншу діяльність молодіжних козацьких організацій 
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„Соколи‖. Також місцеві молодіжні козацькі організації отримують пожертви 

від небайдужих громадян, громадянських організацій, церков тощо. 

Крім того, кожний із козацьких клубів намагався розробляти програми 

своєї діяльності з урахуванням місцевих традицій, історії, культури, 

цінностей козаччини тощо, наприклад, особливого значення серед юнаків та 

дівчат, членів експерименту з Харкова набуває постать Івана Сірка, який 

народився в місті Мерефа Харківської області. У молодіжних козацьких 

організаціях Києва шанують Петра Сагайдачного, могила якого є на території 

Києво-Могилянської академії.   

Важливу роль у створенні внутрішніх умов ефективної діяльності 

молоді в контексті громадянської соціалізації відіграє особистість 

соціального педагога, волонтера, керівника або учасника молодіжної 

козацької організації. В останні роки поняття волонтер набуло в Україні 

особливого змісту. Причому за наявністю кількох значень цього слова, для 

більшості людей воно означає людину, яка бере активну системну участь у 

будь-якій громадській, суспільній або політичній діяльності на добровольчих 

засадах. За досвідом діяльності в керівному складі молодіжних козацьких 

організацій можна зустріти людей різноманітних професій та різного типу і 

рівня освіти. Практика показала, що в молодіжній козацькій організації серед 

керівників та волонтерів мають бути особи з педагогічною або соціально-

педагогічною освітою. У ході організації експерименту в керівному складі 

молодіжних козацьких клубів були студенти та випускники Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Луганськ/Старобільськ, 

Луганська область), Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова (Київ), Університету менеджменту освіти (Київ), Донецького 

інституту соціальної освіти (Донецьк), Державного університету 

інформатики і штучного інтелекту (Донецьк), Українського Біблійного 

інституту (Донецьк/Київ) тощо. Вони як фахівці добре організовували, 

налагоджували та за потребою корегували роботу в клубах на засадах 

наукової системної методології освітнього та виховного процесів, мали 
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комплексне уявлення про молодь як об’єкт та суб’єкт соціалізації. Проте не 

всі вони мали уявлення про основні соціально-педагогічні та психологічні 

чинники громадянського виховання. Тому експеримент передбачав 

психолого-педагогічну просвіту керівників молодіжних козацьких 

організацій, які систематично проходили педагогічні та психологічні 

тренінги, курси підвищення кваліфікації при регіональних центрах, постійно 

займалися самоосвітою. Це дало їм змогу насамперед добре організувати 

волонтерську діяльність. Під час експерименту волонтери молодіжних 

козацьких клубів брали участь у тренінгах школи-наставників літніх та 

зимових козацьких таборів. У розкладі цих заходів були такі теми: 

„Психофізіологічні особливості підліткового та юнацького віку‖, „Методи 

ефективної роботи у команді‖, „Запобігання та вирішення конфліктів у 

колективі‖, „Методи ефективного наставництва‖, „Виховний потенціал 

козацької історії‖ тощо. У рамках дослідження ми використовували термін 

наставник. Наставником називали дорослу або старшу особу, яка брала 

участь в організаційному, освітньому та виховному процесах як суб’єкт 

соціалізаційної діяльності. Він організовував особистісний супровід 

громадянської соціалізації. Перед керівниками молодіжної козацької 

організації постало завдання щодо створення команди однодумців, які б 

разом організовували процес громадянського виховання та освіти, 

аналізували стан громадянської соціалізації молоді та були би здатні 

корегувати соціалізаційну діяльність, спрямувати її вбік підвищення рівня 

громадянської соціалізованості членів клубів. Головним завданням 

наставників молодіжних козацьких клубів було делегування більшості 

організаційних та операційних функцій саме юнакам та дівчатам, особливо у 

волонтерській діяльності. За наставниками зберігалася контрольна та 

корегувальна функції. На переконання керівного складу молодіжних клубів, 

експеримент засвідчив, що саме молодь може бути флагманом усієї 

суспільної діяльності організації. Реально юнаки та дівчата набралися 

безцінного лідерського, організаційного досвіду громадянського 
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спрямування.   

Важливою умовою ефективної організації діяльності суб’єктів 

громадянської соціалізації організатори експерименту вважали творчу 

співпрацю з колективами освітніх закладів. Співпраця з освітнім закладом 

здійснювалася організаторами експерименту за такими мотивами. В 

юнацькому віці набувають гостроти такі механізми соціалізації, як засвоєння 

нової соціальної ролі (випускник школи – студент), підготовка до оволодіння 

новими соціальними ролями (студент – фахівець), наслідування та механізм 

соціального впливу (викладач – колектив). Отже, освітній заклад, 

загальноосвітня або вища школи відіграють роль головного майданчика, на 

якому відбувається соціалізаційний процес. Учні та студенти в цьому процесі 

можуть виступати і об’єктами соціалізації (як учасники учнівських або 

студентських молодіжних козацьких клубів), і частково суб’єктами 

громадянської соціалізації (волонтерська діяльність серед учнів та студентів 

у ході проведення соціально-педагогічних заходів організації). Так, протягом 

2011 – 2013 років члени молодіжного клубу „Центр‖ у місті Донецьку 

співпрацювали з Донецькою загальноосвітньою школою інтернатом № 8. 

Адміністрація всіляко сприяла налагодженню соціалізаційного процесу у 

школі. Була надана наукова та освітня підтримка засвоєнню юнаками та 

дівчатами громадянських якостей на основі кращих козацьких цінностей. За 

узгодженим двома сторонами планом роботи, протягом зазначеного часу в 

школі-інтернаті № 8 регулярно проводилися під кутом забезпечення 

громадянської соціалізованості учнів загальношкільні заходи за участю 

представників організації „Українське реєстрове козацтво‖, членів 

молодіжного козацького клубу „Соколи‖. На ці заходи запрошувалися 

ветерани Другої світової війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС, відомі у 

Донецьку письменники, музичні та співочі колективи. Адміністрація школи 

сприяла відкриттю шкільного клубу „Соколи‖ для учнів 7 – 9 класів. Силами 

членів козацької організації проводилася робота щодо збирання експозиції, 

присвяченій історії Донецького краю. Щотижнево члени молодіжного 
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козацького кубу проводили зустрічі з учнями 7 – 9 класів, на яких останні 

відкривали для себе славетні сторінки історії України, вивчали особисті та 

суспільні права й обов’язки, знайомилися з рисами Людини-Громадянина. 

Школа активно взаємодіяла в цьому питанні з членами ВГО „Українське 

реєстрове козацтво‖, з молодіжним клубом „Центр‖, благодійним фондом 

„Возлюби‖ та іншими громадськими організаціями, закладами додаткової 

освіти, культури, різними соціальними інститутами у сфері громадянської 

освіти та виховання. У 2011 році на базі школи-інтернату було організовано 

дводенний семінар-тренінг для викладачів недільних шкіл. Разом із членами 

„Українського реєстрового козацтва‖, молодіжного клубу „Соколи‖ була 

проведена низка заходів для родин учнів (відкриті уроки, тематичні 

концерти, святкування державних свят). Мала місце координація виховних 

зусиль з метою соціальної реабілітації конкретних дітей. 

У 2015 році адміністрацією та викладацьким колективом Полтавської 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів № 2 була проведена 

районна конференція для викладачів історії та методистів шкіл за нашою 

програмою громадянської соціалізації учнівської молоді. Конференція 

прийняла рекомендації, значні для координації зусиль соціальних педагогів, 

соціальних працівників, учителів, волонтерів, представників територіальної 

громади в напрямі громадянської соціалізації учнів на основі етнокультурних 

цінностей. На ній були актуалізовані такі форми „включення‖ освітнього 

закладу у процес громадянської соціалізації молоді:  

- проведення уроків громадянськості і патріотизму, позаурочних та 

позашкільних заходів, присвячених темам громадянськості, патріотизму, 

політичної обізнаності, історії українського козацтва тощо;  

- сприяння організації та діяльності пришкільних молодіжних 

козацьких організацій, патріотичних гуртків, козацьких музеїв тощо;  

- організація та проведення літніх та зимових пришкільних 

козацьких таборів.  

У Полтавській загальноосвітній школі-інтернаті № 2, де також 
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проводився експеримент, було відкрито музей історії козацтва, у якому 

постійно діє експозиція, присвячена військовим діям української армії на 

Донбасі.  

Одним із інструментів включення Софіївсько-Борщагівської 

загальноосвітньої школи у процес громадянської соціалізації була співпраця 

з молодіжним козацьким клубом „Соколи‖ в межах підготовки команди для 

участі в районних заходах національної військово-патріотичної гри „Джура‖.  

Ще одна умова ефективної діяльності суб’єктів громадянської 

соціалізації за планом молодіжної козацької організації – налагодження 

тісних зв’язків з родинами. Більшість старших школярів та студентів 

продовжують мати тісні стосунки зі своєю родиною. Родина як інститут 

соціалізації певний час має майже безмірний та одноосібний виховний вплив 

на дитину, відіграючи роль суб’єкта соціалізації. Під час первинної 

соціалізації дитини родина закладає їй основи національної, гендерної, 

правової, релігійної самоідентифікації свідомості тощо. Родина для багатьох 

юнаків та дівчат також грає роль місця схвалення активної соціальної 

діяльності та її регулятора. Серед учасників проведено опитування (див. 

додаток У) про роль родини в їхньому житті. Зокрема, на запитання № 5: 

„Оцініть роль родини у Вашому житті за п’ятибальною шкалою (5 – дуже 

значуща, 1 – взагалі ніяка)‖ ми отримали такі відповіді, відбиті в діаграмі 

(див. рис. 2.3). В опитуванні взяли участь 45 осіб. 

 

Рис. 2.3. Результати опитування членів молодіжної козацької 

організації про загальну роль родини в їхньому житті (у %) 
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З опитування ми дізналися, що для 53,2% юнаків та дівчат родина 

продовжує відігравати значну роль у їхньому житті. Родина певний час є 

також джерелом впливу стихійної громадянської соціалізації на молодь, 

нерідко впливаючи на її асоціально або навіть антисоціально. Переважна 

кількість респондентів (63,5%) указала, що їх родина відіграє найбільшу роль 

у матеріальній сфері й не відіграє значної ролі в їхньому розвитку як 

активних та свідомих громадян (76,1%). Результати відбито у відповідних 

діаграмах (див. рис. 2.4 та 2.5) 

 

Рис. 2.4. Результати опитування членів молодіжної козацької 

організації про роль родини в різних сферах їхнього життя (у %) 

 

 

Рис. 2.5. Результати опитування членів молодіжної козацької 

організації про роль родини в їхньому суспільному житті (у %) 

 

У ході організації експерименту ми зрозуміли, що пріоритетним 
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завданням для молодіжної козацької організації дійсно є побудова дружніх 

партнерських стосунків і з родинами своїх членів, і з родинами юнаків та 

дівчат, які потенційно можуть вступити до лав організації.  

Особливо виділимо важливість координації спільних виховних зусиль. 

Організатори експерименту намагалися, щоб родина стала місцем, де юнак 

чи дівчина можуть закріпити словами отриманні знання про громадянські 

цінності. Члени родини, особливо батьки, мають усвідомлювати особистісну 

відповідальність за процес „закріплення‖ їх дитиною набутих у лавах 

козацької організації громадянсько значущих знань та навичок. Протягом 

2015 – 2016 років за участю членів київського патріотичного клубу „Соколи‖ 

проводилися спеціальні семінари-тренінги для батьків, переселенців зі 

Сходу, на теми духовного та громадянського виховання дітей 

(м. Коростишів, табір для переселенців на базі санаторію „Тетерів‖ (2015 

рік), м. Київ, гуманітарний центр „Друге Крило‖ (2016 рік).  

Важливим у спільній із родиною діяльності є включення членів родини 

в активне життя територіальної громади. Наступний крок „включення‖ 

родини в соціалізаційний процес їхніх дітей – матеріальна та ресурсна 

підтримка діяльності молодих людей як суб’єктів громадянської соціалізації. 

Прикладом може служити ситуація, коли силами родин членів патріотичного 

клубу „Соколи‖ у місті Рівне у 2017 році було організовано відвідування 

пацієнтів травматологічного відділення міської лікарні. Діти разом із 

батьками приготували смачні смаколики, які потім були роздані в лікарні.  

Відзначимо, що протягом навчального року Програмою та внутрішнім 

розкладом окремих організацій були передбачені комплекси заходів, 

спрямовані на актуалізацію й популяризацію основних громадянських 

цінностей серед батьків юнаків та дівчат: 

1. Проект „Громадянський університет «Крапка.UA»‖, який 

передбачав серію освітніх заходів щодо презентації системи громадянських 

цінностей серед батьків за темами: „Маю право‖, „Маю думку‖, „Маю 

бажання‖ та ін.  
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2. Проведення спільних із батьками круглих столів для дискусії на 

особливо актуальні суспільні питання. 

3. Проведення спільних із батьками та іншими членами родини 

акцій щодо благоустрою територіальної громади та здійснення інших 

волонтерських проектів. 

4. Проведення спільних громадянсько значущих виховних і 

пізнавально-розважальних заходів, підготовлених за проектами членів 

молодіжних козацьких організацій, які готують учасники літніх та зимових 

програм для своїх батьків (листи-подяки батькам, святкові козацькі концерти 

тощо).  

Важливе місце в сукупності зовнішніх умов, значущих для ефективної 

діяльності юнаків та дівчат як суб’єктів громадянської соціалізації, посідає 

співпраця молодіжної козацької організації з іншими громадськими 

організаціями. Так зване соціальне партнерство робить можливим оволодіння 

молодими людьми досвідом ефективної громадянської освіти, виховання, 

волонтерської діяльності. На формувальному етапі експерименту юнаки та 

дівчата мали змогу налагоджувати дружні та ділові стосунки з членами 

інших громадських організацій, брати участь в організації та проведенні 

спільних соціально-педагогічних та волонтерських заходів. Зокрема, 

впродовж 2011 – 2013 років молодіжні козацькі клуби Донецька 

співпрацювали з ВГО „Українське реєстрове козацтво‖. Ця співпраця 

показала, що важливим для молодіжної козацької організації є її відкритість 

та готовність для презентації своїх програм та звіту щодо виконаної роботи. 

Значна кількість громадських організацій виступає в ролі донорів, які 

розподіляють гранти на освітню, виховну та волонтерську діяльності. Тому 

організація завжди має можливість отримати грант на виконання своїх 

завдань. У ході експерименту молодіжні козацькі та патріотичні клуби 

„Соколи‖ в Донецьку, Краматорську, Ясинуватій, Києві, Харкові, Полтаві 

неодноразово отримували гранти на свою діяльність від благодійного фонду 

„Возлюби‖, Української Місії, міжнародних організацій „Юс річ інтернешнл‖ 
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(Youth Reach Int.), „Гоїнг фішн‖ (Going fishing), релігійних громад Церкви 

Христової в США та Канаді.  

Особливою умовою ефективної соціалізаційної діяльності молодіжної 

козацької організації стала її співпраця з активними членами територіальних 

громад. У процесі комунікації з ними ми зрозуміли, що громади завжди 

занепокоєні зростанням економічних та соціальних проблем у своїх межах. 

Ми можемо констатувати факт наявності „традиційніих‖ для громад 

Київщини, Харківщини, Рівненщини, Полтавщини проблем: високий рівень 

безробіття, низькі темпи зростання підприємств, від’їзд молоді та 

працездатних людей за кордон, недостатній рівень ресурсної бази медичної 

сфери, освіти, високий рівень криміногенності регіону, існування тенденцій 

щодо кількості розлучень, відсутність мережі дозвілля для молоді та ін. Але 

останнім часом під впливом подій, пов’язаних із війною на Сході, 

територіальні громади зіткнулися з принципово новими несподіваними 

труднощами, для вирішення яких вони не мають ані ресурсів, ані досвіду. Це 

передусім проблема вимушених переселенців та труднощі щодо інтеграції в 

систему повноцінного життя, питання психологічної та соціальної  

реабілітації ветеранів АТО, соціальної профілактики правопорушень серед 

демобілізованих воїнів, виклики, що заважають лікуванню, реабілітації та 

інтеграції в суспільно корисне життя поранених у зоні бойових дій, 

труднощі, пов’язані із супроводом та соціальним захистом родин загиблих 

захисників Батьківщини.  

Стає очевидним, що тільки зусиллями держаних органів влади, 

соціальних служб неможливо подолати всі ці проблеми. Тому одним із 

пріоритетних завдань для громади є залучення якомога більше активних 

громадян, місцевого бізнесу, громадських організацій до спільної співпраці з 

метою подолання гострих економічних, соціальних та інших викликів. 

Територіальна громада в такій ситуації перетворилася на потенційно 

сприятливу соціальну систему, у якій молодіжні козацькі організації почали 

на експериментальному рівні реалізовувати свої волонтерські проекти разом 
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з активними громадянами. Спочатку членами козацьких та патріотичних 

клубів „Соколи‖ разом з активними представниками місцевих громад було 

розроблено проект „Громадянський університет „Крапка.UA‖. Згодом цей 

університет перетворився на засіб просвітницької діяльності, популяризації 

системи громадянських цінностей у вимірах української національної 

культури, мистецтва, історії, зокрема, козацької доби. Разом з активним 

членами територіальної громади представники молодіжних козацьких 

організацій проводили семінари, тренінги, круглі столи, читання, дискусійні 

клуби, громадські слухання тощо. Під час експерименту юнаки та дівчата 

організовували десятки заходів у межах програми Університету з метою 

популяризації цінностей козацької України, громадянських чеснот та 

проектів самого клубу. Так, у липні 2017 року молодь з харківського клубу 

„Соколи‖ провела захід для молоді із багатодітних родин міста Харкова, у 

ході якого її залучили до участі вікторинах на знання козацької історії 

України та національної етнокультури. Під час проведення заходу був 

відведений час для особистісного спілкування, відповідей на питання щодо 

специфіки роботи клубу, вступу до нього, участі у волонтерських проектах 

тощо.   

Важко переоцінити підтримку держави в питаннях забезпечення 

ефективної соціалізаційної діяльності молодіжних козацьких організацій. У 

процесі експериментальної роботи вони співпрацювали з центрам соціальних 

служб для дітей, сім’ї та молоді, метою яких є надання комплексу 

соціальних послуг та допомоги різним верствам населення в межах окремої 

територіальної громади. Одним із напрямів співпраці молодіжної козацької 

організації та центрами соціальних служб стала діяльність членів 

експерименту в закладах соціального спрямування. Саме такі заклади містять 

найбільш вразливих членів суспільства: безпритульних дітей або дітей із 

кризових родин, дітей та людей з особливим потребами та інше. Саме в таких 

місцях як ніколи актуальним є популяризація громадянських цінностей, 

проведення історичних паралелей із козацьким минулим України, 
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пропагування здорового способу життя, основ загальної та громадянської 

соціалізації. „Одним із провідних напрямків життя та діяльності Людини-

Громадянина є допомога в реабілітації, соціалізації та ре соціалізації людей 

з особливими потребами або людей, що опинились в кризових життєвих 

обставинах”, – зазначив на одній із бесід член київського козацького клубу 

Денис З. Під час експерименту в цьому напрямі відбулася співпраця 

київського молодіжного козацького клубу „Соколи‖ із Центром соціально-

психологічної реабілітації для дітей № 1 у місті Києві Служби у справах 

дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). Адміністрація Центру надала згоду, ресурсну, 

соціально-педагогічну підтримку нашим волонтерам для організації та 

реалізації комплексу освітньо-виховних заходів. Як результат, улітку 2017 

року на його території був проведений духовно-патріотичний табір 

„Кріекшн‖ (CreAction). З осені цього ж року члени клубу почали регулярні 

щотижневі відвідування вихованців центру з освітніми, виховними та 

розважальними програмами.      

Проте не тільки соціальні служби брали участь у соціалізуючій 

діяльності молодіжних козацьких організацій. Особливо відмітимо 

співпрацю наших учнів та студентів із певними органами Збройних сил 

України та Міністерства надзвичайних ситуацій України. Так, у 2016 році 

СІМІС (Цивільно-військове співробітництво Збройних сил України) 

неодноразово надавало технічну, юридичну та польову допомогу в 

проведенні заходів молодіжного патріотичного клубу „Соколи‖ на 

прифронтових територіях Луганської та Донецької областей. У цьому ж році 

Навчальний центр оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

державної служби України з надзвичайних ситуацій (с. Ватутине, Харківська 

область) дав згоду на проведення на своїй базі літнього духовно-

патріотичного табору „UA Генерація‖ членів молодіжних козацьких і 

патріотичних клубів, дітей вимушених переселенців, дітей учасників АТО. 

Упродовж 2014 – 2016 років молодіжні козацькі клуби „Соколи‖ отримували 
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певну підтримку від органів місцевої влади. Зокрема, у проведенні таборів у 

місті Коростишів (Житомирська область), у селищі Валуйське (Луганська 

область).   

Отже, соціалізаційна діяльність молодіжних козацьких організацій 

набуває ефективності за наявності таких зовнішніх та внутрішніх умов: 

1. Компетентність керівного складу молодіжної організації: 

усвідомлення філософії та мети діяльності організації, її програмних цілей, 

обізнаність у психофізіологічних особливостях юнаків та дівчат, 

організаційна та управлінська компетентність, громадянська і політична 

освіченість, знання історії України, зокрема історії козацької доби; 

Уміння забезпечити високий рівень міжособистісних відносин у 

колективі (взаєморозуміння, партнерство, дружба, взаємоповага, 

дисциплінованість, діловитість, сумлінність тощо). 

2. Достатнє ресурсне забезпечення діяльності молодіжної козацької 

організації (можливість проведення суспільних заходів, дозвілля, можливість 

матеріального стимулювання активних членів організації, наявність 

матеріальної бази організації – офісу, оргтехніки, уніформи, прапору тощо).  

3. Соціально-педагогічна підтримка з боку соціальних педагогів; 

матеріально-технічна, нормативно-правова підтримка з боку державних 

органів влади та органів місцевого самоврядування; координація спільної 

виховної, волонтерської діяльності разом із активним членами територіальної 

громади. 

 

 

2.2.3. О с о б л и в о с т і  с п е ц и ф і ч н и х  у м о в  

с т и м у л ю в а н н я  п р о ц е с у  г р о м а д с ь к о ї  с о ц і а л і з а ц і ї  

м о л о д і. Експериментальна діяльність молодіжних козацьких організацій 

була наповнена комплексом ситуацій стимулювання реальної громадянської 

активності. Цей комплекс містить дві великі групи стимулів: матеріальні та 

нематеріальні, а також підгрупи до кожної із них (див. табл. 2.4).  
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Таблиця 2.4 

Комплекс стимулів у процесі громадянської соціалізації молоді 

М
ат

ер
іа

л
ь
н

і Грошові 

форми заохочення 

Премії 

Стипендії 

Негрошові 

матеріальні форми 

заохочення 

Цінні призи, медалі, солодощі тощо 

Поліпшення організації дозвілля 

Путівки до літніх та зимових таборів 

Н
ем

ат
ер

іа
л
ь
н

і 

Вербальні  Стимул поглиблення інтересу 

Стимул досягнення ефективної командної дії 

(„стимул-команди‖) 

Похвала 

Статусні Розкриття і реалізація можливостей щодо підвищення 

особистого статусу в організації  

Контрольні Стимул забезпечення динаміки дії 

Перевірка якості підготовки до дій 

Стягнення 

Діяльність членів молодіжних козацьких організацій завжди 

активується за допомогою групи матеріальних стимулів. Юнаки та дівчата, 

які вирізнилися серед своїх друзів у волонтерській діяльності й під час 

виконання командних та індивідуальних завдань, заохочувалися грошовою 

винагородою у вигляді стипендії на навчання. Так, Денис З., Сергій Ш., 

Настя Т. з Києва з 2015 року щомісяця отримують стипендію в сумі 1000 

гривень на навчання в інституті. Андрій Б. з Харкова отримав одноразову 

стипендію у розмірі 500 гривень на проходження тренінгу щодо організації 

бізнесу. У лавах козацьких клубів практикується надання активним юнакам 

та дівчатам одноразових стипендій на придбання книг для навчання. Членам 

організації, які надали особливу допомогу та брали активну участь у 

підготовці та проведенні літніх духовно-патріотичних таборів, неодноразово 

надавалася грошова премія у сумі від 500 до 700 гривень.  

Більш поширеними в молодіжних козацьких організаціях є 
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стимулювальні ситуації, пов’язані із негрошовими формами матеріального 

заохочення. На зустрічах з вихованцями молодіжних козацьких організацій 

та учасниками літніх козацьких таборів протягом 2014 – 2017 років 

проводилися численні методичні ігри: змагання між командами, змагання 

капітанів, фото- та відеоквести, змагання між командами та капітанами під 

назвою „Фрі стаф‖ (Free Stuff) тощо. Переможці цих змагань отримували 

цінні призи (спортивний інвентар, рюкзаки, футболки), солодощі. У кінці 

зміни учасники команди, що посіла перше місце в загальному заліку, 

отримували медалі та кубок переможців. У Донецькій школі-інтернаті № 8 в 

2013 році членами молодіжного клубу „Центр‖ та представниками 

українського реєстрового козацтва проводилися козацькі спортивні ігри. 

Переможці ігор, учні 8 класу, отримали Кубок Чемпіонів та цінні призи 

(футбольні й баскетбольні м’ячі, набори для настільного тенісу тощо). Усі 

учасники змагань на закінчення смакували козацький куліш. Активні члени 

клубів також заохочуються через організацію для них культурно-дозвіллєвої 

діяльності. У кінці місяця їм на вибір представляється похід у кіно, театр, 

боулінг, піцерію тощо. Пріоритетним видом негрошового матеріального 

стимулювання активної громадянської діяльності юнаків та дівчат було 

надання їм путівок для участі в літніх та зимових духовно-патріотичних 

таборах. Вибір учасників відбувся в кінці навчального року. У цей час 

аналізується вся річна діяльність молоді, заслуховуються характеристики від 

керівників клубів (див. додаток Ф). Кращі з юнаків та дівчат преміюються 

путівками. Приклад: у 2015 році активні члени харківського молодіжного 

козацького клубу „Соколи‖ відвідали табір у Львівській області.   

Організовуючи експеримент, ми виходили з того, що провідним 

комплексом стимулювальних ситуацій під час діяльності молодіжних 

козацьких клубів залишається комплекс нематеріальних стимулів. По-перше, 

вони не затратні, порівнюючи із матеріальними стимулами, по-друге, деякі із 

них, наприклад, стимул поглиблення інтересу та стимул досягнення 

ефективної командної дії, активізували розумову та пошукову діяльність 
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учнів та студентів, сприяли побудові ефективних відносин у колективі. 

Під час організації теоретичних занять молоді пріоритетними із 

нематеріальних стимулів є вербальні. Стимулювався інтерес молодих людей 

до національної культури, козаків, історії козаччини в Україні, до цінностей 

Людини-Громадянина. Йдеться, насамперед, про стимулювання 

пізнавального і пошукового інтересу молоді. Теоретичний складник 

програми передбачає нові цікаві відомості про відомі факти історії і життя 

відомих осіб. У ході занять юнакам та дівчатам надавалася змога самим 

зробити важливі висновки із почутого, установити зв’язки минулого з 

сьогоденням, зробити прогнози на майбутнє. Завдяки тому, що зміст 

Програми, її практичні завдання прямо пов’язані з актуальними подіями в 

житті країни, на заняттях актуалізувалися проблеми, які були цікаві й близькі 

молодим українцям: захист Батьківщини, політичний та громадянський рух у 

країні, роль молоді в цих рухах, рівень соціальних та моральних відхилень у 

суспільстві, майбутнє української молоді, зв’язок сьогоднішніх подій з 

історією України тощо. У кінці кожної педагогічної взаємодії групі 

надавалися три проблемні запитання за темою. На організованих дискусіях 

молодь ділилася своїми враженнями від почутого, висловлювала свій погляд 

на проблему, який нерідко відрізнявся від думки викладача або інших членів 

колективу. Зацікавленість проблемою зростала під час підготовки до 

презентації, роботі в групі. Цьому сприяла організація пошукової діяльності: 

молодь шукала інформацію в бібліотеці, мережі Інтернет, працювала в групі 

щодо розподілу обов’язків, готувала наочний до презентації матеріал. 

Кожного разу на проектному тижні перед днем презентації в колективі 

витала атмосфера очікування чогось незвичайного, оригінального, нового.  

Ефективним методом стимулювання відповідного інтересу була також 

дидактична гра. На заняттях або в ході спільних заходів створювалися певні 

ігрові ситуації, беручи участь у яких юнаки та дівчата виявляли свій інтерес 

до відповідної цінності чи діяльності. Хорошим прикладом у цьому плані 

може служити гра „Рятуєш майно!‖ за темою „Мужність як якість 
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особистості‖. Протягом гри молодь вирішувала, як себе вести при пожежі, які 

саме речі їй треба врятувати в першу чергу. Юнаки і дівчата робили 

висновки, що в багатьох небезпечних ситуаціях людина, насамперед, має 

рятувати інших людей та саму себе. Вони вибудовували також пріоритетний 

перелік речей, які при можливості можна врятувати (документи, цінні 

папери, гроші та інше). Гра закінчувалася описом кумедних ситуацій, які її 

учасники спостерігали під виконання певних завдань.  

З метою підвищення інтересу молоді до цінностей козацької доби вона 

залучалася до вдосконалення навчально-методичної бази організації. На 

заняттях завжди використовувалися або мультимедійна дошка, або проектор, 

на яких учасникам презентувалися підготовлені разом з ними мапи, схеми, 

інфографіку, малюнки, відеокліпи. В аудиторії лунала музика, козацькі пісні. 

Усім учасникам роздавалися яскраві роздруковані матеріали за темою. 

Під час роботи літніх та зимових духовно-патріотичних таборів 

пріоритетним завжди був стимул команди. Стимулювальний вплив на 

особистість спостерігався під час розв’язання комплексу практичних 

(зокрема, спортивних) завдань, наприклад, участь у козацьких спортивних 

іграх, у змаганнях капітанів команд, підготовка командами театралізованих 

постанов, зйомок відеокліпу та відеофільму за темами табору тощо. При 

виконанні цих завдань актуалізуються почуття взаємовідповідальності членів 

команди, пришвидшується розвиток почуття єдності як перемоги, так і 

поразки. У таборі керівниками та вожатими не залишалися без особливої 

уваги навіть дрібні командні дії. Так, ними завжди вітається спільний 

організований прихід або на „станцію‖, або на прийом їжі із прапором, під 

девізом. Систематично заохочується колективна організована праця, 

наприклад, створення саморобок. Вожаті постійно підтримували та 

заохочували ініціативність будь-якої команди, наприклад, щодо рішення 

організувати та провести певний волонтерський проект або організації 

чергування за програмою „ШДД – Швидка допомога другові‖ тощо. 

Взаємодовіра, почуття себе в колі друзів, які розуміють тебе, завжди 
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допоможуть тобі, почуття особистої відповідальності за товаришів у ході 

експерименту стимулювали юнаків та дівчат до більш активної та ефективної 

соціалізаційної діяльності в колективі.    

Важливе місце в процесі експериментальної роботи посідали стимули, 

наприклад, як подяка і похвала. Вона сприяли фіксації у свідомості молодої 

людини ситуації успіху, що підштовхувало її на продовження своєї активної 

діяльності в лавах козацької організації. На те, що подяка і похвала є 

невід’ємними складниками процесу комунікації між членами нашого 

колективу, звертали увагу і його гості. Спеціальна акція „Подарунок другові‖ 

виявилася найактивнішим засобом висловлювання почуття вдячності. У 

межах її проведення член київського патріотичного клубу „Соколи‖ Сергій 

Ш. (ще до того, як вручити подарунок своєму товаришу) написав йому такі 

слова: „Доброго ранку! Я вдячний Господу за дружбу із тобою. Приємно 

усвідомлювати, що ти не є одиноким в цьому світі, в цьому місті. Так 

важливо, що навколо тебе є люди, які можуть допомогти тобі та 

підтримати тебе. Я вдячний за твій час, твій приклад, твою дружбу. 

Господь через тебе зробив великі зміни у моєму житті. Бажаю тобі завжди 

залишатися щирою та простою людиною. Від щирого серця, Сергій”.   

Наступною групою стимулів, які використовувалися під час 

експерименту, була група статусна. Керівники козацьких молодіжних 

організацій розробили комплекс заходів, що стимулювали активність 

особистості, пов’язаних з її статусним зростанням у лавах самих 

організацій. Члени клубів беруть участь у внутрішніх змаганнях за звання 

„Сокіл місяця‖, „Сокіл сезону‖ та „Сокіл року‖. Звання „соколів‖ даються 

юнакам та дівчатам за активну участь у діяльності клубу, належне виконання 

поставлених наставниками завдань, якісну підготовку та презентацію 

проектів, участь у проведенні волонтерських заходів. Рішення про 

присудження „Сокіл місяця‖ члену клубу приймається на основі таємного 

голосування всіма членами організації, а про присудження звання „Сокіл 

сезону‖ – керівництвом клубу. Голосування є рейтинговим. Рішення про 
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надання звання „Сокіл року‖ приймалося керівництвом патріотичних клубів 

та козацьких організацій за результатами діяльності молоді протягом усього 

року. Текст рішення про підвищення статусу певної особи обов’язково 

зачитувався на зборах членів організації та поміщався на сторінці в 

соціальній мережі. Підвищений у статусі учень або студент отримував 

нашивку з логотипом організації.  

У кінці року між молодіжними козацькими організаціями проходили 

рейтингові змагання „Сокільські ігри‖ за право отримання статусу „Соколи 

року‖. Оцінка їхніх результатів ураховувала обсяг та якість виховної та 

громадської діяльності впродовж року (наприклад, заходи КДД, 

волонтерська діяльність, заходи щодо поліпшення діяльності організації 

тощо). Рішення виносилося радою керівників волонтерських проектів, 

донорів із залученням до нього представників територіальних громад.  

Члени клубу, які мали успіхи в процесі громадянської соціалізації, 

самовдосконалення якостей Людини-Громадянина, послідовно ставали 

„джурами‖, „старшинами‖, „отаманами‖. Юнак або дівчина на власному 

досвіді усвідомлювали момент визнання своєї особистості, своїх вчинків та, 

як результат, зростання рівня відповідальності, самостійності та статусних 

привілеїв. Звання „джура” надавало їм право брати участь в організації  

будь-яких заходів. Наступною ланкою є отримання членства в групі 

„старшин”. Члени цієї групи мають право організації та проведення 

самостійних заходів (обов’язково після затвердження наставниками клубу). 

Останньою ланкою є членство в „отаманах”. Отамани мають право 

організації та проведення самостійних заходів, консультативного голосу при 

обговоренні планів та заходів та розподіленні коштів клубу.  

У процесі експериментальної роботи багато юнаків відзначали, що 

бажання стати джурою або старшиною активізувало їхню підготовку до 

виконання завдань керівників організацій. Старшинами ставали найкращі 

вихованці, такі, як Жанет Приходько, Влад Прачик, Андрій Базалєєв, Сергій 

Шупішов та ін. Практика показала й ефективність таких стимулів 
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контрольного характеру, як стимул забезпечення динаміки дії, перевірка 

якості підготовки до неї та дисциплінарні стягнення. Ці стимули мали велике 

значення для учасників експерименту насамперед під час змагань. 

 

2.3 Оцінка результатів упровадження системи громадянської 

соціалізації молоді в соціально-педагогічний процес роботи козацьких 

молодіжних організацій 

 

Наступним кроком науково-експериментального дослідження була 

обробка та оцінка результатів формувального етапу експерименту. 

Загалом в експерименті взяли участь 396 осіб: в експериментальній 

групі – 204, у контрольній – 192.   

Реально оцінювалося таке: 

1. Ефективність упровадження в практику авторської системи 

соціально-педагогічної роботи в ЕГ. 

2. Вплив програми „Козацький часопис‖ на динаміку громадянської 

соціалізації молоді. 

Порівняльний аналіз результатів сформованості рівнів громадянської 

соціалізованості молоді в КГ та ЕГ передбачено здійснювати на основі 

методів математичної статистики.  

Практикувалося експертне оцінювання програм діяльності молодіжних 

козацьких організацій, використання обсерваційних методів (програма 

соціально-педагогічних спостережень (див. додаток Г) та спеціальних 

діагностичних методів дослідження („Методика Сішора‖, див. додаток Т).  

З метою більш якісної оцінки отриманих результатів повторно 

використовувалися бесіди (див. додатки Ж, З), тестування (тест на 

визначення громадянських якостей (див. додаток Д).  

У ході експериментального дослідження використано велику 

сукупність методів вивчення рівня сформованості в молодих людей 

громадянської соціалізованості. Отримані дані фіксувалися в спеціальних 
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журналах молодіжних організацій. Цей матеріал став підґрунтям не тільки 

для кількісної, але й для якісної оцінки результатів формувального 

експерименту. Перелік вивчення методів сформованості рівня громадянської 

соціалізованості в членів експерименту подано в табл. 2.5.  

Таблиця 2.5 

Основні методи вивчення рівнів громадянської соціалізованості 

юнаків та дівчат під час формувального експерименту 

 

Результати констатувального етапу експериментальної роботи та 

критерії (ціннісно-мотиваційний, ціннісно-когнітивний і конструктивно-

діяльнісний) і показники оцінки громадянської соціалізованості молоді було 

Метод Цільові орієнтири методу 

Аналіз навчально-

виховних програм 

молодіжних козацьких 

організацій та програм 

благодійної а 

волонтерської 

діяльності 

виявлення місця і значення системи громадянських цінностей на 

засадах українського козацтва у навчально-виховній діяльності 

молодіжних козацьких організацій; 

визначення частки матеріалу з історії козаччини на паперових та 

електронних носіях у молодіжних козацьких клубах; 

констатація рівня викладення матеріалу щодо системи 

громадянських цінностей на історичних прикладах у програмах 

благодійної та волонтерської діяльності молодіжних козацьких 

організацій 

Спостереження спостереження за процесами громадянської соціалізації в членів 

молодіжних козацьких організацій; 

фіксація змін рівня громадянської соціалізованості юнаків та 

дівчат під час участі у благодійній та волонтерській діяльності; 

аналіз зафіксованих даних, їхня наукова інтерпретація 

Бесіда визначення рівня оволодіння молоддю системою знань про 

цінності українського козацтва в духовному, національно-

патріотичному, правовому та валео-екологічному напрямах 

громадянської соціалізації; 

виявлення стійкого інтересу до цінностей козацької доби, історії 

України та рідного краю, а також рівня сформованості установок 

на подальшу активну громадянську діяльність шляхом аналізу 

даних, отриманих під час відповідей на питання під час бесіди; 

обговорення шляхів самовдосконалення та підвищення 

ефективності молодіжних козацьких організацій і напрямі 

активної громадянської діяльності у суспільстві 

Інтерв’ю та 

анкетування 

усне і письмове збирання відповідей на комплекс заздалегідь  

підготовлених питань з проблем процесу громадянської 

соціалізації  
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висвітлено в підрозділі 2.2. 

Спираючись на реєстраційний матеріал щодо наявності фактів вияву 

показників громадянської соціалізованості учнів та студентів, членів 

експериментальної групи та на результати спостережень, бесід, інтерв’ю й 

анкетування, зроблено висновки стосовно якісних характеристик особистості 

кожної молодої людини:   

1. У переважної більшості членів експерименту сформовано 

особистісний сенс громадянської соціалізації. Юнаки та дівчата глибоко 

усвідомлюють потреби в оволодінні значущими характеристиками Людини-

Громадянина та потреби суспільства в національному культуротворенні та 

сталому розвитку.  

2. Учасники експериментальної роботи відрізняються любов’ю до 

України, готовністю захищати рідну землю, незалежність країни, 

компетентністю в багатьох питаннях національної культури, активністю у 

громадському житті, переконаннями в систематичній самопідготовці до 

створення в нашій країні громадянського суспільства, творчої діяльності в 

умовах входження України в європейське співтовариство тощо.  

Вони поділяють козацьку філософію, прагнуть до свободи як головного 

дару життя, переконані в найвищій цінності України-Матері, торжестві 

правди народу, святості ідей щодо збереження української мови, спадщини 

предків, народних традицій і звичаїв.  

Учні і студенти, які пройшли горнило діяльності молодіжної козацької 

організації, вже набули досвіду просвіти громадянських цінностей, 

волонтерської діяльності, допомоги людям з особливими потребами і 

переселенцям, організації в територіальній громаді, спрямованих на 

утвердження національно значущих ідей заходів. 

Як результат, вони виявляють енергію відродження найвищих 

цінностей українських козаків, чесність, порядність, шляхетність, дотепність, 

підприємливість, твердість у відстоюванні правди, братерську любов до 

друзів і повагу до членів громади, пошану до літніх людей і милосердя до 
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тих, хто потребує допомоги.  

У змаганнях „Козацькі звитяги‖ та інших заходах члени експерименту 

демонстрували сміливість, наполегливість, силу, готовність працювати в 

команді, стійкість і безкомпромісність.  

3. Результати аналізу різнобічних проектів членів експерименту та 

бесід з ними свідчать про достатньо високий рівень усвідомлення молодими 

людьми причетності до громадського життя, наявності в більшості з них 

гордості за діяльність громадянського спрямування. Зафіксовано 

демонстрацію ними почуття суспільної й особистісної корисності своїх дій за 

програмою конкретної молодіжної козацької організації.  

Кількісні результати використання комплексу способів оцінки рівнів 

громадянської соціалізованості за обраними критеріями на формувальному 

етапі експерименту відображено в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Розподіл членів ЕГ та КГ за рівнями громадянської соціалізованості на 

кінець формувального експерименту (кількість осіб у %) 

 
 Ціннісно-мотиваційний Ціннісно-когнітивний Конструктивно-

діяльнісний 

ЕГ  КГ  ЕГ  КГ  ЕГ  КГ 

низький 4,0 45,3 5,9 36,5 4,9 59,4 

середній 48,5 42,7 44,6 52,6 50,0 33,9 

високий 47,5 12,0 49,5 10,9 45,1 6,7 

 

Аналізуючи розподіл членів ЕГ та КГ за рівнями громадянської 

соціалізованості в кінці експерименту, зазначимо: по-перше, кількість 

респондентів з низьким рівнем громадянської соціалізованості за всіма 

критеріями є незначною в експериментальній групі порівняно з 

контрольною. За ціннісно-мотиваційним критерієм цей показник є меншим в 

ЕГ по відношенню з КГ у 11,3 разу, за ціннісно-когнітивним критерієм – у 

6,2 разу, за критерієм конструктивно-діяльнісним – у 12,1.  

По-друге, кількість членів експерименту, що знаходяться на високому 



189 
 

рівні громадянської соціалізованості в ЕГ, суттєво переважає відповідну 

групу респондентів у КГ. За ціннісно-мотиваційним критерієм на 35,5%, 

ціннісно-когнітивним – на 38,6%, за конструктивно-діяльнісним – 38,4%.  

По-третє, відсоток членів експерименту з середніми рівнями 

сформованості громадянської соціалізованості в експериментальній групі 

суттєво не відрізняється від кількості респондентів з відповідними рівнями 

громадянської соціалізованості в контрольній. Це пояснюється певною 

плідною роботою в молодіжних козацьких організаціях, яку проводять її 

керівники за своїми програмами і планами здійснення соціалізаційного 

процесу. Зазвичай у них є заходи, значущі для оволодіння юнаками і 

дівчатами важливими сьогодні для молодої людини якостями, хоча їх 

проведення не мало системного характеру або самі члени експерименту не 

виявляли активності в соціалізаційній справі. Порівняльні результати рівнів 

громадянської соціалізованості членів ЕГ та КГ на початку і в кінці 

формувального етапу експерименту відображено в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Порівняльні результати рівнів громадянської соціалізованості за 

обраними критеріями в ЕГ та КГ на початку та в кінці формувального 

етапу експерименту (у %) 

 Ціннісно-

мотиваційний 

Ціннісно-когнітивний Конструктивно-діяльнісний 

Початок Кінець Початок Кінець Початок Кінець 

ЕГ Низький 52,0 4,0 40,7 5,9 64,7 4,9 

Середній 39,2 48,5 48,5 44,6 30,4 50,0 

Високий 8,8 47,5 10,8 49,5 4,9 45,1 

КГ Низький 49,0 45,3 40,6 36,5 66,7 59,4 

Середній 41,1 42,7 49,5 52,6 29,1 33,9 

Високий 10,9 12,0 9,9 10,9 4,2 6,7 

Результати аналізу змісту табл. 2.7 показують наявність тенденції до 

збільшення кількості членів експериментальної групи з високим рівнем 
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громадянської соціалізованості за всіма критеріями. Зокрема, за ціннісно 

мотиваційним і ціннісно-когнітивним критеріями приріст складає 38,7%, а за 

ціннісно-діяльнісним – 40,2%. Юнаків і дівчат із середнім рівнем 

сформованості цієї інтегральної якості за ціннісно-мотиваційним критерієм 

стало більше на 9,3%, а за ціннісно-діяльнісним – на 19,6%. Факт зменшення 

членів експериментальної групи з середнім рівнем сформованості 

громадянської соціалізованості за ціннісно-когнітивним критерієм на 3,9% 

пояснюється наявністю переходу молоді з середньої статусної групи 

передусім у групу з високим статусом. Однак суттєво зменшилася кількість 

членів експериментальної групи, які на початку експерименту знаходилися 

на низькому рівні сформованості громадянської соціалізованості (на 34,8% за 

ціннісно-когнітивним критерієм, на 48,0% за ціннісно-мотиваційним 

критерієм і на 59,8% за конструктивно-діяльнісним критерієм).  

З метою більшої наочності порівняльних результатів експерименту 

щодо змін рівнів громадянської соціалізованості його членів з КГ та ЕГ за 

всіма критеріями відображено на рисунках 2.6 – 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Порівняльні результати експерименту щодо змін рівнів 

громадянської соціалізованості його членів з КГ та ЕГ у кінці експерименту 

за ціннісно-когнітивним критерієм 
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Рис. 2.7. Порівняльні результати експерименту щодо змін рівнів 

громадянської соціалізованості його членів з КГ та ЕГ у кінці експерименту 

за ціннісно-мотиваційним критерієм   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Порівняльні результати експерименту щодо змін рівнів 

громадянської соціалізованості його членів з КГ та ЕГ у кінці експерименту 

за конструктивно-діяльнісним критерієм   

 

На основі аналізу представлених вище даних можна відмітити зміни в 

рівнях розвитку критеріїв громадянської соціалізованості в членів 

експериментальної групи. Домінантним у цій групі є рівень приросту 
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показників сформованості громадянської соціалізованості. 

З метою більшої визначеності і точності показників ми вирахували 

коефіцієнт співвідношення учасників експерименту за рівнями 

сформованості критеріїв громадянської соціалізованості [243, с. 97]. 

Розрахунок проводився за формулою 2.1: 

 , де      

А – відсоток учасників експерименту з низьким рівнем сформованості 

громадянської соціалізованості за кожним критерієм; 

В – відсоток учасників експерименту із середнім рівнем сформованості 

громадянської соціалізованості за кожним критерієм; 

С – відсоток учасників експерименту з високим рівнем сформованості 

громадянської соціалізованості за кожним критерієм. 

Результати розрахунку наведено нами в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8  

Показники зміни рівня громадянської соціалізованості у ЕГ та КГ на 

початок та кінець експерименту 

 

 Результати приросту значення показників 

Ціннісно-мотиваційний Ціннісно-когнітивний Конструктивно-

діяльнісний 

Початок Кінець Приріст Початок Кінець Приріст Початок Кінець Приріст 

ЕГ 1,56 2,43 0,87 1,7 2,43 0,73 1,40 2,40 1,0 

КГ 1,63 1,66 0,03 1,69 1,74 0,05 1,37 1,47 0,1 

 

З метою більшої наочності показники коефіцієнта зміни рівня 

громадянської соціалізованості в членів експериментальної і контрольної 

груп представлено в діаграмі нижче (див. рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Діаграма показників зміни рівнів громадянської 

соціалізованості у КГ та ЕГ на початку та в кінці експерименту 

 

Коефіцієнти приросту показників у членів контрольної групи є такими: 

за ціннісно-мотиваційним критерієм – 0,87; за ціннісно-когнітивним – 0,73; 

за конструктивно-діяльнісним – 1,0. Вони свідчать про позитивну динаміку 

зростання рівнів громадянської соціалізованості в умовах упровадження 

розроблених програми і методики. Також підкреслимо найбільше зростання 

саме конструктивно-діяльнісного складника соціалізаційного процесу (1,0), 

що говорить про ефективність формування в молоді вмінь конструктивного 

плану за зазначеними нами напрямами громадянської соціалізації. 
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Працюючи над підвищенням рівня за цим критерієм, ми прагнули 

максимально заохотити членів козацьких організацій до процесів 

проектування, організації та проведення різноманітних видів громадської 

діяльності, активізуючи їх творчу та пошуково-дослідницьку діяльність. У 

контрольній групі така динаміка не спостерігається, і зміни показників 

зростання рівня громадянської соціалізованості є досить незначними (за 

ціннісно-мотиваційний критерієм приріст становить 0,03; за ціннісно-

когнітивним – 0,05; за конструктивно-діяльнісним – 0,1).  

Отже, за результатами порівняння відповідних показників на 

констатувальному та формувальному етапах експерименту можна зробити 

висновок про зростання рівнів громадянської соціалізованості учнівської і 

студентської молоді з експериментальної групи, що свідчить про 

ефективність упровадженої нами системи громадянської соціалізації в 

діяльності молодіжних козацьких організацій. Отримані результати також 

стали свідченням ефективності запропонованих нами соціально-педагогічних 

умов формування в учнів і студентів мотивів громадянської соціалізації, 

стимулювання цього процесу та організації роботи молодіжних козацьких 

об’єднань. 

Для визначення достовірності експериментальних даних щодо рівнів 

сформованості громадянської соціалізованості у юнаків та дівчат у діяльності 

молодіжних козацьких організацій ми скористалися критерієм однорідності  

χ
2

Пірсона. 

Емпіричне значення статистичного критерію  χ
2

 для порівнювальних 

вибірок розраховується за формулою 2.2. Отримане значення буде порівняне 

із критичним значенням χ
2

(рівень значущості α = 0,05), яке відповідно до 

зафіксованих у таблиці критичних значень даних (кількість ступенів свободи 

2) становить: χ
2

= 5,991. 

На початку здійснення обрахунків сформулюємо дві гіпотези:   

(нульова гіпотеза) – емпіричні розподіли рівнів сформованості громадянської 
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соціалізованості молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій ЕГ та 

ЕГ є незначними;  – емпіричні розподіли рівнів сформованості 

громадянської соціалізованості молоді ЕГ та КГ значно різняться між собою, 

і ця різниця визначається процесом упровадження експериментальної 

програми щодо формування громадянської соціалізованості в ЕГ.  

Якщо  χ
2

емп ≤  χ
2

кр, робимо висновок, що характеристики вибірок 

збігаються з рівнем значущості, а якщо χ
2

емп > χ
2

кр, то робимо висновок, що 

достовірність відмінностей характеристик ЕГ та КГ складає 95%, отже, наша 

гіпотеза підтверджується.  

Розрахунки критерію  χ
2

для КГ та ЕГ за середнім значенням 

представлені в табл. 2.9 – 2.14. 

Таблиця 2.9 

Емпіричні частоти  χ
2

 для ЕГ за середнім значенням показників (за 

ціннісно-мотиваційним критерієм) 
Рівні Емпіричні частоти Усього 

на початок 

експерименту 

на кінець 

експерименту  

Низький 106 (А) 8 (Б) 114 

Середній 80 (В) 99 (Г) 179 

Високий 18 (Д) 97 (Є) 115 

Усього 204 204 408 

 

Таблиця 2.10 

Емпіричні частоти χ
2

для КГ за середнім значенням показників (за 

ціннісно-мотиваційним критерієм) 
Рівні Емпіричні частоти Всього 

на початок 

експерименту 

на кінець 

експерименту  

Низький 94 (А) 87 (Б) 181 

Середній 77 (В) 82 (Г) 159 

Високий 21 (Д) 23 (Є) 44 

Усього 192 192 384 
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Таблиця 2.11 

Емпіричні частоти χ
2

для ЕГ за середнім значенням показників (за 

ціннісно-когнітивним критерієм) 
Рівні Емпіричні частоти Усього 

на початок 

експерименту 

на кінець 

експерименту  

Низький 83 (А) 12 (Б) 95 

Середній 99 (В) 91 (Г) 190 

Високий 22 (Д) 101 (Є) 123 

Усього 204 204 408 

 

Таблиця 2.12 

Емпіричні частоти χ
2

для КГ за середнім значенням показників (за 

ціннісно-когнітивним критерієм) 
Рівні Емпіричні частоти Усього 

на початок 

експерименту 

на кінець 

експерименту  

Низький 78 (А) 70 (Б) 148 

Середній 95 (В) 101 (Г) 196 

Високий 19 (Д) 21 (Є) 40 

Усього 192 192 384 

 

Таблиця 2.13 

Емпіричні частоти χ
2

для ЕГ за середнім значенням показників   

(за конструктивно-діяльнісним критерієм) 
Рівні Емпіричні частоти Всього 

на початок 

експерименту 

на кінець 

експерименту  

Низький 132 (А) 10 (Б) 142 

Середній 62 (В) 102 (Г) 164 

Високий 10 (Д) 92 (Є) 102 

Усього 204 204 408 
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Таблиця 2.14 

Емпіричні частоти χ
2

для КГ за середнім значенням показників  

(за конструктивно-діяльнісним критерієм) 
Рівні Емпіричні частоти Всього 

на початок 

експерименту 

на кінець 

експерименту  

Низький 128 (А) 114 (Б) 242 

Середній 56 (В) 65 (Г) 121 

Високий 8 (Д) 13 (Є) 21 

Усього 192 192 384 

 

Для розрахунку критерію χ
2

емп для ЕГ та КГ використовуємо формули 

2.2 та 2.3.  

,    (2.2) 

де n – кількість осіб на початку та після експерименту; m – кількість 

осіб на початку та після експерименту за різними рівнями; s – загальна 

кількість осіб в експерименті.  

Формула 4.2: 

,   (2.3) 

де  – емпірична частота,  сума χ
2

емп за емпіричними частотами. 

За цими формулами проводимо розрахунок критерію χ
2

емп для ЕГ та 

КГ за середнім значенням показників. Розрахунки емпіричних частот 

критерію χ
2

емп для ЕГ та КГ представлено в табл. 2.15 – 2.20. 
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Таблиця 2.15 

Розрахунки критерію χ
2

емп для ЕГ за середнім значенням показників (за 

ціннісно-мотиваційним критерієм) 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота  

Теоретична 

частота 

 

  

 

1 А 106 57 49 2410 42,1228 

2 Б 8 57 -49 2410 42,1228 

3 В 80 89,5 -9,5 90,25 1,0083 

4 Г 99 89,5 9,5 90,25 1,0083 

5 Д 18 57,5 -39,5 1560,25 27,1347 

6 Є 97 57,5 39,5 1560,25 27,1347 

Сума 140,5316 

 

Таблиця 2.16 

Розрахунки критерію χ
2

емп для КГ за середнім значенням показників (за 

ціннісно-мотиваційним критерієм) 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота  

Теоретична 

частота 

 

  

 

1 А 94 90,5 3,5 12,25 0,1353 

2 Б 87 90,5 -3,5 12,25 0,1353 

3 В 77 79,5 -2,5 6,25 0,0786 

4 Г 82 79,5 2,5 6,25 0,0786 

5 Д 21 22 -1 1 0,0454 

6 Є 23 22 1 1 0,0454 

Сума 0,5186 
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Таблиця 2.17 

Розрахунки критерію χ
2

емп для ЕГ за середнім значенням показників (за 

ціннісно-когнітивним критерієм) 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота  

Теоретична 

частота 

 

  

 

1 А 83 47,5 35,5 1260,25 42,1228 

2 Б 12 47,5 -35,5 1260,25 42,1228 

3 В 99 95 4 16 0,1684 

4 Г 91 95 -4 16 0,1684 

5 Д 22 61,5 -39,5 1560,25 25,3699 

6 Є 101 61,5 39,5 1560,25 25,3699 

Сума 135,3222 

 

Таблиця 2.18 

Розрахунки критерію χ
2

емп для КГ за середнім значенням показників (за 

ціннісно-когнітивним критерієм) 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота  

Теоретична 

частота 

 

  

 

1 А 78 74 4 16 0,2162 

2 Б 70 74 -4 16 0,2162 

3 В 95 98 -3 9 0,0918 

4 Г 101 98 3 9 0,0918 

5 Д 19 20 -1 1 0,05 

6 Є 21 20 1 1 0,05 

Сума 0,716 
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Таблиця 2.19 

Розрахунки критерію χ
2

емп для ЕГ за середнім значенням показників (за 

конструктивно-діяльнісним критерієм) 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота  

Теоретична 

частота 

 

  

 

1 А 132 71 61 3721 42,1228 

2 Б 10 71 -61 3721 42,1228 

3 В 62 82 -20 400 4,8780 

4 Г 102 82 20 400 4,8780 

5 Д 10 51 -41 1681 32,6907 

6 Є 92 51 41 1681 32,9607 

Сума 159,9230 

 

Таблиця 2.20 

Розрахунки критерію χ
2

емп для КГ за середнім значенням показників (за 

конструктивно-діяльнісним критерієм) 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота  

Теоретична 

частота 

 

  

 

1 А 128 121 7 49 0,4049 

2 Б 114 121 -7 49 0,4049 

3 В 56 60,5 -4,5 20,25 0,3347 

4 Г 65 60,5 4,5 20,25 0,3347 

5 Д 8 10,5 -2,5 6,25 0,59,52 

6 Є 13 10,5 2,5 6,25 0,5952 

Сума 2,6696 

Кількісні дані засвідчують, що емпіричне значення χ
2

для КГ за 

ціннісно-мотиваційним критерієм становить 0,5186, за ціннісно-когнітивним 

критерієм – 0,716, за конструктивно-діяльнісним критерієм – 2,6696. Ці 

показники є меншими за критичне значення. Отже, допускається деякий 

ступінь збігу характеристик об’єктів, що порівнюються. Емпіричне значення 
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χ
2

для ЕГ становить за ціннісно-мотиваційним критерієм 140,5316, за 

ціннісно-когнітивним критерієм – 135,3222, за конструктивно-діяльнісним – 

159,9230. Отримані показники є значно більшими за критичне значення, що 

говорить про істотну різницю між значеннями ЕГ та КГ (див. рис. 2.10).  

 

Рис. 2.10. Порівняльні дані емпіричного та критичного значення χ
2

 

Пірсона в ЕГ та КГ 

 

Після обробки результатів виявлено різницю в рівнях сформованості 

громадянської соціалізованості ЕГ і КГ. Різниця констатована як статистично 

значна (див. табл. 2.21): 

Таблиця 2.21 

Загальна різниця між  χ
2

кр та  χ
2

емп у КГ 

 

 

 

 (КГ) 5,991 

 

 

> 

 (КГ) 0,5186 (ціннісно-мотиваційний 

критерій) 

 (КГ) 0,716 (ціннісно-когнітивний критерій) 

 (КГ) 2,6696 (конструктивно-діяльнісний 

критерій) 

 

Натомість в ЕГ навпаки (див. табл. 2.22): 
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Таблиця 2.22 

Загальна різниця між  χ
2

кр та  χ
2

емп в ЕГ 
 

 

 (ЕГ) 5,991 

 

 

< 

 (ЕГ) 140,5316 (ціннісно-мотиваційний 

критерій) 

 (ЕГ) 135,3222 (ціннісно-когнітивний критерій) 

 (ЕГ) 159,9230 (конструктивно-діяльнісний 

критерій) 

 

Отже, використання формули Пірсона (критерій χ
2

) дозволило 

підтвердити коректність розрахунків за рівнями сформованості основних 

показників громадянської соціалізованості членів молодіжних козацьких 

організацій. Підтвердилася гіпотеза формувального експерименту про 

підвищення рівнів громадянської соціалізованості молоді за певних умов, що 

виступили в ньому незалежними змінними.   

   

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Результати оцінки експериментальної роботи дозволяють зробити 

висновок про ефективне розв’язання проблеми загального і специфічного в 

процесі громадянської соціалізації учнів і студентів на основі цінностей 

козацької доби в сучасних молодіжних козацьких організаціях. Загальний 

складник цієї проблеми пов’язаний з потребою організаторів експерименту 

якісно впроваджувати в практику основи теорії організації соціалізаційного 

процесу, а специфічний – націлює на врахування в ньому і особливостей 

громадянського складника, і особливостей формування в молоді цінностей 

національної культури, виховання в молодих людей актуальних і сьогодні 

кращих якостей українських козаків.  

2. Отримані результати свідчать про значну різницю в показниках 
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експериментальної та контрольної груп. Найсуттєвіший умовивід: можна 

констатувати факти зростання високого рівня громадянської соціалізованості 

юнаків і дівчат з експериментальної групи за всіма критеріями: ціннісно-

мотиваційним (на констатувальному етапі – 8,8%, на формувальному – 

47,5%, тобто зростання на 38,7%), ціннісно-когнітивним (на 

констатувальному етапі – 10,8%, формувальному – 49,5%, зростання мало 

місце на 38,7%), конструктивно-діяльнісним (на констатувальному етапі – 

4,9%, формувальному – 45,1%, зростання зафіксовано на 37,2%).  

3. Наприкінці експерименту мало місце майже „симетричне‖ зростання 

високого рівня громадянської соціалізованості юнаків і дівчат, що говорить 

про системний збалансований характер громадянської соціалізації в 

молодіжних козацьких організаціях за всіма напрямами.   

4. У контрольній групі, попри незначний приріст показників, більшість 

учнів та студентів мають низький рівень громадянської соціалізованості за 

ціннісно-мотиваційним критерієм – 45,3%; за ціннісно-когнітивним – 36,5%; 

за конструктивно-діяльнісним – 59,4%. У КГ не було реалізовано програму 

„Козацький часопис‖, а процес громадянського виховання не мав системного 

характеру.   

5. За підрахунками загального рівня сформованості громадянсько 

значущих якостей у молодих людей, які брали участь у діяльності 

молодіжних козацьких організацій, треба зробити висновок про його 

відповідність соціальному запиту.  

6. Отримані дані можуть служити основою для рекомендацій 

керівникам різних рівнів державного управління, освітньої галузі щодо 

забезпечення громадянської соціалізації молодих людей на основі всебічної 

підтримки роботи молодіжних козацьких організацій.  

Матеріали, використані в другому розділі, є підґрунтям для реалізації 

потреби керівників територіальних громад у методичних рекомендаціях 

щодо громадянської соціалізації молоді в молодіжних козацьких клубах.  

Програму „Козацький часопис: скарбниця громадянської соціалізації 
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молоді‖ слід ширше пропагувати в усіх регіонах України: доведено, що 

підвищення рівня сформованості громадянської соціалізованості юнаків і 

дівчат у діяльності молодіжних козацьких організацій зумовлено її 

впровадженням у практику.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове розв’язання 

актуальної проблеми загального і специфічного в процесі громадянської 

соціалізації учнів і студентів на основі цінностей козацької доби в сучасних 

молодіжних козацьких організаціях, що полягає в обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці системи відповідного соціалізаційного процесу.  

1. Результати аналізу стану вивчення проблеми громадянської 

соціалізації молоді засвідчили таке: в європейських країнах, США вона є 

вельми актуальною (проте там немає чіткого розподілу між поняттями 

„громадянське виховання‖ і „громадянська соціалізація‖); більшість 

науковців розуміє під цим феноменом один із видів соціалізації, що 

забезпечує включення індивіда в громадянську практичну діяльність, під час 

якої відбувається привласнення ним громадянських цінностей і норм і як 

результат – перетворення особистості в громадянсько соціалізовану; 

проблема громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій не є предметом численних досліджень; у молодіжних 

козацьких організаціях України немає спеціальних концепцій, програм і 

методик громадянської соціалізації її членів, підпорядкованих певним 

науково обґрунтованим теоретичним положенням.  

Міждисциплінарний аналіз наукової літератури щодо проблеми 

громадянської соціалізації молодого покоління дозволив окреслити ключові 

суперечності, які виникають в цьому процесі, дослідити особливості його 

здійснення в сучасних соціокультурних умовах і дати йому робоче 

визначення.  

Під громадянською соціалізацією розуміється складний, інтегрований, 

багатогранний процес, у якому діалектично взаємопов’язані духовний, 

правовий, національно-патріотичний, валео-екологічний напрями і форми 

соціально-педагогічної діяльності, що спрямовані на присвоєння молодою 

людиною складників громадянськості – громадянських цінностей як 
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особистісних у ході суб’єкт-суб’єктної взаємодії в родині, системі освіти, 

територіальній громаді, молодіжних організаціях та інших соціальних 

інститутах і включення в пріоритетне джерело соціалізованості – громадську 

практику (дії щодо просвіти громадян, участь у волонтерському русі, 

організація благодійної допомоги, екологічна діяльність, участь у 

патріотичних акціях тощо).   

2. Структурними компонентами моделі системи громадянської 

соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій є такі: 

концептуально-цільовий (мета, методологічні підходи і принципи (єдність 

емоційного і раціонального; домінування емоційно-духовного чинника у 

формуванні громадянськості та ін.)); суб’єкт-об’єктний (суб’єкти – керівники 

молодіжних козацьких організацій, соціальні педагоги, соціальні працівники, 

активні члени територіальної громади, члени молодіжних козацьких 

організацій; об’єкти – студентська та учнівська молодь); ціннісно-змістовий: 

компоненти (емоційно-почуттєвий; ціннісно-мотиваційний; операційно-

діяльнісний; змістово-рефлексивний); напрями (духовний, правовий, 

національно-патріотичний, валео-екологічний); механізми (узгодженість 

ідеологій, принципів інститутів соціалізації; єдність громадянської 

свідомості та самосвідомості особистості молодої людини та ін.), цінності 

змісту програми громадянської соціалізації молоді, умови функціонування 

відповідної системи; методичний (сюжетно-рольові ігри за козацькою 

тематикою, тренінги щодо проектування і реалізації особистих програм 

громадянської соціалізації за різними напрямами, залучення молоді до 

презентації козацької атрибутики та духовно-патріотичних цінностей у 

громаді та ін.); результативний.  

3. Обґрунтовано принципи громадянської соціалізації учнівської та 

студентської молоді в козацьких молодіжних організаціях: єдності 

емоційного і раціонального; домінування емоційно-духовного чинника у 

формуванні громадянськості; розкриття соціалізаційних можливостей 

молодіжних козацьких організацій.  
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4. Основними сутнісними характеристиками цільової програми 

громадянської соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих 

освітніх закладів у процесі залучення їх до діяльності козацьких молодіжних 

організацій визначено: загальні – нормативно-правова забезпеченість і 

відповідність її змісту базовим цінностям і вимогам; відповідність цільових 

орієнтирів і змісту програми сучасним уявленням про національно-виховний 

ідеал; специфічні – підпорядкування ціннісно-змістового складника програми 

гармонійному поєднанню громадянських цінностей з кращими цінностями 

захисника України часів козаччини; зорієнтованість на віддзеркалення 

системного характеру комунікативних зв’язків молодіжної козацької 

організації з різними соціальними інститутами; спрямованість цільових 

орієнтирів програм на організацію волонтерської діяльності молоді в 

громаді; гуманний і патріотичний характер специфічних форм і методів 

громадянського виховання і діяльності молодіжних козацьких організацій.   

5. Методичні рекомендації щодо громадянської соціалізації молоді 

в молодіжних козацьких клубах є цілісною сукупністю методів, прийомів, 

форм і засобів реалізації „Козацького часопису‖, програми щотижневого 

занурення учнів і студентів у цінності козацької доби, структура якої 

передбачає чотири навчальних тижні – лекційний, проектний, організаційно-

практичний і рефлексивний. До дидактико-методичного забезпечення цієї 

програми належать: цінності дидактичної скарбнички тематичного 

спрямування, методика побудови інтерактивної, основної та заключної 

частин зустрічей членів молодіжної козацької організації в ролі волонтерів з 

учнівською молоддю або в ролі активних суб’єктів засвоєння змісту 

програми під час навчання у клубах „Соколи‖.  

6. Результати оцінки проведеної теоретико-експериментальної 

роботи демонструють переваги розробленої системи порівняно з 

традиційною організацією процесу громадянської соціалізації учнів і 

студентів в молодіжних організаціях, наявність у її членів достатньо високих 

рівнів громадянської соціалізованості й активності.  
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Робота не вичерпує всіх аспектів розв’язання досліджуваної проблеми. 

Подальшого наукового пошуку потребує визначення закономірностей 

громадянської соціалізації членів молодіжних козацьких організацій, 

з’ясування шляхів і способів розвитку їхньої національної свідомості й 

самосвідомості, активної діяльності в громаді тощо.        
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Програма громадянської соціалізації учнівської молоді для організації 

виховної роботи в шкільних колективах та молодіжних козацьких 

організаціях (гуртках) „козацький часопис” 

1 рік навчання 

Автор: Грищук Дмитро Геннадійович – засновник та керівник 

благодійного фонду „Возлюби‖, студентський декан Українського Біблійного 

інституту (м. Київ) 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

З метою створення соціально-педагогічного забезпечення 

громадянської соціалізації учнів загальноосвітніх та студентів вишів була 

створена спеціальна програма громадянської соціалізації учнівської молоді 

для організації виховної роботи в шкільних колективах та молодіжних 

козацьких організаціях (гуртках) „Козацький часопис‖ (далі Програма). Ця 

програма характеризується нормативно-правовою забезпеченістю і 

відповідністю її змісту базовим цінностям і вимогам, які містяться в законах 

України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю‖, „Про освіту‖, „Про 

загальну середню освіту‖, „Про вищу освіту‖ від 1 липня 2014 р., а також в 

Указі Президента України від 13.10.2015 р. № 580 „Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки‖, 

Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 898-р „Про 

затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання 

молоді на 2017 рік‖, наказі Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 № 641 „Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх закладах‖, 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті. Важливим 

теоретико-методологічним підґрунтям програми „Козацький часопис‖ стала 

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності, розроблена Президією Академії педагогічних наук 

України. При розробці програми були взяті до уваги основні принципи та 

методологічні підходи, окреслені авторами концепції. Принципи, за якими 

будується програма, містять гармонізацію емоційного та раціонального в 

процесі формування та розвитку громадянських цінностей. Розроблені в 

Концепції принципи виховання громадянина лягли в основу принципу 

домінування емоційно-духовного чинника у формуванні громадянськості, 

який передбачає систему вищих загальнолюдських цінностей (альтруїзм, 

релігійність, етичність, моральність, гуманність), як провідну та базову в 

процесі формування системи громадянських цінностей (патріотизм, 
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громадянська та волонтерська активність). Крім того, діяльнісний підхід в 

організації громадянської соціалізації враховує об’єктивні закономірності 

формування в молоді мотивів громадянської активності як базової умови 

розвитку особистісних новоутворень у вигляді системи громадянських 

цінностей під загальним ім’ям Homo Civicus, або Людина-Громадянин. Також 

діяльнісний підхід у діяльності молодіжних козацьких організацій 

передбачає розвиток умінь проектування, організації та здійснення корисної 

волонтерської діяльності в громаді. Автори програми повністю розділяють 

думку авторів концепції громадянського виховання про те, що реальна дія 

становить ментальну і психічну основу майбутніх ціннісних громадянських 

новоутворень юнаків та дівчат.  

Найвищою (ідеальною) метою громадянської соціалізації є 

формування Homo Civicus, або Людини-Громадянина. Саме культурно-

історична спадщина козацької доби, яку ми можемо осягнути за допомогою 

літератури, козацької атрибутики, пісенного та хореографічного матеріалу, 

обрана авторами програми „Козацький часопис‖ як джерело, у якому 

містяться риси сьогоднішньої Людини-Громадянина. Зробивши аналіз 

еволюції осягнення та трактування його змісту, ми можемо виділити низку 

характерних його складників: 

1. Національна ідентичність. Кожна нація ідеальна, самобутня та 

складає свій неповторний зміст. Тому виховний ідеал описує особистість, її 

розвиток та діяльність саме в контексті своєї нації. 

2. Культурна ідентичність. Особистість має розвинутий комплекс 

цінностей (шана, повага, освіченість) та дій (збереження та збагачення) щодо 

культурно-історичних традицій, мови, національних святинь. 

3. Соціальна ідентичність. Людина має достатній рівень осягнення 

та оволодіння знаннями про особистісні та суспільні права, свободи і 

можливості та ефективно втілює їх у соціальній комунікації та інтеграції.      

Відповідно до мети Програми визначено три блоки завдань: 

1. Аксіологічний: 

a. Прищепити любов до України як Батьківщини, її національної 

культури, історії, традицій; 

b. Розвинути здатність до сприймання власного діяльнісного 

процесу національного культуротворення в процесі побудови 

громадянського суспільства. 

2. Ціннісно-змістовий: 

a. Розробити систему знань про видатні персоналії та значущі події 

в історії козацької України; 

b. Окреслити систему сучасних громадянських цінностей 

відповідно до цінностей козацької доби; 

c. Гармонізувати систему цінностей національної культури з 

козацькими цінностями; 

d. Розробити систему організації та реалізації проектів корисної 

громадянської діяльності для молодіжних козацьких організацій; 

e. Оптимізувати процес формування національно-свідомої, 
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духовно-моральної, соціально-активної особистості Людини-Громадянина. 

3. Організаційно-діяльнісний: 

a. Організувати систему методологічного супроводу процесу 

громадянської освіти і виховання молоді; 

b. Оптимізувати систему комунікації та активної взаємодії з 

однолітками в козацькій молодіжній організації та з соціальним середовищем 

загалом; 

c. Організувати на особистісно зорієнтованому рівні ефективний 

процес засвоєння юнаками та дівчатами цінностей козацької доби; 

d. Розробити систему стимулювання активності молодих людей у 

діяльності молодіжної козацької організації; 

e. Розробити систему специфічних форм громадянської діяльності 

молоді в діяльності молодіжної козацької організації; 

f. Організувати систему волонтерської діяльності молоді в громаді; 

g. Розробити систему моніторингу ступеня ефективності 

громадянської соціалізації молоді в діяльності молодіжних козацьких 

організацій. 

Суб’єкти відповідної організації (гуртка) виступають у ролі носіїв 

кращих цінностей козацької доби і цінностей національної культури. Вони є 

соціально-педагогічними волонтерами, що створюють підґрунтя не лише для 

власної громадянської соціалізації, але й для розбудови громадянського 

суспільства в Україні. Тому програма передбачає низку практичних заходів у 

межах навчального заходу, де навчаються її учасники, або в межах 

територіальної громади, де волонтерська діяльність призведе до певного 

суспільного резонансу. Такий суспільний резонанс впливає на поліпшення 

умов для зростання зацікавленості представників територіальної громади до 

суспільно значущої громадянської діяльності, інтересу до оволодіння 

знаннями про особистісні та суспільні права і свободи, здатності до 

оптимізації процесу формування громадянських цінностей на основі 

цінностей козацької доби. Крім того, волонтерська діяльність має ще і 

особистісно зорієнтовану цінність через оптимізацію процесу формування 

мотиваційно-діяльнісних, особистісних та когнітивних рис юнаків та дівчат. 

Так, під час участі в суспільно корисних проектах молодіжних козацьких 

організацій у молоді формуються такі мотиваційні риси, як отримання 

позитивного організаційного та операційного досвіду, прагнення пережити 

почуття корисності та важливості людям, яким допомагаєш, отримання 

нових знань та навичок. В особистісному аспекті розвивається таке: 

ініціативність, впевненість, самоконтроль, відповідальність, терпимість, 

безкорисливість, ввічливість. Під час активної волонтерської діяльності 

також розвиваються когнітивні риси, як-от: знання нормативно-правової бази 

волонтерської діяльності, знання методів і специфічних форм проектування і 

реалізації суспільно значущої діяльності, знання про особливості 

волонтерської діяльності з різними соціальними групами.   

Відповідно до національних, культурних, етичних, військових, 

громадянських цінностей козацької доби Програма передбачає такий 
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комплекс методів та форм громадянської соціалізації молоді. 

1. Сюжетно-рольові ігри за козацькою тематикою: участь у 

заходах національної патріотичної гри „Джура-Сокіл‖; козацькі звитяги; 

козацький театр тощо. 

2. Проектування громадянсько значущої волонтерської діяльності: 

благодійні десанти; акції зі збору коштів на допомогу армії та постраждалим 

унаслідок бойових дій; організація допомоги родинам вимушених 

переселенців; акції зі збору коштів на лікування хворих дітей тощо 

3. Заходи щодо розроблення та реалізації особистих програм 

громадянської діяльності: громадянський університет „Крапка.UA‖; школа 

молодого лідера; школа риторики; школа вожатого козацького табору тощо. 

4. Залучення молоді до презентації козацької атрибутики та 

популяризації духовно-патріотичних цінностей у громаді: дні козацької 

культури; козацькі літературні читання; театральні, естрадні та мистецькі 

вистави за козацькою тематикою тощо.  

Програма має рекомендаційний характер; види та форми діяльності 

розглядаються в ній як орієнтовні. Навчальний матеріал програми 

адаптований до занять різного рівня підготовленості. Програма може бути 

використана під час проведення виховних класних годин, у діяльності 

шкільного чи пришкільного патріотичного гуртка, у виховних 

програмах позашкільних та вищих навчальних закладів. Конкретний 

зміст процесу громадянської соціалізації залежить від закладу освіти, регіону 

з урахуванням реальних умов, індивідуальних особливостей, потреб молоді 

та їхніх батьків.  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Місяць Теоретичний 

тиждень (2 

години) 

 Проектний 

тиждень (6 

годин) 

Практичний 

тиждень (5 

годин) 

 Персоналії Ключові 

цінності 

Проект-

доповідь 

Практичні 

заходи 

Вересень Вступ. 

Українське 

козацтво як 

джерело 

громадянської 

соціалізації 

молоді. Іван 

Сірко / Козацька 

зброя 

Побратимство / 

Товариство 

Історичний 

приклад 

справжньої 

дружби 

Кожен 

своєму другу 

або друзям 

підготує та 

вручить 

пам’ятний 

подарунок 

Жовтень Дмитро 

Вишневецький / 

Покрова 

Патріотизм 10 причин, за що 

любити свою 

малу 

Батьківщину 

Підготувати та 

провести 

екскурсії на 

вибір до 

краєзнавчого 

музею, 

художнього 

музею, 

бібліотеки, 
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місцями слави і 

пошани вашого 

регіону 

Листопад Петро 

Дорошенко / 

Козацький 

побут. 

Економіка 

Духовність Докази 

існування 

Творця 

Відвідати 

святкове 

молодіжне 

богослужіння у 

громаді 

молодіжної 

Церкви 

Христової та 

скласти звіт про 

відвідини 

Грудень Данило Апостол 

/ Козаки-

характерники 

Мужність Підготувати та 

презентувати 

історії про 

мужні вчинки 

земляків 

Підготувати та 

провести 

зустріч-інтерв’ю 

з однією з 

відомих 

особистостей 

вашого району 

(ліквідатори 

аваріях на 

ЧАЕС, ветерани 

ВВ або 

Афганістану, 

діти війни, герої 

України тощо) 

Січень-лютий Богдан 

Хмельницький / 

Цікаві факти 

про козаків 

Павло 

Полуботок / 

Українська 

визвольна війна 

Суспільно-

громадська 

діяльність  

Волонтерський 

проект для 

територіальної 

громади 

У робочих 

групах 

підготувати та 

презентувати 

волонтерський 

проект для 

територіальної 

громади 

Березень Іван Мазепа / 

Козацькі 

літописці 

Толерантність / 

Гуманізм 

Світ без 

обмежень: 

вирішення 

актуальних 

питань для 

людей з 

особливими 

потребами 

Похід у 

навчальний чи 

лікувальний 

заклад для осіб з 

особливими 

потребами. 

Підготовка та 

проведення 

благодійного 

десанту 

Квітень Петро 

Конашевич-

Сагайдачний / 

Заснування 

Острозької 

Академії (1576) 

 

Освіченість Вчитися ніколи 

не пізно 

Урок-тренінг з 

учнями школи-

інтернату або 

студентами 

ліцею на тему: 

„Вчитися ніколи 

не пізно‖ 
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Травень Кирило 

Розумовський / 

Козацтво у 

кінофільмах 

Цілеспрямова-

ність 

 

Розробити 

плани для 

досягнення 

однієї цілі 

протягом 

одного року 

Розробити 

бізнес-план 

соціального 

бізнесу для 

вразливих 

верств 

населення та 

презентувати 

його на 

загальних 

зборах 

РАЗОМ 18 годин  54 

години 

45 годин 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Діяльність молодіжних козацьких організацій (гуртків) включає такі 

види виховної роботи: теоретичні заняття, де закладається когнітивна 

основа майбутніх ціннісних новоутворень; практична проективна 

діяльність, під час якої створюються умови для емоційних „відбитків‖ у 

свідомості юнаків та дівчат; рефлексивна діяльність як комплекс 

індивідуальних та групових дій для „закріплення‖ та „конструювання‖ 

достатнього рівня громадянської соціалізованості молоді. 

Теоретичний тиждень (Персоналії, ключові цінності) – 18 годин (2 

години на тиждень; лекції, бесіди) 

Проектний тиждень (Проект-доповідь) – 54 годин (6 годин на 

тиждень: 4 години підготовка проекту, 2 години презентація) 

Практичний тиждень – 45 годин (5 годин на тиждень) 

Рефлексивний тиждень (підбиття підсумків) – 16 годин (2 години на 

тиждень) 

Козацькі звитяги – 12 годин (тричі на рік) 

Разом – 145 годин навчальної, практичної та рефлексивної діяльності. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці знатимуть: 

● про культурно-історичну спадщину козацької доби історії 

України; 

● козацьку атрибутику, пісенну та хореографічну спадщину 

козаччини; 

● історичні, культурні, економічні, мистецькі, етичні зв’язки між 

козацьким минулим і сьогоденням; 

● про особистісні та суспільні права, свободи та обов’язки; 

● основи сучасної системи громадянських цінностей; 

● про основи ефективної комунікації з соціальним середовищем та 

однолітками в козацькому гуртку; 

● порядок організації значущої волонтерської діяльності в 

територіальній громаді. 
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Вихованці вмітимуть: 

● будувати ефективну взаємодію між членами козацького гуртка; 

● організовувати та презентувати проекти-доповіді за козацькою 

тематикою; 

● проектувати програми волонтерської діяльності для 

територіальної громади. 

 

Вихованці набудуть досвіду: 

● творчої колективної діяльності, значущої для створення й 

розвитку громадянського суспільства; 

● емоційно-вольового ставлення до цінностей українського 

козацтва і потреб українського суспільства; 

● організації та участі в груповій пошуковій роботі; 

● створення та презентації проектів-доповідей за козацькою 

тематикою; 

● створення, організації й утілення суспільних та індивідуальних 

соціальних проектів для територіальних громад. 
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Додаток Б 

Маніфест Людини Громадянина 

Я – Людина Громадянин! 

Ти – Людина Громадянин! 

Він – мій побратим! 

Вона – моя посестра! 

Разом ми – єдина та активна громада свого села, району чи міста! 
 

Я – організатор. 

Ти – фандрейзер. 

Він – коуч. 

Вона – волонтер. 

Разом ми – команда, яка змінює світ навколо нас! 
 

Я розмовляю українською. 

Ти пишеш російською. 

Він читає англійською. 

Вона розуміє китайську. 

Разом ми розвинуте, освічене, універсальне і толерантне покоління! 
 

Я молюсь у небо. 

Ти молишся на ікону. 

Він молиться на Схід. 

Вона медитує. 

Разом ми – духовне покоління, яке має любов до Бога та один до 

одного! 
 

Я знаю свої права. 

Ти усвідомлюєш свої обов’язки. 

Він захищає права інших. 

Вона контролює виконання обов’язків іншими. 

Разом ми будуємо громадянське суспільство! 
 

Я – з Донбасу. 

Ти – з Волині. 

Він – зі Слобожанщини. 

Вона – з Таврії. 

Разом ми – нащадки славетних українців! 

Разом ми – спадкоємці легендарних козацьких традицій! 

Разом ми – сучасне поклоніння великого європейського народу! 

Разом ми – представники світової громадянської цивілізації! 
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Додаток В 

Кодекс честі  

члена молодіжного козацького клубу „Соколи” 

 

Я – дитина Господа Бога,  

син України-матері, 

нащадок великих козаків, 

спадкоємець славетних козацьких традицій маю: 

1. Любити Господа Бога, неньку Україну, свій рід, своїх батьків. 

2. Турбуватись про молодших, літніх, слабших. 

3. Бути вірним послідовником козацьких та народних чеснот. 

4. Бути обізнаним у своїх правах та усвідомлювати свої обов’язки; 

5. Захищати права та свободи своїх побратимів, свого роду, свого 

народу. 

6. Бути жертовним у благодійних справах. 

7. Бути принциповим та непримиренним до будь-яких проявів зла, 

аморальності, агресії. 

8. Цілеспрямовано та систематично розвивати свої фізичні сили. 

9. Турбуватися про збереження козацьких, родових та національних 

традицій, звичаїв. 

10. Стати у будь-який час на захист своїх побратимів, свого роду та 

свого народу, навіть до смерті. 

11. Бережливо ставитися до навколишнього середовища. 

12. Займати активну лідерську позицію у громадському, духовному, 

політичному житті свого села, району, міста та країни. 
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Додаток Г 

Програма соціально-педагогічних спостережень 

 

Об’єкт: молодь 14 – 20 років 

Мета: визначення рівня громадянської соціалізованості юнаків та 

дівчат 

Завдання:  

1. Визначити динаміку змін рівня громадянської соціалізованості 

молоді в духовному, правовому, національно-патріотичному та валео-

екологічному напрямах. 

2. Визначити найбільш ефективні заходи діяльності молодіжних 

козацьких організацій, які створюють умови формування в молоді мотивів 

громадянської соціалізації. 

3. Визначити найбільш ефективні моральні соціально-педагогічні 

стимули громадянської активності молоді. 

Місце спостереження: молодіжні козацькі організації. 

Результати спостереження фіксуються волонтером-наставником чи 

соціальним педагогом у картках спостереження: 

 

ПІБ Показники Національно - 

патріотичний 

напрям 

Правовий 

напрям 

Духовний 

напрям  

Валео-

екологічний 

напрям 

 Ціннісно - 

мотиваційні 

Ціннісно - 

когнітивні 

Конструктивно - 

діяльнісні 

    

Визначення рівня громадянської соціалізованості відбувається за 

допомогою питань: 

1. Як активно молода людина бере участь у рефлексивних заходах 

та ділиться своїми емоційними переживаннями громадянських цінностей під 

час занять та у громадянській діяльності? 

2. Чи виявляє вихованець зацікавленість до участі в діяльності 

молодіжної козацької (відвідує зустрічі, бере участь у груповій роботі, 

активно приєднується до розробки та реалізації проектів активної 

громадянської діяльності)? 

3. Чи проявляє юнак або дівчина інтерес до вивчення та 

використання цінностей козацької доби історії України?  

4. Чи проявляє зацікавленість до поглиблення знань про традиції, 

історію, культуру козаччини, зокрема наявності козацької присутності в 

рідному краї? 

5. Чи виявляє молода людина інтерес до самоосвіти та 

самовиховання, пов’язаних із подальшою громадянською соціалізацією? 
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6. Наскільки член молодіжної козацької організації володіє 

знаннями про основні національно-патріотичні, правові, духовні та валео-

екологічні цінності? 

7. Наскільки він/вона вміє захищати свої/суспільні права законними 

способами? 

8. Чи проявляє нетерпимість до проявів неповаги до національних 

символів? Проявів сепаратизму? 

9. Наскільки є високим рівень готовності до захисту цілісності та 

суверенітету України? 

10. Наскільки толерантно вихованець ставиться до протилежної 

статі, людей іншого віку, представників інших національностей, країн та рас? 

11. Чи проявляє нетерпимість до проявів зневаги до честі і гідності 

людини? 

12. Якими практичними знаннями та навичками володіє молода 

людина в плані проектування, організації та реалізації суспільно корисної 

волонтерської діяльності в територіальній громаді?  

13. Як часто вихованець бере участь у волонтерській діяльності та 

яку роль він обіймає? 

14. Як виконує доручення? 

15. Як ставиться до роботі в команді? 

16. Яке має відношення до результатів групової роботи? 

17. Як висок рівень готовності до співпраці з однолітками, 

старшими?  

18. Який рівень відповідальності та готовності довести проект до 

завершення? 

19. Який рівень творчої діяльності він/вона має відносно 

волонтерських проектів молодіжної козацької організації? 

20. Наскільки є високим рівень ініціативності щодо участі в 

діяльності молодіжної козацької організації? 

Показники сформованості громадянськості від 0% до 33% свідчать про 

низький рівень; від 34% до 66% – середній; від 67% до 100% – високий.   
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Додаток Д 

 

Тест для визначення рівня сформованості 

громадянських якостей учнів (15 – 17 років) 

(джерело: Виховання громадянина: психолого-педагогічний і 

народознавчий аспекти: навч.-метод. посіб.: П. Ігнатенко, В. Поплужний, 

Н. Косарєва, Л. Крицька. К.: ІЗМІН, 1997. 252 с.) 

 
№ 

п

/п 

Громадянські якості Бали Антигромадянські якості 

4 3 2 1 0 

1 Прихильність 

державним інтересам 

     Егоїстичність інтересів 

2 Демократичність      Авторитарність 

3 Суспільна 

ініціативність 

     Суспільна пасивність 

4 Гуманність      Мізантропія 

5 Етнічність      Зненаціоналізованість 

6 Громадянська 

патріотичність 

     Громадянська нігілістичність 

7 Громадянська 

відповідальність 

     Громадянська безвідповідальність 

8 Громадянська 

дисциплінованість 

     Громадянська 

недисциплінованість 

9 Громадянська 

самосвідомість 

     Аполітичність 

1

0 

Почуття 

громадянського 

обов’язку 

     Громадянська необов’язковість 

1

1 

Громадянська 

мужність 

     Громадянська покірність 

1

2 

Прихильність до 

вселюдських 

цінностей 

     Національна обмеженість 

1

3 

Громадянська гідність      Комплекс меншовартості 

1

4 

Готовність захищати 

Батьківщину 

     Слабовілля, догоджання 

1

5 

Терпимість до 

представників інших 

етносів 

     Ксенофобія 

1

6 

Піклування про 

державну мову, 

піднесення її 

престижу 

     Нехтування державною мовою, 

байдуже чи негативне ставлення 

до неї 

1

7 

Піклування про 

природу 

     Агресивність до природи 

1

8 

Приязнь до 

громадянських 

обрядів 

     Неприязнь до громадянських 

обрядів 
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1

9 

Повага до 

національних 

традицій 

     Нехтування національними 

традиціями, скепсис 

2

0 

Правосвідомість      Схильність до правових відхилень 

у діяльності та поведінці 

2

1 

Державницький 

оптимізм 

     Державницький песимізм 

2

2 

Почуття місцевого 

патріотизму (любов 

до місцевості 

проживання, її людей, 

культури) 

     Зневага до свого місця 

проживання 

2

3 

Відданість справі 

українського 

державотворення 

     Антипатія до справи українського 

державотворення 

2

4 

Громадянська 

активність 

     Громадянська мімікрія, ригідність 

2

5 

Громадянська 

вірність 

     Громадянська зрадливість 

2

6 

Філантропічність      Скупість 

2

7 

Політична воля      Безвільність 

  

Для визначення рівня сформованості громадянських якостей 

старшокласників необхідно скористатися шкалою, у якій ці якості 

оцінюються за п’ятибальною системою, при цьому слід уважати, що 4 бали – 

це максимальний рівень цієї якості, 3 – високий, 2 – середній, 1 – низький, 0 – 

повна її відсутність і наявність протилежної, антигромадянської якості. 
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Додаток Е 

Питальник на рівень сформованості 

громадянської позиції молоді в Україні (15 – 17 років) 

 

1. Як ти вважаєш, хто, які інституції (організації) у першу чергу 

повинні займатися вихованням учнів як громадян? (можете дати кілька 

відповідей) 
1. Школа 

2. Сім’я 

3. Влада 

4. Засоби масової інформації 

5. Громадськi організації 

6. Сама людина 

7. Iншi – ХТО?_________ 

8. Важко сказати 
 

Як ти вважаєш, наскільки будуть для тебе корисними по 

закінченні школи знання та навички, здобуті під час вивчення таких 

дисциплін: (дайте одну відповідь у кожному рядку) 
Курси Дуже 

корисні 

Деякою 

мірою корисні 

Зовсім 

не корисні 

Важко 

відповісти 

Громадянська 

освіта  

1 2 3 4 

Правознавство 1 2 3 4 

Людина і 

суспільство 

1 2 3 4 

Людина і світ 1 2 3 4 

Права людини 1 2 3 4 

Гуманітарне право 1 2 3 4 

 

Як часто в школі вам доводилося: (дайте одну відповідь у кожному 

рядку) 
 Часто Іноді Ніколи Важко 

відповісти 

Обговорювати сучасні 

події в країні чи 

місцевій громаді 

1 2 3 4 

Брати участь у 

дискусіях, які 

відображають різні 

погляди 

1 2 3 4 

Критично аналізувати 

інформацію (зокрема 

із ЗМІ) 

1 2 3 4 

 Обговорювати події 

суспільно-

політичного життя 

1 2 3 4 

Обговорювати події 

суспільно-

культурного життя 

1 2 3 4 
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Скоро ви закінчите школу i досягнете повноліття. Як ти вважаєш, 

наскільки тобі вистачає набутих знань та навичок, щоб почуватися 

впевнено в сучасному суспiльствi? (дайте відповідь у кожному рядку) 
Чи вистачає таких 

знань та вмінь: 

Загалом 

вистачає 

Не 

зовсім 

вистачає 

Зовсім 

не вистачає 

Мені 

це не 

потрібно 

Як брати участь у виборах 1 2 3 4 

Як побудована та працює 

система управління  

1 2 3 4 

Знання історії України 1 2 3 4 

Знання трудового 

законодавства та захист 

економічних прав 

1 2 3 4 

Правила прийому до ЗВО 1 2 3 4 

Які права має громадянин 

згідно з Конституцією 

1 2 3 4 

Як людина може 

захистити свої права 

1 2 3 4 

Знання сімейного права 1 2 3 4 

Розуміння мотивів 

поведінки людей 

1 2 3 4 

Які податки платять 

громадяни країни та 

місцеві бюджети 

1 2 3 4 

Як побудована партійна 

система в Україні 

1 2 3 4 

Як і для чого працюють 

громадські організації 

1 2 3 4 

Знання державної мови 1 2 3 4 

Як визначити власну 

спроможність до вибраної 

професії 

1 2 3 4 

Як вести перемовини та 

висловлювати власну 

позицію 

1 2 3 4 

Як почати займатися 

власною справою 

1 2 3 4 

Володіння іноземною 

мовою 

1 2 3 4 

Як налагоджувати 

стосунки між людьми 

1 2 3 4 

Як аналізувати 

інформацію 

1 2 3 4 

Комп’ютерна грамотність 1 2 3 4 

Як ефективно захищати 

навколишнє середовище 

1 2 3 4 

Як брати активну / 

посильну участь у 

діяльності громадських 

організацій 

1 2 3 4 
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36. Наскільки тебе цікавить політика? (одна відповідь) 
1 –  Дуже цікавить 

2 – Певною мірою цікавить 

3 – Не цікавить зовсім 

4 – Важко сказати 

37. Якi новини є для тебе найбiльш цiкавими? (одна відповідь) 
1 – Полiтичнi 

2 – Економiчнi 

3 – Культурнi 

4 – Спортивнi 

5 – Чутки (сенсацiї) 

6 – Кримiнальнi 

7 – Інші 

38. З яких джерел ти дізнаєшся про суспiльно-полiтичнi події в 

Україні та свiтi? (дайте одну відповідь у кожному рядку)    
Джерела 

інформації 

Часто Іноді Ніколи 

 Телебачення 1 2 3 

 Радіо 1 2 3 

 Газети 1 2 3 

 Книжки, журнали 1 2 3 

 Інтернет 1 2 3 

 Від вчителів 1 2 3 

 Від батьків, родичів 1 2 3 

 Від друзів  1 2 3 

 

Чи можна про тебе сказати, що ти (дайте одну відповідь у кожному 

рядку)   
 Так Ні Важко 

відповісти 

 Постійно стежиш за подіями 

політичного життя України 

1 2 3 

 Маєш стійкі політичні 

переконання 

1 2 3 

 Є прихильником певної 

політичної партії (блоку) 

1 2 3 

 Читаєш газети, дивишся 

телевізійні або слухаєш 

радіопередачі, у яких 

аналізуються суспільно-

політичні процеси в Україні 

1 2 3 

 Дискутуєш з приводу 

суспільно-політичних 

процесів в Україні з друзями, 

знайомими 

1 2 3 

 Усвідомлюєш проблеми 

країни 

1 2 3 

 Знаєш проблеми свого міста 

(села) 

1 2 3 
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 Готовий брати участь у 

політичному і громадському 

житті 

1 2 3 

 Співпрацюєш з іншими, щоб 

вирішувати проблеми у 

своєму місті (сілі) 

1 2 3 

 

Наскільки ти готовий: (дайте одну відповідь у кожному рядку) 
 Достатньо 

готовий 

Деякою 

мірою 

готовий 

Не 

готовий 

Важко 

сказати 

 Співпрацювати з іншими людьми задля 

вирішення проблем 

4 3 2 1 

 Брати на себе ініціативу та 

відповідальність 

4 3 2 1 

Слухати і розуміти думки інших 4 3 2 1 

 Іти на компроміс, щоб досягти згоди 4 3 2 1 

  

59. Укажи, у яких проектах та заходах, спрямованих на активну 

діяльність у школі/місцевій громаді, ти брав участь? (зазначте всі, де Вам 

довелося брати участь протягом останніх двох років) 
1. „Молодь обирає майбутнє‖ 

2. Акцiя „Громадянин‖ 

3.„Молодiжна рада у мiсцевiй громадi‖ 

4. Акцiя Євроклубiв: „Україна запрошує‖ 

5. Програма мiнi-проектiв „Молодь дiє‖ 

6. Iншi (які?)________________________ 

7. Не брав/ла участi у жодних подiбних заходах 

60. Як ти вважаєш, наскiльки корисною може бути твоя участь у 

вирiшеннi проблем школи чи твого міста (села)?  
1. Так, дуже корисною 

2. Деякою мiрою корисною 

3. Зовсiм не корисною 

4. Важко вiдповiсти 

Наскiльки ти готовий заради збереження природи: (дайте одну 

відповідь у кожному рядку) 

 

 
 Достатньо 

готовий 

Деякою 

мірою 

готовий 

Не 

готовий 

Важко 

сказати 

 Обмежити споживання товарів, які 

потенційно шкідливі для організму 

людини, відходи яких забруднюють 

навколишнє середовище 

4 3 2 1 

 Платити додатковий податок для 

отримання коштів на збереження 

навколишнього середовища 

4 3 2 1 

 Брати участь у регулярних екологічних 

акціях 

4 3 2 1 
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Як ти вважаєш, наскiльки важливими для людини є перерахованi 

чинники, щоб уважати її активним громадянином? (дайте одну відповідь 

у кожному рядку) 
Наскільки важливо, 

аби вважатися справжнім 

громадянином: 

Дуже важливо Певною 

мірою 

важливо 

Зовсім 

не важливо 

Важко 

відповісти 

 Брати участь у виборах 4 3 2 1 

 Належати до певної 

політичної партії 

4 3 2 

 

1 

 Цікавитися політичними 

новинами в пресі, по радіо 

і телебаченню 

4 3 2 1 

 Прагнути працювати в 

органах влади 

4 3 2 1 

 Брати участь у діяльності 

громадських організацій 

4 3 2 1 

 Добросовісно працювати 4 3 2 1 

 Поважати права інших 4 3 2 1 

Знати історію своєї країни 4 3 2 1 

 Допомагати іншим 

(інвалідам, сиротам та ін.) 

4 3 2 1 

 Уміти захищати свої 

права 

4 3 2 1 

 Брати участь у діяльності 

щодо захисту 

навколишнього 

середовища 

4 3 2 1 

 Поважати представників 

влади 

4 3 2 1 

 Брати участь у діяльності 

органів самоврядування 

4 3 2 1 

 Контролювати владу та її 

представників 

4 3 2 1 

 Влаштовувати громадські 

акції (непокори чи 

підтримки) 

4 3 2 1 

 Бути економічно 

незалежним 

4 3 2 1 

 Дотримуватися законів 4 3 2 1 

Поважати державні 

символи – прапор, герб  

4 3 2 1 

 Бути готовим у разі 

потреби захищати свою 

країну 

4 3 2 1 

 

83. Що для тебе у першу чергу означає демократiя? (зазначте три 

основні характеристики)  
1. Проведення чесних справедливих виборiв 

2. Незалежнiсть судової системи, панування закону 

3. Виконання тими, кого обрали, своїх виборчих обiцянок 
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4. Постiйний громадський контроль за обраною владою 

5. Добробут, стабiльне економiчне зростання 

6. Безпека для моєї сiм’ї 

7. Чiткий мiжнародний полiтичний курс 

8. Суспiльнi конфлiкти 

9. Парламент, що обстоює мої полiтичнi погляди 

10. Соцiальне розшарування суспiльства на бiдних i багатих, зубожiння 

11. Свобода слова, думок, засобiв масової iнформацiї, релiгiї тощо 

12. Можливiсть громадян брати участь в управлiннi, у громадському життi 

13. Соцiальний захист, соцiальнi гарантiї 

14. Безвладдя i хаос 

15. Інше (що?)____________ 

16. Важко сказати 

84. Як ти вважаєш, якi перешкоди для розвитку демократiї iснують 

в Українi? (зазначте три найбільш значущі причини) 
1. Чинне виборче законодавство 

2. Недосконала судова система, залежнiсть суддiв 

3. Пасивнiсть людей 

4. Низький рiвень життя людей 

5. Низький рiвень полiтичної культури населення 

6. Корупцiя 

7. Зовнiшнi впливи iнших держав 

8. Недостатнiй прошарок середнього класу 

9. Безвiдповiдальнiсть i егоїзм представникiв влади 

10. Нерiвноправнiсть чоловiкiв та жiнок 

11. Неготовнiсть громадян брати на себе вiдповiдальнiсть за реальну демократiю 

12. Недобросовiснiсть та залежнiсть ЗМI 

13. Соцiальне розшарування суспiльства на дуже бiдних i дуже багатих 

14. Постiйнi конфлiкти рiзних гiлок влади 

15. Вплив бiзнесу, олiгархiв на владу 

16. Вiдсутнiсть демократичних традицiй в українському суспiльствi 

17. Неповага бiльшостi людей до бiзнесу та багатих людей 

18. Вiдсутнiсть справжнiх полiтичних та iнтелектуальних авторитетiв 

19. Слабка залученiсть молодi в суспiльне життя 

20. Iнше (що?)_______________ 

21. Важко сказати 

Вiд кого, на твою думку, залежить рiвень демократiї в Українi? 

(дайте одну відповідь у кожному рядку) 
 Значною 

мірою 

Незначною 

мірою  

Не 

залежить 

зовсім 

Важко 

сказати 

Від центральної влади 4 3 2 1 

 Від місцевих органів влади 4 3 2 1 

Від політичних партій 4 3 2 1 

 Від громадських організацій 4 3 2 1 

 Від засобів масової інформації 4 3 2 1 

 Від самих громадян 4 3 2 1 

 Від політичних лідерів 4 3 2 1 

 Від підтримки країн ї демократії 4 3 2 1 

 

93. Яке з цих суджень тобi ближче? (одна відповідь) 
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1 – Звичайно, важливими є i свобода i достаток, однак в обмiн на власний добробут 

я готовий поступитися державi часткою своїх прав та громадянських свобод 

2 – Звичайно, важливими є i свобода i достаток, однак заради особистої свободи та 

гарантiй дотримання всiх громадянських прав я готовий терпiти певнi матерiальнi 

труднощi 

3 – Важко сказати 

94. Яке iз суджень тобi ближче? (одна відповідь) 
1 – Найкращою для України є демократична багатопартiйна система, незважаючи 

на її недолiки 

2 – Я не проти демократичної системи, однак заради забезпечення громадського 

спокою вiд демократичних принципiв можна iнодi вiдступати 

3 – Нашiй країнi потрiбна не демократiя, а „сильна рука‖ в особi жорсткого 

керiвника, який нарештi наведе лад у країнi 

4 – Важко сказати 

95. Що, на твою думку, об’єднує населення України в єдину нацiю? 

(зазначте не більше 3-х позицій) 
1 – Прагнення спiльно будувати краще життя в країнi 

2 – Належнiсть до українського громадянства 

3 – Рiвнi права всiх громадян України 

4 – Єдина державна мова 

5 – Патрiотичнi почуття громадянина України 

6 – Спiльна культурна спадщина 

7 – Полiтичнi погляди та переконання 

8 – Релiгiя (вiросповiдання) 

9 – Приналежнiсть (вiдчуття належностi) до одного народу (спiльноти) 

10 – Державнi кордони та державна влада 

11 – Спiльна iсторiя 

12 – Спiльна територiя 

13 – Вiдчуття своєї вiдмiнностi вiд iнших нацiй 

14 – Потреба захиститися вiд загрози ззовнi 

15 – Iнше 

16 – Нiщо не об’єднує 

17 – Важко сказати 

Якби ти мав можливiсть назвати нову вулицю у вашому 

населеному пунктi, то зупинив би вибiр на iменах/назвах (по одній 

відповіді у кожній колонці)  

96.                                           97.                                                98. 
1. Ярослава Мудрого 

2. Роксолани 

3. Богдана Хмельницького 

4. Iвана Франка 

5. Центральної Ради 

6. Радянських партизан 

7. Воїнiв УПА 

8. Українських дисидентiв 

9. Петра Григоренка 

10. В’ячеслава Чорновола 

1. Бiльшовикiв 

2. Махатми Гандi 

3. Праведникiв свiту 

4. Михайла Горбачова 

5. Науки 

6. Рузвельта 

7. Маргарет Тетчер 

8. Володимира Ленiна 

9. Європейська 

10. Миру 

1. Моцарта 

2. Шекспiра 

3. Соломiї Крушельницької 

4. Олександра Довженка 

5. Сергiя Параджанова 

6. Лiни Костенко 

7. Пола Маккартнi 

8. Брiтнi Спiрз 

9. Руслани 

10. Братiв Кличко 

 

Наскiльки ти себе вiдчуваєш: (дайте одну відповідь у кожному 

рядку) 
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 Повною 

мірою 

Переважно 

так 

Наскільки 

так, 

настільки 

й ні 

Переважно 

ні 

Зовсім 

ні 

Важко 

сказати 

 Мешканцем села, 

району чи міста, у 

якому живеш 

5 4 3 2 1 0 

 Громадянином 

України 

5 4 3 2 1 0 

Представником своєї 

національності 

5 4 3 2 1 0 

Приналежним до СНД  5 4 3 2 1 0 

Європейцем 5 4 3 2 1 0 

 

104. Якби ти мав можливiсть обирати, з ким жити в гуртожитку, 

коли вступите до ЗВО, то обрав би: (не більше 2-х відповідей)   
1. Хлопця/ дiвчину зi свого мiста/села/регiону 

2. Хлопця/ дiвчину з iншого регiону України 

3. Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з Китаю 

4. Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з Росiї 

5. Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з Польщi 

6. Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з Південної Америки 

7. Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з арабських країн 

8. Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з африканських країн 

9. Не має значення, головне – яка людина 

105. Якби ти мав можливiсть обирати, де жити в майбутньому, то 

де погодився б жити? (одна відповідь) 
1. В Українi 

2. У Росiї 

3. У країнах Захiдної Європи 

4. У країнах Схiдної Європи 

5. У США 

6. У Пiвнiчнiй Америцi 

7. Будь-де за кордоном, включаючи Азiю та Африку 

8. Важко сказати 

106. Якби перед тобою стояв вибiр, то яку роботу ти б обрав? (одна 

відповідь) 
1. Стабiльну, хоч i не дуже цiкаву роботу з постiйною, але середньою заробiтною 

платою 

2. Дуже цiкаву роботу, але з нестабiльним фiнансовим забезпеченням 

3. Не зовсiм нецiкаву роботу, але добре оплачувану 

4. Ризиковану, не надiйну, але з можливiстю швидко заробити великi грошi 

5. Працював би на двох роботах (одна для заробiтку, iнша – для самореалiзацiї) 

6. Важко сказати 

107. За яких умов ти б погодився працювати в iншiй країнi? (одна 

відповідь) 
1. Погоджуся працювати нелегалом 

2. Погоджуся працювати легально, хоч i не за фахом 

3. Погоджуюсь працювати лише легально i лише за фахом 

4. Працюватиму лише в Українi 

5. Важко сказати 
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Вiд чого, на твою думку, залежить твоє майбутнє?  
 Повною 

мірою 

Переважно 

так 

Наскільки 

так, 

настільки 

й ні 

Переважно 

ні 

Зовсім 

ні 

Важко 

сказати 

 Від стану мого 

здоров’я 

5 4 3 2 1 0 

 Від освіти, що я 

здобуду 

5 4 3 2 1 0 

 Від сили мого 

характеру і волі 

5 4 3 2 1 0 

 Від допомоги 

потрібних людей 

5 4 3 2 1 0 

 Від обставин, що 

складуться 

5 4 3 2 1 0 

 Від підтримки та 

розуміння моєї сім’ї 

5 4 3 2 1 0

0 

 Від економічної  

ситуації в Україні 

5 4 3 2 1 0 

 Від політичної ситуації 

в Україні 

5 4 3 2 1 0 

 Від стану екології в 

Україні 

5 4 3 2 1 0 

 Від  ситуації у світі 5 4 3 2 1 0 

 Від розвитку науки та 

технологій 

5 4 3 2 1 0 

 

Оцінювання відбувається за 5-бальною шкалою, де „5‖ означає 

„повною мірою‖, „4‖– „переважно так‖, „3‖ – „наскільки так, настільки й ні‖, 

„2‖ – „переважно ні‖, „1‖ – зовсім ні‖. 

 



260 
 

Додаток Ж 

План 

індивідуальної бесіди із членом молодіжного козацького клубу 

„Соколи” для діагностування рівня громадянської активності 

 

1. Як давно Ви берете участь у діяльності молодіжного козацького 

клубу „Соколи‖? 

2. Які саме види діяльності організації Вам більш привабливі? 

3. Як часто Ви берете участь у волонтерських проектах клубу? 

4. Чи готові Ви брати активну участь у вирішенні актуальних 

питань для територіальної громади?  

5. Чи маєте Ви досвід організації та проведення суспільно 

значущого проекту в територіальній громаді? 

6. Чи могли б Ви ініціювати організацію та проведення 

волонтерського проекту? 

7. Наскільки Ви готові до змін свого проекту, які ініційовані 

членами робочої групи, членам організації, керівництвом клубу? 

8. Чи готові Ви грати „другі‖ ролі під час роботи у волонтерському 

проекті? 

9. Де межа, після якої Ви не будете наполягати на досягненні мети 

проекту? 

10. Наскільки Ви знаєте історичне минуле своєї малої Батьківщини? 

11. Чи цікавитеся Ви історією рідного краю в України загалом? 

12. Наскільки Вам цікава історія козаччини? 

13. Які саме риси воїна-козака Вам більш близькі? 

14. Якщо б Ви жили в часи козаччини, ким би з відомих козаків Ви 

могли бути? 

15. Наскільки Ви зацікавлені в популяризації та поширенні 

моральних, культурних цінностей козаччини у своїй територіальній громаді?  

16. Наскільки Ви готові відстоювати права та свободи своєї 

територіальної громади, боронити суверенітет країни загалом? 

17. Що важливіше – особистісні права та свободи, або колективні?  

18. Наскільки терпимо Ви ставитеся до представників інших країн, 

народів, національностей та рас?  

19. Чи має країна йти мультикультурним шляхом розвитку, чи, 

навпаки, має боронити всі свої кордони? 

20. Яку роль Ви виконуєте в діяльності молодіжної козацької 

організації?  
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Додаток З 

План бесіди з батьками 

1. Якими б Ви охарактеризували відносини у родині? (авторитарні, 

ліберальні, демократичні, анархічні, Ваш варіант) 

2. Як часто члени родини займаються спільною діяльністю? 

(сімейні вечори, участь у громадських заходах, спільні сімейні ради для 

вирішення проблем або актуальних питань, Ваш варіант)? 

3. Як глибоко Ви опікуєтесь освітніми справами своєї дитини 

(відвідання навчального закладу, допомога у виконанні завдань, корекція 

успішності тощо)? 

4. Чи берете Ви участь у громадській діяльності?  

5. Чи берете Ви участь у діяльності молодіжної козацької 

організації?   

6. Якими Ви бачите ідеальні стосунки між однолітками в 

навчальному закладі, молодіжній організації?   

7. Якими Ви бачите ідеальні стосунки між молоддю та старшими в 

навчальному закладі, молодіжній організації?   

8. Як часто ви обговорюєте в родині останні події в територіальній 

громаді, Україні та світі? 

9. Чи готові Ви інвестувати в процес громадянської соціалізації 

Вашої дитини? 

10. Наскільки для Вас є важливим громадянська соціалізованість 

Вашої дитини?  
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Додаток И 

Прапор та логотипи молодіжних козацьких клубів „Соколи” 
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Додаток К 

 

План зустрічі на третьому тижні за темою „Мужність” 

(Методичні рекомендації щодо громадянської соціалізації молоді у 

козацьких молодіжних клубах / уклад. : Д. Г. Грищук – К. : Фенікс, 2016. 

– 68 с. – С. 28 – 30) 

 

ТЕМА. МУЖНІСТЬ ЯК ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 
  

Дидактична скарбничка 

Примітка. Детальніше ознайомлення з матеріалом знаходиться на 

сторінках книги 136 – 137; всі додаткові матеріали, презентація та 

зображення знаходяться на диску в папці 4. Данило Апостол. 

Необхідний додатковий матеріал: цукерки для козацьких розваг. 
  

Мета зустрічі: формування в дітей сучасної національної 

ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених героями 

сучасності. 

Основні поняття: мужність, героїзм, рішучість, хоробрість. 

Обладнання: тест, зображення понять та афоризмів на екрані смарт-

дошки або моніторі комп`ютера. 
  

Хід зустрічі 
  

І. Інтерактивна частина зустрічі 
  

До початку зустрічі на смарт-дошці/великому екрані або на комп`ютері 

вмикається таймер (годинник з відліком часу) на 3 або 5 хв. Діти займають 

місця і налаштовуються на зустріч. 

Зустріч розпочинається привітанням, далі починається інтерактив у 

вигляді гри. 

„Козацькі розваги – РЯТУЄМО МАЙНО” 

Учасники отримують по два аркуші паперу. Ведучий пропонує уявити, 

що в кожного з них трапилася в будинку пожежа і їм потрібно врятувати з 

вогню тільки одну річ. На одному аркуші гравці пишуть річ, а на іншому – 

чому він врятував саме її. Потім ті та інші аркуші збираються і 

перемішуються в окремих коробках. Ведучий витягує спочатку один аркуш з 

однієї коробки, потім інший – з іншої і читає. Наприклад: Телевізор – тому 

що по ньому приємно ходити. Перед грою учасникам кажуть, щоб вони 

поставилися з гумором та креативністю до гри, інакше всі рятуватимуть 

документи і гроші. 
  

ІІ. Основна частина зустрічі 
  

Розповідь учителя. На дошці вмикається презентація на тему: 

„Гордість країни‖ і вчитель представляє матеріал учням. За бажанням можна 

просити деяких учнів уголос зачитувати інформацію зі слайда і 

висловлювати власну думку з того чи того прочитаного матеріалу. Після 

бесіди за планом проводиться дискусія та обговорення цитат. Надайте 
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можливість учням висловити свої думки. 

Питання до дискусії: 

1. Мужність чи безрозсудливість – де межа? 

2.  Як протидіяти вуличному хуліганству? 

3.  Мужність це тільки для чоловіків? 

4. Чи завжди зайве почуття страху? 

Цитати до обговорення (за можливістю вивести на екран): 

„Хто повний милосердя, неодмінно має мужність” (Конфуцій) 

„Цивільна мужність і мужність військова виникають з одного початку” 

(Оноре де Бальзак) 

 

ІІІ. Заключна частина зустрічі 
  

Підбити підсумки зустрічі. 

Контрольні запитання: 

1. Чи вразили Вас приклади „маленьких героїв‖? 

2.  Чия історія вам запам’яталася найбільше? 

3. Як би Ви вчинила на місці цих героїв? 
  

Розповісти про проект: на наступну зустріч учні мають підготувати 

власний проект у робочих групах. Учитель розбиває дітей на групи. У 

робочій групі потрібно: підготувати та презентувати історії про мужні 

вчинки земляків. Наступного тижня кожна робоча група має презентувати 

свій проект учителю. 

Завдання на четвертий тиждень: підготувати та провести зустріч-

інтерв’ю з одним з відомих особистостей вашого району (ліквідатори аварії 

на ЧАЕС, ветерани Другої світової війни, Афганістану чи АТО, діти війни, 

герої України тощо). 

Рубрика „Не словом, а ділом” 

Завдання: кожна робоча група має зробити невеличкі подарунки для 

двох учителів. Учні повинні урочисто вручити ці подарунки та подякувати за 

те, що вчитель допомагає їм здобувати знання. Зробити фотознімок з 

учителями на згадку. 

Примітка. Завдання мають бути виконані протягом наступного 

тижня у період з понеділка по четвер. У п’ятницю має відбутись 

заключна зустріч, під час якої кожна робоча група представить свій 

проект та результати своєї діяльності. 
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Додаток Л 

План заходів літнього пришкільного табору „UA Генерація”  

Типовий розклад дня: 

8:00 Підйом  

8:10 Шикуйсь! (Підняття прапору. Гімн. Ранкова молитва)  

8:20 Модні танці (Гімнастичні вправи) 

8:40 Ранковий душ  

9:00 Пузата хата (Сніданок) 

9:45 JUMP time (Загальні збори табору) 

10:45 Козацька рада (Збори по загонах) 

11:00 Вишкіл (Станції із уроками, завданнями, квестами) 

13:00 Пузата хата (Обід) 

13:30 Тиха година  

16:00 Kozak games (Козацькі ігри) 

18:00 Пузата хата (Вечеря) 

18:30 Час загону  

19:30 Generation time (Загальні збори табору. Підбиття висновків дня) 

20:30 Вечірня бесіда 

21:00 Вечірній душ  

22:00 Добраніч 

Тематичний розклад табору „UA Генерація‖, м. Харків, 2015 рік 

14 липня – Заїзд у табір. Заходи на знайомство 

15 липня – Побратимство (Уміння діяти у команді. Уміння прощати 

друзів. Уміння знаходити спільні інтереси)  

16 липня – Освіченість (Для чого треба вчитися? Яка користь від 

мудрості? Що заважає бути розумним і мудрим?)  

17 липня – Цілеспрямованість (Вміння ставити цілі. Вміння виявляти 

мотиви. Наполегливість у досягненні назначеної мети)  

18 липня – Мужність (Чому важливо бути мужнім? Приклади 

мужності? Як стати мужнім?) 

19 липня – Активна громадська діяльність (Добрі справи для своєї 

громади)  

20 липня – Духовність (Що таке бути віруючою людино? Круто бути 

віруючою людиною!). Підбиття підсумків табору. 

21 липня – від’їзд із табору 

 

Візитівка табору:  

Табір „UA Генерація‖ – це години, які змінять твій звичайний день ... 

1. Духовно-патріотичне виховання молоді (2 години)  

2. Інтерактивне навчання та вивчення історії (2 години) 

3. Спортивні заходи та майстер класи (4 години) 

4. Сучасна шоу програма та відпочинок (4 години) 

5. Виявлення лідерських якостей кожної дитини (2 години) 

6. Час на соціальні мережі, вештання та „нюні‖ (0 годин) 
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Назви загонів учасників табору: 

1. Вправні гайдамаки  

2. Славетні отамани  

3. Реєстрові козаки  

4. Славні запорожці  

5. Вогняні хорти  

6. Залізні характерники 

7. Шляхетні гетьмани 
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Додаток М 

Питальник „Як я знаю козацьку Україну” 

 

1. Коли Україна стала незалежною? (24 серпня 1991 року) 

2. Як звали засновників Києва? (Кий, Щек, Хорив, Либідь) 

3. Кущ якої рослини вважають народним символом України? (Калина) 

4. Як називається національна гра, яка була започаткована у 2003 і 

кожного року проходить по всій Україні? (Всеукраїнська дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра „Сокіл‖ („Джура‖) 

5. Назви ім’я князя, який охрестив Київську Русь. (Володимир 

Великий.) 

6. Кого з Київських князів називали „Тестем Європи‖? Чому? 

(Ярослава Мудрого, за те, що ріднився (одружував доньок та синів) з 

чужоземними династіями) 

7. Що означає малий герб України? Коли він був затверджений? 

(Зображення малого герба України було символом українців часів 

визвольних змагань ХХ ст. Тризуб був знаком княжої держави Володимира 

Великого. Він означає політ соколу) 

8. Який з літературних творів Тараса Шевченка перекладався 

найбільше разів та нині читається 147 мовами світу? (Кобзар.) 

9. Велике державне свято, яке символізує об’єднання України. (День 

Соборності України (22 січня) 

10. Коли був затверджений гімн України і хто його автор? (1992 р., 

Павло Чубинський)  

11. Всесвітньо відомий український народний танець, існує навіть його 

бойова версія. (Гопак) 

12. Ми, українці, частенько називаємо себе козаками. А чи знаєш Ти, 

що означає слово „козак‖? (з турецької – „волоцюга, розбійник‖, „вільна 

людина‖) 

13. Як віталися козаки? (Викрикуючи „ПУГУ!ПУГУ!‖) 

14. Що незвичного було з куренями козаків? (вони завжди були 

відкритими 

15. Хто з відомих козацьких діячів зображений на українській купюрі 

номіналом 5 гривень? (Богдан Хмельницький.) 

16. Що робили з козаком, котрий щось вкрав у іншого козака на Січі 

або за її межею? (прив’язували на великому ринковому майдані до стовпа) 

17. Яку назву мала козацька держава, створена за Дніпровськими 

порогами? (Запорізька Січ) 

18. Яку зачіску носили козаки? (Запорожці брили голову, залишаючи 

чуприну над лобом – оселедець) 

19. Хто такий джура? (Юнак, зброєносець козака) 

20. Як звали козаків-розвідників? (Пластуни) 

21. Як звали козаків, які відрізнялися неабиякою силою та вдачею? 

(Характерники)  

22. Перший козацький отаман? (Дмитро Байда-Вишневецький) 
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23. Найкращий друг козака? (Кінь) 

24. Кого козаки називали своєю коханою? (Шабля) 

25. Перший відомий козацький гетьман? (Богдан Хмельницький) 

26. Що означає слово „отаман‖ (близький, немов батько) 

27. Що означає слово „гайдамака‖ (шатун, волоцюга, бунтівник проти 

соціального гніту) 

28. Що означає слово „реєстровий‖ (той, хто знаходиться на державній 

службі)  

29. Один із видатних отаманів, козаків-характерників із Харківщини. 

(Іван Сірко)  

30. Найвідоміший козак-гайдамака (Максим Залізняк) 

31. Найвідоміший козак-реєстровець (Петро Сагайдачний) 

32. Як називався корабель, на якому подорожували козаки? (Чайка) 

33. Які найвідоміші види козацької зброї ви знаєте? (домаха, каравела, 

спис, бердиш, арбалет, пістоль, аркебуза, фальконет, мортира) 

34. Як називалися відомі козацькі штани? (Шаровари) 

35. Як називалася шапка козака? (Бурка каракулева)  

36. Найвідоміший острів, на якому мешкали козаки? (Хортиця) 

37. Як називалось господарство, у якому перебували козаки, коли не 

було військових дій? (Зимівник) 

38. Назвіть два значення слова „курінь‖? (Хата з димарем, військова 

одиниця, яка складалася з декілька сотень козаків) 

39. Найвідоміша козацька їжа (куліш, галушки, щерба, капусняк, 

потапці, збитень) 

40. Які ви знаєте найвідоміші фільми про козаків? (Козаки йдуть, 

Вогнем і мечем, Козацькі байки, Мамай, Богдан-Зиновій Хмельницький, 

Пропала грамота, Чорна рада, Коліївщина, Тарас Бульба) 
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Додаток Н 

Козацька гра „Яничар!” 

Інвентар: шкарпетка або мішечок, який наповнений борошном, фарба 

та головні убори для яничар, паперові хрести для лікарів, кольорові нитки. 

Учасники, які грають роль яничар, одягаються та розмальовуються або 

у вигляді історичних яничар,  

 

або різними відомими героями. 

Інші учасники розділяються на пари 

козаків (берегинь). Міцно тримаючись 

за руки, вони бігають від яничар. Руки 

не можна роз’єднувати. Вся територія 

розділяється на сектори. Мета гри – 

пройти якомога більше секторів та 

виконати завдання (питання на знання 

козацької історії, загадки, конкурс 

талантів, спортивні змагання тощо). 

Яничари мають наздоганяти учасників і бити їх мішечками з борошном 

(мазати). Якщо яничар замазав учасника, він повинен зупинитись і кричати: 

„Лікаря! Лікаря!‖. Лікар має підбігти та вилікувати їх. На того, хто 

вилікувався, вішається кольорова нитка. Якщо учасники роз’єднали руки, 

вони мають піти в полон яничарам та провести в ньому кілька хвилин. 

Перемагає та пара козаків (берегинь), хто пройде найбільшу кількість 

секторів. 
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Додаток П 

Козацькі пісні та думи (Приклад) 

 
МАРШ СІЧОВИЙ 

(співати по два вірші нараз, а не по одному) 

Гей, там на горі Січ іде, 

Гей, малиновий стяг несе, 

Гей, малиновий – наше славне товариство 

Гей, марширує – раз, два, три! 

Гей, напереді кошовий, 

Гей, як той орел степовий, 

Гей, як той орел – наше славне товариство –  

Гей, марширує – раз, два, три! 

Гей, а позаду осавул, 

Гей, твердий хлопець, як той мур, 

Гей, твердий хлопець – наше славне товариство –  

Гей, марширує – раз, два, три. 

Гей, а по боках чотарі, 

Гей, то сторожі огневі – і т.д. 

Гей, Отамане, батьку наш, 

Гей, веди, батьку, вперед нас – і т.д. 

Гей, не заллє наш вражий вал, 

Гей, бо з нас кожний радикал – і т.д. 

Гей, молод хлопче, позір май, 

Гей, та до Січі приставай – і т.д. 

Гей, наша Січ дорога, 

Гей, як та мати всім одна – і т.д. 

Гей, повій вітре з синіх гір, 

Гей, на прапор наш, на топір – і т.д. 

Гей, повій вітре із степів, 

Гей, дай нам силу козаків – і т.д. 

Гей, дай нам силу і відвагу, 

Гей, Україні на славу – і т.д. 
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Додаток Р 

 

Тестове письмове опитування за темою  

„Мужність” 

1. Яке було прізвисько, позивний Вишневецького: 

а. Байда; 

б. Банда; 

в. Байка. 

2. Що зробив Дмитро Вишневецький, що дуже дратувало Литву та 

Туреччину?  

а. Вступив в союз із Москвою; 

б. Розграбував турецькі прикордонні міста; 

в. Побудував оборонну хортицьку фортецю. 

3. Чим займався майже рік в Туреччині серед ворогів Байда?  

а. Торгував із турками; 

б. Вів перемовини про військову співпрацю із турками у війні проти 

Литви; 

в. Намагався за допомогою Роксолани визволити з полону родину 

свого родича. 

4. Зможемо ми коли-небудь позбавитися страху? Поясніть.  

_____________________________________________________________

___ 

5. Що робить страх із людиною?  

а. Він паралізує нас і фізично і душевно; 

б. Він заважає нам тверезо оцінювати ситуацію; 

в. Він заганяє озброює навколо нас наші комплекси.  

6. Відзначте синоніми слова мужність. 

 а) героїзм; 

 б) рішучість; 

 в) альтруїзм; 

 г) хитрість; 

 д) хоробрість; 

 е) мудрість 

7. Що таке мужність? 

 а. Якість особистості, яка виявляється в рішучих діях за 

обставинами будь-якої складності, здатність контролювати свої емоції, 

долати комплекси, нерішучість, адекватно оцінювати обстановку заради 

своєї безпеки та безпеки інших; 

 б. Якість особистості, яка виявляється в здатності оцінити 

складність ситуації та вчасно ретируватися заради своєї безпеки; 
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 в. Якість особистості, яка виявляється в здатності помститися за 

будь-яких умов своєму кривднику. 

8. За яких обставин важлива мужність? 

 а. У міжособистісних стосунках 

 б. Під час прийняття важливих стратегічних рішень 

 в. Під час помсти 

 г. Під час боротьби за домінування у колективі 

 д. Під час захисту себе та ближнього. 

9. Назвіть два відомих імені мужніх українців: 

___________________________  

10. Поясність свою думку з питання: мужність чи нерозсудливість – де 

межа?  
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Додаток С 

Бліц-інтерв’ю „Десять кроків до милосердя” 

(Про враження після проведення заходу для дітей із дитячим 

церебральним паралічем) 

 

Крок 1: Ти вважаєш себе чутливою, сентиментальною людиною? 

Крок 2: Назви п’ять якостей милосердної людини. 

Крок 3: Чи зворушують тебе біди та біль людей навколо тебе? 

Крок 4: Буває таке, що тихо собі плачеш або намагаєшся втримати 

сльози, коли дивишся якийсь зворушливий епізод кінофільму? 

Крок 5: Це твій перший досвід участі в таких заходах? Як ти 

сприймаєш благодійні проекти, які проводяться в клубі? Для чого молодим 

цим займатися, коли є держава, є служби допомоги? 

Крок 6: Яка була твоя роль під час заходу для дітей ДЦП? 

Крок 7: Що тебе найбільш вразило в цих дітях? 

Крок 8: Що тебе найбільше вразило особисто в собі під час участі в 

цьому заході? Якісь нові почуття? Негативні почуття? Позитивні? 

Гидливість? 

Крок 9: Чи мають такі діти право на повноцінне соціальне життя: 

спілкування із здоровими дітьми, право вчитися та працювати серед здорових 

людей? 

Крок 10: Чи плануєш ти повернутися до цих дітей? Кому ще із 

вразливих верств населення тобі хотілося б допомогти? Як? Які ще 

гуманітарні проекти ти в змозі організувати? 
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Додаток Т 

Методика вивчення індексу групової згуртованості (Сішор) 

(Від теорії – до практики: дослідження малої навчальної групи (класу) 

студентами-практикантами педагогічного університету : навч.-метод. посіб. – 

Ч. ІІІ. / Е. У. Гуцало. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира 

Винниченка, 2012. – С. 43 – 44). 

Групова згуртованість – надзвичайно важливий параметр, що показує 

ступінь інтеграції. Для дослідження використовується методика Сішора. 

Вона складається з 5 питань з кількома варіантами відповідей на кожний. 

Відповіді кодуються в балах згідно з наведеним у дужках значенням 

(максимальна сума – 19 балів, мінімальна – 5).  

У ході опитування бали оголошувати не потрібно.  

I. Як би ви оцінили свою приналежність до групи?  

1. Почуваю себе її членом, частиною колективу (5).  

2. Беру участь у більшості видів діяльності (4).  

3. Беру участь в одних видах діяльності і не беру участі в інших (3).  

4. Не відчуваю, що є членом групи (2).  

5. Живу й існую окремо від групи (1).  

6. Не знаю, важко відповісти (I).  

II. Перейшли б ви в іншу групу, якби представилася така можливість 

(без зміни інших умов)?  

1. Так, дуже хотів би перейти (1).  

2. Скоріше перейшов би, ніж залишився (2).  

3. Не бачу ніякої різниці (3).  

4. Швидше за все, залишився б у своїй групі (4).  

5. Дуже хотів би залишитися у своїй групі (5).  

6. Не знаю, важко сказати (1).  

III. Які взаємини між членами вашої групи?  

1. Кращі, ніж у більшості класів (3).  

2. Приблизно такі ж, як і в більшості класів (2).  

3. Гірше, ніж у більшості класів (1).  

4. Не знаю, важко сказати (I).  

IV. Які у вас взаємини з педагогами?  

1. Кращі, ніж у більшості класів (3).  

2. Приблизно такі ж, як і в більшості класів (2).  

3. Гірше, ніж у більшості класів (1).  

4. Не знаю (1).  

V. Яке ставлення до навчання у вашому класі?  

1. Краще, ніж у більшості класів (3).  

2. Приблизно такі ж, як і в більшості класів(2).  
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3. Гірше, ніж у більшості класів (I).  

4. Не знаю (1).  

Аналіз індивідуальних результатів. Максимальна сума балів (19) 

відповідає суб’єктивній оцінці рівня групової згуртованості як високого, клас 

є дуже привабливим для школяра, всі учні відчувають сильну прихильність і 

симпатію один до одного. 18 – 13 – рівень вище середнього, більшість учнів 

відчувають симпатію і прихильність один до одного, проте є випадки 

неприязні та незадоволення. 12 балів – середній рівень групової 

згуртованості, половина учнів симпатизують один одному, решта ставиться 

до класу без особливої приязні. 11 – 6 балів – рівень нижче середнього, учні 

здебільшого не відчувають прихильності і симпатії один до одного, клас 

викликає більше негативних ніж позитивних почуттів. 5 балів – низький 

рівень групової згуртованості, більшість учнів ставляться один до одного 

неприязно, низькі показники свідчать про відсутність процесу інтеграції, 

ставлення школяра до класу негативне, особа упевнена у відсутності 

згуртованості, в роз’єднаності та індивідуалістичності членів групи. На 

основі індивідуальних результатів опитування роблять загальну оцінку 

групової згуртованості в класі. Для цього всі результати заносять у зведену 

таблицю. Аналіз групової матриці результатів 19 балів – високий рівень 

групової згуртованості, всі студенти відчувають сильну прихильність і 

симпатію один до одного. 18 – 13 балів – рівень вище середнього, більшість 

студентів відчувають симпатію і прихильність один до одного, проте є 

випадки неприязні та незадоволення. 12 балів – середній рівень групової 

згуртованості, половина студентів симпатизують один одному, решта 

ставиться до групи без особливої приязні. 11 – 6 балів – рівень нижче 

середнього, студентів здебільшого не відчувають прихильності і симпатії 

один до одного. 5 балів – низький рівень групової згуртованості, більшість 

студентів ставляться один до одного неприязно. 
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Додаток У 

Анкета „Роль родини в моєму житті” 

  

1.  Чи велика Ваша родина?  

а) так; 

б) ні. 

2.  Як часто Ви спілкуєтеся з членами Вашої родини? 

а) часто; 

б) рідко; 

в) важко відповісти. 

3. З ким більше зі своєї родини Ви спілкуєтеся? 

а) батько; 

б) мати; 

в) брат чи сестра; 

г) інше. 

4.  На скільки міцними є Ваші родинні зв’язки? 

а) дуже міцні; 

б) скоріше міцні; 

в) не знаю; 

г) скоріше не міцні; 

д) зовсім не міцні. 

5.  Оцініть роль родини у Вашому житті за 5-бальною шкалою, де 5 – 

дуже значуща, 1 – узагалі ніякої: ___________________  

6. Укажіть, у якій сфері Вашого життя родина відіграє найбільш значну 

роль? 

а) Матеріальна; 

б) Духовна; 

в) Моральна; 

г) Ваш варіант______________________ 

7. Чи впливає родина на Ваш розвиток як активного свідомого 

громадянина? 

а) так; 

б) ні. 

8.   Ви намагаєтесь зміцнити стосунки в середині родини? 

а) так; 

б) ні 

9. Чи зменшується роль родини у Вашому житті по мірі дорослішання? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти.  

10.             На завершення вкажіть, будь-ласка, Ваші: 

Стать__________ 

Вік____________ 

Клас___________ 
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Додаток Ф 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Приходько Жанетт 

2002 року народження, 

учениці 11-А класу Софіївсько-Борщагівського НВК 

 

Приходько Жанетт зарекомендувала себе старанною, 

дисциплінованою, працелюбною й уважною ученицею. Володіє навчальним 

матеріалом на високому рівні. Має хорошу пам'ять, розвинуте логічне 

мислення. Має здібності до вивчення історії України. На уроках завжди 

уважна, активна, старанно виконує домашні завдання та допомагає 

однокласникам. Має добрий загальний розвиток. Читає багато художньї 

літератури. 

Має сумлінне ставлення щодо виконання доручень у клубі. Є отаманом 

пришкільного козацького клубу «Соколи».  Бере активну участь у 

громадському житті клубу та школи. Жанет весела, товариська, стримана, 

врівноважена, розсудлива, самостійна, не піддається чужому впливу. 

Користується повагою серед вчителів та однолітків.  

Характеристика видана для подання за вимогою. 

 

 

Керівник клубу «Соколи»                                          (підпис) 
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Додаток Х 

 

Проект організації дозвілля та відпочинку для дітей учасників 

АТО "Соколи в дії" 

 

ЦІЛІ проекту: 

1. Організація та проведення заходів дозвілля для дітей учасників АТО. 

2. Подальша розбудова товариських взаємовідносин з дітьми учасників АТО, 

ознайомлення їх з діяльністью клубу. 

3. Залучення більшої кількості членів клубу до цього проекту.  

ПЛАН проекту: 

1.   Організація і проведення екскурсій, свят, особливих дат та 

відпочинку для дітей - 1 раз на 2 місяці (починаючи з вересня).  

2.   Ознайомлення дітей учасників АТО з програмою громадської 

діяльності клубу та залучення їх до організації та участі у флеш мобах, 

тематичних і творчих вечорах, благодійних акціях тощо - 1 раз на місяць 

(починаючи з вересня).  

3.   Організація на базі школи в Софіівській Борщагівці ―території 

дозвілля‖ для дітей учасників АТО (організація і проведення кіновечорів, 

майстер класів, спортивних фестивалів тощо). 

4. Орагнізація та проведення з дітьми учасників АТО проекту ―Мій 

подарунок‖ – розробка памятного подарунку для членів родини.  

 

ВИТРАТИ для реалізації проектів у вересні 2018: 

400 організація свята або кіновечора (початок вересня 2018); 

800 Проект "Мій подарунок" (друга половина вересня, 2018); 

700 підготовка до організації флешмобу "до Дня козацтва― (друга 

половина вересня 2018); 

300 канцелярські витрати; 

500 командні збори. 

 

Контроль виконання та звітність покладено на керівника козацького клубу 

―Соколи‖ Тимошенко Д.О. 
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Додаток Ц 

 

Робоча розрахункова таблиця розподілу членів експериментальної групи 

за рівнями громадянської соціалізованості за ціннісно-мотиваційним 

критерієм у кінці експерименту 

 
№ Прізвище та ім’я  Рівень сформованості громадянської соціалізованості 

за ціннісно-мотиваційним критерієм 

 

 

Високий Середній Низький 

1. Бегларян Валентина    

2. Тимошенко Єгор    

3. Вєдєнєєв Данило    

4. Шупішов Сергій    

5. Бегларян Тамара    

6. Прохоров Ігор    

7. Скура Себастьян    

8. Овсійчук Ярослав    

9. Овсійчук Яна     

10. Кот Богдана    

11. Яремчук Дарина    

12.  Нікітченко Юля    

13. Нікітченко Ліля    

14. Пушкаренко Артем    

15. Толочна Карина    

16. Коваленко Даша    

17. Коваленко Данило    

18. Боленкова Анжела    

19. Колеснікова Тетяна    

20. Колеснікова Наталя    

21. Колесніков Микола    

22. Онуфрійчук Діана    

23. Лінська Вероніка    

24. Скобло Лаура    

25. Жадаллах Іман    

26. Жадаллах Сальма    

27. Вєдєнєєва Дар’я     

28. Вєдєнєєва Свєта    

29. Бадрак Ярослав    

30. Валентир Кристина    

31.  Мінченко Ганна     

32. Богатирьов Саша     

33. Мітін   Сергій    

34. Нікітченко Юля    

35. Криволапов Микита    

36. Конькова Ганна    

37. Бессараб Аліна     

38. Кадашов  Ілля     

39. Гусакова Олеся     

40. Грицких Діана     

41. Реднікін Ярослав    

42. Башкіров Ігор    

43. Коцур    Марк    

44. Гулам Джамал    

45. Гунін Аркадій    

46. Колмаков Стас    

47. Крицький Іван    

48. Кунаєв Дмитро    
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49. Матус  Сергій    

50. Наумов Микита    

51. Соболєв Костя    

52. Тирін    Павло     

53. Чайкін  Богдан    

54. Бобков Олексій    

55. Водоп’янов Женя    

56. Моренко Дмитро    

57. Ноздрін Микола    

58.  Соцький Олексій    

59.  Чеснов Андрій    

60. Гречко Олександр    

61.  Гринюк Олексій    

62.  Зуберський Павло    

63. Ковальов Сашко    

64. Лашаков Юрій    

65. Сарапін Андій    

66. Тирін Рома    

67. Чеснов Володя    

68. Андрющенко Вова    

69. Березюк Вова    

70. Бичков    Вова    

71. Горбунцов Вітя    

72. Григорян Дереник    

73. Дунаєв    Юра    

74. Єгоров Денис    

75. Муленко Петро    

76. Пархоменко Вітя    

77. Яворський Олександр    

78. Губанов Артем    

79.  Петрухін Богдан    

80. Сунцов Георгій    

81. Щелканов Дмитро    

82. Агафонов Станіслав    

83. Березюк Саша    

84. Горбунов Вітя    

85. Дунаєв  Саша    

86. Мазеїн Кирило    

87. Отолій Микола    

88. Стоволос Іван    

86. Хатхоху Юрій    

87. Ютуков Євген    

88. Грищенко Дмитро    

89. Золотухіна Христина    

90. Коцур   Софія    

91.  Бобкова Настя    

92. Каліта Катерина    

93. Луценко  Юля    

94. Шмелькова Маша    

95. Горбунцова Даша    

96. Гущина Катерина    

97. Дмитрієва Валерія    

98. Єхнєнко Поліна    

99. Іваніцька Лінда    

100 Португалова Ліза    

101 Редько  Ганна    

102 Сарапіна Юля    

103 Твердохлєбова Діана    

104 Ускова  Аліна    

105 Хохлова Ганна    
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106 Бурлуй   Юлія    

107 Дунаєва Валерія    

108 Захаренкова Настя    

109 Зозуля  Марія    

110 Лошакова Валерія    

111 Сюріна Настя    

112 Бауер Христина    

113 Рожкова Юлія    

114 Шейко     Інна    

115 Григорян Анжела    

116 Дорощук Олеся    

117 Ісупова    Яна    

118 Лисенко  Ліля    

119 Павлова Марина    

120 Потейчук Оля    

121 Сосніна Свєта    

122 Торосян Арміне    

123 Федоренко Олена    

124 Церковна Сабіна    

125 Циганенко Аліна    

126 Бойченко Ілля    

127 Касим   Карім    

128 Кропотова Ганна    

129 Гопченко  Христина    

130 Гаяда      Сара    

131 Тинекова Ангеліна    

132 Гончарук Микола    

133 Гончарук Ліля    

134 Софроніна Ганна    

135 Черножукова Ганна    

136 Ваценко Настя    

137 Задунайний Данило    

138 Гаяда Мухамед    

139 Железна Настя    

140 Епов  Даніэль    

141 Темченко Данило    

142 Кропотов Герман    

143 Гуськова Даша    

144 Гудімова Віола    

145 Кривонос Марія    

146 Прохоренко Олеся    

147 Шайганова Альбіна    

148 Акуленко Уляна    

149 Пасишнюк Наталя    

150 Князєва Софія    

151 Золочевська Ангеліна    

152 Гуща Елизавета    

153 Каркач Наталя    

154 Степанова Юля    

155 Остащенко Ірина    

156 Таран     Женя    

157 Кнаус    Еріка    

158 Гладкая Свєта    

159 Єрмилова Олеся    

160 Манджавідзе Стася    

161 Орешина Саша    

162 Берзіна Настя    

163 Діденко    Яна    

164 Шайганова Лоліта    

165 Дзема      Віка    
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166 Щербакова Настя    

167 Буланова Марія    

168 Остраух  Катерина    

169 Іскандарова Юлія    

170 Жигуліна Настя    

171 Копил   Ганна    

172 Третьякова Свєта    

173 Накул  Тетяна    

174 Готовцев Микита    

175 Бурага Богдан    

176 Дас         Радік    

177 Демиденко Руслан    

178 Пінчук   Вова    

179 Радченко Валеріан    

180 Шведов   Іван    

181 Ліснер     Ілля    

182 Бесцінний Іван    

183 Лобус   Артур    

184 Мєдвєдєв Любим    

185 Правдюков Альберт    

186 Чуприн Віталій    

187 Болтарев Руслан    

188 Кандилян Вова    

189 Мовсесян Грачік    

190 Тозлян Антон    

191 Зорін     Женя    

192 Хашабов Радіон    

193 Репа       Женя    

194 Пшада Дмитро    

195 Кайгородов Стас    

196 Шоя     Антон    

197 Дорофєєв Володимир     

198 Тіщєнко Венера     

199 Черкас Вадим     

200 Черкас Оксана     

201 Черкас Владислав    

202 Кравченко Ольга     

203 Бандуров Влад    

204 Нефедова Юлія    

 

 


