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Всеукраїнська науковопрактична конференція учнівської та 
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                Всеукраїнська  науковопрактична  конференція  учнівської  та  студентської  молоді 
«Україна  –  козацька  держава»  проводиться  з  метою  вдосконалення  патріотичного 
виховання  підростаючого  покоління  на  традиціях  і  звичаях  українського  козацтва, 
формування  гармонійно  розвиненої  особистості  шляхом  залучення  молоді  до  активної 
діяльності  з  вивчення  історичної  та  культурної  спадщини  народу  України,  зокрема 
періоду Козацької доби. 

Основними завданнями конференції є:
 виховання в учнівської та студентської молоді українського патріотизму, любові 

до України, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей;
 формування в учнівської та студентської молоді активної громадянської позиції;
 залучення  молоді  до  активної  діяльності  з  вивчення  історії  рідного  краю  та 

довкілля,  географічних,  етнографічних,  історичних  об’єктів  і  явищ  соціального життя,  а 
також природоохоронної та дослідницької роботи;

 задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно 
до їх інтересів і здібностей;

 культурнопросвітницька діяльність.
 

Зміст конференції
Учасники конференції презентують дослідження за напрямами роботи, а саме:
1. Усна народна творчість у житті козацтва
У  рамках  дослідження  проводиться  пошукова  та  науководослідницька  робота 

щодо вивчення,  збору та  збереження козацьких пісень, дум, легенд, переказів,  казок, 
ігор,  а  також  художньої  вишивки,  ткацтва,  іконопису,  ремесел,  ужиткового  та 
декоративного прикладного мистецтва на козацьку тематику.

2. Історична козацька спадщина рідного краю
У рамках  напряму  дослідники  висвітлюють  краєзнавчу  роботу щодо  вивчення  на 

території  свого  регіону  природних,  географічних,  історичних  об’єктів,  пов’язаних  з 
історією козацтва та ознайомлюють з екскурсійними маршрутами.

3. Козацька доба в історії України
Учасники досліджують історію козацтва на території своєї області, району (міста), 

села (побут, традиції, військове мистецтво, життєвий і бойовий шлях видатних козаків 
та отаманів), вивчають роль козацтва у творенні української державності.

4. Козацькому роду нема переводу
Юні  пошуківці  висвітлюють  історію  створення,  розвитку  і  діяльності  дитячо

юнацьких  молодіжних  організацій,  осередків  козацьколицарського  виховання, 
вивчають  їх  роль  та  значення  у  патріотичному  та  громадянському  вихованні, 
збереженні та популяризації історичної спадщини українського козацтва.
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