
Статут учнівського самоврядування 

Малої козацької ради 

 

 

Мета Малої Козацької ради: 

                                            

 

                                     Наші думи, наші справи 

                                     Це твоє, Вкраїно, завтра- 

                                     Лиш для тебе і науки, 

                                     Й роботящі наші руки 

 

 

Загальні положення: 

 

1. Головною метою Малої Козацької ради є розвиток духовності, соціальної 

активності учнів, виховання в них почуттявласної гідності, надання їм 

можливості виявити себе у громадській діяльності. 

 

 

      2. Завдання Малої Козацької ради: 

 

- сприяти виробленню в учнів почуття господаря своєї щколи; 

- формувати вміння співпрацювати на принципах рівності і демократизму; 

- виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання 

духовного  

- багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості; 

- розширювати діапазон діяльності дітей як членів єдиного колективу, 

створювати умови для їх повноцінної співдружності, творчого пошуку. 

 

     

2. Діяльність Малої Козацької ради демократична, гуманна і спрямована на 

формування у дітей національної свідомості, духовності, патріотизму, 

основ моральності, фізичної досконалості, працелюбності, вірності ідеям  

незалежної і соборної України.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статут 

Дитячо-юнацької козацької організації 

імені Богдана Хмельницького 

І. Загальні положення 

Дитячо-юнацька козацька організація ім. Богдана Хмельницького ЗОШ І-

ІІІ ст. м.Берестечко Горохівського району Волинської області створена 

для об’єднання дітей, підлітків та юнаків. 

1) Козацька республіка є добровільною самодіяльною дитячо-юнацькою 

організацією, яка здійснює свою діяльність згідно з Конституцією 

України, чинним законодавством і даним статутом. 

2) Козацька республіка є патріотичною організацією, створеною для 

об’єднання школярів з метою їх виховання в дусі національних 

традицій, звичаїв українського козацтва, народознавства. 

3) Козацька республіка співпрацює з громадськими організаціями, 

педагогами, батьками, зацікавленими особами. 

   ІІ. Програма за якою працює Козацька республіка. 

Членами Козацької республіки мають право бути: 

- Учні 1-11 класів; 

- Батьки; 

- Учителі; 

- Представники громадських організацій 

 

ІІІ. Мета та завдання діяльності 

 

Зацікавити школярів до вивчення джерел національної історії, культури. 

Сприяти патріотичному вихованню, осмисленню себе, своєї особистості, як 

частинки великого українського народу, пробуджувати національну свідомість, 

загартовувати учнів фізично і морально. Сприяти  згуртуванню колективу, 

розвитку громадської думки, формувати особистісну позицію учнів у всіх видах 

суспільно-корисної діяльності, залучати їх до усвідомленої систематичної 

участі у справах козацької республіки. 

 

 

 

Завдання: 

- захищати інтереси учнів; 

- сприяти навчальній, творчій, спортивній діяльності; 

- створювати належні умови для навчально-виховного процесу; 

- проведення творчих, спортивних заходів, свят. 

 

У своїй діяльності використовувати різноманітні форми роботи, спираючись на 

запити, інтереси, творчість та ініціативу Малої Козацької ради, педагогів та 

батьків. 



 

 

ІV.  Напрями роботи: 

    Вивчення історії козацтва, відродження та збереження народних традицій та 

обрядів, творче їх продовження у сучасних умовах, вироблення в кожного учня 

прагнення розвивати  в собі кращі людські якості. 

    Збирання та вивчення матеріалів з історії українського козацтва. 

    Розвиток мовної культури та культури спілкування. 

 

 

V. Членство в організації 

     Членом організації може бути кожен учень школи, який вважає себе 

патріотом України, дорожить своєю школою, містом, селом, батьківським 

родом і ї дисциплінованим, вихованим. 

     Вступаючи в організацію, дають урочисту клятву згідно затвердженого 

тексту. 

     Члени об’єднання мають  право: 

- обирати і бути обраними; 

- вносити до керівних органів пропозиції та зауваження, що стосуються 

діяльності організації, брати участь у їх обговоренні 

 

     Члени організації зобов’язані: 

- дотримуватись вимог Статуту; 

-  пропагувати мету та завдання, брати участь у роботі дитячо-юнацького 

Козацького об’єднання. 

 

 

VІ. Організаційна структура 

     Основу організації складає кіш, курінь, сотня – первинний козацький 

осередок. 

     Козацька організація має свою пісню, девіз і прапор. 

     Девіз:  За Україну соборну, незалежну, добро і справедливість. 

     Обирається Мала Козацька рада. 

     На чолі Козацької республіки імені Богдана Хмельницького та Малої 

Козацької ради стоїть обраний Гетьман. 

     На чолі коша стоїть кошовий. 

     На чолі куреня – отаман. 

     На чолі сотні – сотник. 

     Козаки та козачки беруть участь у традиційних святах села, міста та 

різноманітних спортивних змаганнях. 

 

VІІ. Заповіді козаків та козачок: 

- люби свою Батьківщину – неньку Україну, мову материнську – дзвінку, 

солов’їну; 

- май свою національну і людську гідність, будь готовий захищати 

слабших, турбуватися про молодших; 



- виховуй шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, оберігай їх 

людську честь і гідність; 

- будь вірним українській національній ідеї, принципом української 

національної моралі і духовності; 

- відстоюй повну свободу і незалежність особистості, народу, держави; 

- кріпи характер і волю, будь терплячим і дисциплінованим; 

- виконуй накази Гетьмана старанно, слухай поради наставників, будь 

хоробрим і відважним, мужнім і цілеспрямованим; 

- понад усе цінуй козацьку честь; 

- будь лицарем до супротивника, зневажай жорстких і лихих; 

- будь дбайливим охоронцем рідної природи, бережи традиції 

українського козацтва, охороняй пам’ятки історії та культури свого 

народу; 

- люби рідну мову; 

- вивчай історію козацтва; 

- знай наших національних героїв; 

- охороняй рідну природу; 

- шануй предків, знай свій рід хоча б до прадідів; 

- прагни стати людиною обізнаною, ерудованою, майстром обраної 

справи; 

- люби своїх близьких; 

- знай мету в житті; 

- пізнай світ і себе; 

- внось у своє життя новизну 

 

 

VІІІ. Закони козацької республіки: 

- любов до батьків, вірність у коханні, дружбі, побратимстві, ставленні до 

України ; 

- готовність захищати слабших, шляхетне ставлення до дівчат; 

- непохитна вірність ідеям; 

- розвиток власних фізичних і духовних сил; 

- уміння поступити шляхетно і благородно; 

- готовність боротися за волю і честь; 

 

       

 

ІX. Принципи організації: 

Обов’язком кожного козака є знання історії України, збереження і 

примноження української культури, її народних традийій. 

    Об’єднання виховує серед молоді повагу до інших національностей, що 

проживають в Україні. 

   З метою фізичного гарту та виховання молоді об’єднання проводит 

мандрівки по рідному краю. 

   Дитячо-юнацька козацька організація виступає за знання рідної мови і 

пошану до неї. 

     


