
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ ст. №5 

 

 

Тримаймося України, бо Україна тримає нас! 
 

З В І Т 

про Добре діло 

історико - патріотичної організації для дітей та юнацтва 

Козацького Братства Якима Андрушкки 

 
 

На загальну тему: 

«Формування духовно-моральних якостей учнів школи 

засобами козацької педагогіки» 

 

Здійснений  

в Переяславській ЗОШ І-ІІІст.№5 Київської обл.. 

з вересня 2021 року - 21 люте 2022 року 
з виховної роботи 

 

Виховник: Касьян  Олена Дмитрівна 

Посада: педагог – організатор 

Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№5 

Домашня адреса: Київська обл. 

м. Переяслав – Хмельницький, 

вул. Богдана – Хмельницького, 

буд.38,кв.11 

Контактний телефон: 063 402 2478 

E –mail: kacan66@ukr.net 



2 

 

Анотація 

 

З 2021 року члени історико – патріотичної організації для дітей та юна-

цтва Козацьке Братство Якима Андрушки активно задіяні  в  проєктній  дія-

льності «Формування духовно-моральних цінностей учнів засобами козаць-

кої педагогіки». Творчий проект розробила педагог-організатор Касьян О.Д. 

Мета творчого проєкту передбачає відродження та творче впроваджен-

ня козацької педагогіки у виховну роботу школи; формування і розвиток ду-

ховності людської особистості через духовні орієнтири та моральні цінності 

запорозьких козаків. 

Провідна діяльність творчого проекту базується на дотриманні кален-

дарних традицій, звичаїв і обрядів українського народного календаря; на зви-

чаях і традиціях українських козаків; ідеях і засобах козацької педагогіки; 

компонентах козацької духовності,моральних цінностях запорозьких козаків. 

Проєктна діяльність ґрунтується на проведеннях індивідуальної, групо-

вої, і масової культурно – просвітньої роботи спрямованої на те,щоб кожен 

член козацької організації  систематично займався самопізнанням, саморегу-

люванням, розвивав свої здібності й можливості на радість собі,людям і 

Україні. 

Основні орієнтири виховної роботи: ціннісне ставлення до природи; 

ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення до культури і мистецтва; цін-

нісне ставлення до суспільства і держави; ціннісне ставлення до національ-

них традицій і звичаїв. 

Загальношкільні заходи проходять за підтримки 1-го окремого баталь-

йону морської піхоти України.Прапор батальйону передали членам Козаць-

кого Братства Якима Андрушки 5 грудня 2019 року воїном Першого окремо-

го батальйону морської піхоти України Харковцем Володимиром Володими-
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ровичем і головою ГО «Серце Переяславщини» Марченко Інною Олександ-

рівною. 

Тісно співпрацюємо з голова ГО міста «Серце Переяславщини» Мар-

ченко Інна Олександрівна, керівник гуртка «Золоте руно» Клубу Юних Мо-

ряків м. Переяслава  Аврамич  Юлія Борисівна, голова товариства єврейської 

культури Кучеренко Ірина Ігорівна,збір вторинної сировини «Переяслав-

Буд» Модебадзе  Роїн  Савлевич, учителі школи,батьки. 
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Довідкові відомості про історико-патріотичну організацію для дітей та 

юнацтва Козацьке Братство Якима Андрушки Переяславської ЗОШ І-

ІІІ ст..№5 Київської обл.. 

 

 Історико –патріотична організація для дітей та юнацтва Козацьке Брат-

ство Якима Андрушки Переяславської ЗОШ І-ІІІ ст..№5 заснована 14 жовтня 

9009 року. Члени організації входять до реєстру Переяславського полку УРК. 

Отаман Переяславського полку генерал - майор УРК Черней Є.В..  Засновник 

і керівник  дитячо-юнацької організації  педагог-організатор школи Касьян 

О.Д.. 

Істрико - патріотична організація для дітей і юнацтва Козацьке Братст-

во Якима Андрушки створена з метою поширення серед школярів знань де-

мократичного законодавства української козацької держави; залучати пасив-

них і невпевнених в собі дітей до громадського життя школи і класу; розви-

вати лідерські якості, здатність відкривати в собі кращі  якості й природні за-

датки, заохочувати творити добро, поважати чужу думку, мати свої переко-

нання і уміти відстоювати свою точку зору тощо. 

Завдання, висунуті організацією Козацького Братства Якима Андруш-

ки, прості й актуальні в умовах сьогодення: формування особистості з яскра-

во вираженою національною свідомістю, високою духовністю й практичними 

державотворчими уміннями; виховання в підростаючих поколінь український 

національний характер і світогляд, волелюбні національні ідеали, вселюдські 

цінності;готувати фізично здорових, загартованих і стійких патріотів з висо-

кою мораллю, національно свідомими і активними громадянами незалежної 

України.  

В своїй діяльності організація дотримуємося принципів козацької сис-

теми виховання: гуманізму, демократизму, народності,ідеї українознавства, 

української  етнопедагогіки. 
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Тринадцять років підряд історико- патріотична організація для дітей та 

юнацтва Козацьке Братство Якима Андрушки являється незмінним організа-

тором загальношкільних заходів пізнавального, екологічного, розвиваючого, 

оздоровчого,розважального,благодійного спрямування для дітей молодшого, 

середнього і старшого шкільного віку. 

Назва Козацького Братства Якима Андрушки тісно пов’язана з  істори-

чним минулим міським мікрорайону Андруші. В  його назву увійшло ім’я ко-

зака Якима Андрущенка,могила з кам’яним хрестом якого збереглася в самі-

сінькому центрі села аж  до самого затоплення Канівським водосховищем 

1970 року. І козака Пилипа Андрушка із шостої сотні Переяславського Полку 

реєстрового Війська Запорозького.  

Існує одна версія, що Яким Андрущенко мав брата - близнюка. До на-

ших днів дійшли непоодинокі перекази. Після загибелі Якима Андрущенка, 

односельці не раз бачили його верхом на гарцюючому коні. Зрозуміло, що 

мова йде про брата-близнюка. Однак, офіційних підтверджень про брата-

близнюка не знайдено. Втім, оптимісти не втрачають надії його знайти. А от 

про те, що загиблий мав брата - близнюка, односельці не знали і це підтвер-

джують, дійшовши до наших дів перекази свідків. Можливо, Пилип Андру-

шко і є тим самим братом – близнюком? 

Історико-патріотична організація  для дітей та юнацтва Козацьке Брат-

ство Якима Андрушки має свою атрибутику: прапор,гімн,гасло,логотип. 

Для гасла підійшов козацький вислів: «Тримаймося України, бо Україна три-

має нас!».  Прапор  блакитного кольору. Блакитний колір – це колір миролю-

бності, розуміння та  мудрості. Він охолоджує тіло і  розум. На прапорі  -  ко-

зацький хрест. В основу логотипу входить піктограма: козак,  який відточує  

свою бойову майстерність  на тлі небесного світила – місяця. Пісню « Анд-

рушівські козаки» написана місцевими авторами на слова Матвієнка О.В. і 

музику Гриценко М.І.. 
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Братство Якима Андрушки планує та здійснює свою діяльність в межах 

нормативно – правової бази Українського козацтва.  

Як духовно-організаційна форма учнівського самоврядування,Козацьке 

Братство Якима Андрушки опирається на принципи козацької системи вихо-

вання, які є базою  родинно – шкільного навчання і виховання козацької пе-

дагогіки. Форма правління - пряма демократія,виборна система. Найвищий 

законодавчий і організаційний орган влади – Велике Радне Коло. До вико-

навчої влади належать виборна козацька старшина: генеральна козацька ста-

ршина і курінна козацька старшина. До генеральної козацької старшини вхо-

дять: курінний отаман, суддя, писар, обозний, скарбник,осавул,хорунжий, 

бунчужний, довбуш,товмач. До курінної козацької старшини відносяться: 

курінний отаман, суддя, писар, кухар. Організаційні форми: класну, позакла-

сну, позашкільну. Класна форма - курінне самоврядування до якої входять 

рої. Позакласне – кошове самоврядування, до неї входять курені. Позашкіль-

на форма роботи: спортивні секції, гуртки, клуби, товариства, об’єднання за 

інтересами тощо. 

Форма об’єднання за віком: братство козачат і лелі (1-4 кл.); братство 

джур і дан (5-8 класи); братство молодих козаків, берегинь(9-11кл.). 

Форми,методи,прийоми культурно-просвітницької роботи спрямовані на ро-

динно-шкільне виховання козачат і лель; родинно-шкільне виховання джур і 

дан; громадсько- шкільне виховання молодих козаків і берегинь(Див. Дода-

ток Касьян О.Д.. Організаційна структура Козацького Братства Якима Ан-

друшки [Електронний р Переяслав – Хмельницька ЗОШ І – ІІІ ст..№5. – 17 

травня 2016року.). 

До 2020 року все ще працюємо за авторською програмою гармонійного 

розвитку та особистого удосконалення «Добриня». Програму розробила на 

основі козацької педагогіки педагог-організатор Касьян О.Д.. Авторська про-

грама створена з метою формування високих духовних і моральних якостей  

особистості засобами козацької педагогіки. 
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Програмові завдання розраховані на: розвиток духовності на основі на-

ціональних свят; збереження національних традицій,норм поведінки; відро-

дження козацьких традицій; формування культури здоров’я; становлення 

правильної екологічної поведінки школярів; вивчення і практичне відро-

дження національних ігор, забав тощо. 

Головний персонаж програми богатир Добриня, засівальник усього до-

брого, мудрого, вічного. Загальношкільні заходи проходять під єдиним гас-

лом :  ” Добриня ” - добре всім і добре кожному!” 

Програма «Добриня» розрахована на три напрямки роботи: 

«Зерно мудрості та духовності» (культурно – просвітницька функція); 

«Зерно здоров’я та довголіття» (спортивно-оздоровча функція); 

«Зерно доброти та милосердя» (національно-патріотична функція); 

Напрямок програмової  діяльності «Здоров’я та довголіття» закладає 

у школярів позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, розуміння його 

переваг тощо.  

Напрямок «Зерно мудрості та духовності» забезпечує історико - про-

світницьку та дослідницьку діяльність. Діяльність спрямована на формування 

національних і загальнолюдських цінностей; виховання покоління людей, 

здатних оберігати й примножувати цінності національної культури тощо. 

Напрямок «Зерно доброти і милосердя» залучає козачат і лель, джур і 

дан, молодих козаків і берегинь до виконання добрих і корисних справ, пос-

пішати творити добро всім, хто потребує  уваги та допомоги; виховувати віру 

в себе, зберігати кращі традиції свого народу тощо.  

Традиційні форми роботи для членів організації – це пошукова робота, 

патріотичні та екологічні акції, спартакіади з української народної гри, наро-

дознавчі свята зимового та весняного циклу,благодійні заходи,мистецькі ви-

ставки, інтелектуальні конкурси та ігри тощо.  

З 2021 року члени історико – патріотичної організації для дітей та юна-

цтва Козацьке Братство Якима Андрушки активно задіяні  в  проєктній  дія-
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льності «Формування духовно-моральних цінностей учнів засобами козаць-

кої педагогіки». Творчий проєкт розробила педагог-організатор Касьян О.Д. 

Мета творчого проєкту передбачає відродження та творче впроваджен-

ня козацької педагогіки у виховну роботу школи; формування і розвиток ду-

ховності людської особистості через духовні орієнтири та моральні цінності 

запорозьких козаків(Див. Додаток. Касьян О.Д. Книга звитяг історико - па-

тріотичної організації для дітей та юнацтва Козацького Братства Якима 

Андрушки[ Електронний ресурс]//Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст..№5.2021року). 

Завдання проєкту цілком оптимістичні: забезпечення духовного, мора-

льного, інтелектуального, фізичного розвитку особистості шляхом впрова-

дження у виховну практику української козацької духовності; формування в 

серцях і душах глибокий український патріотизм, історичну пам'ять, націо-

нальну свідомість, силу волі і силу духу, державотворчі уміння тощо. 

Провідна діяльність творчого проекту базується на дотриманні кален-

дарних традицій, звичаїв і обрядів українського народного календаря;на зви-

чаях і традиціях українських козаків; ідеях і засобах козацької педагогіки; 

компонентах козацької духовності тощо 

 

 

Учасники творчого проекту «Формування духовно-моральних цінностей 

учнів засобами козацької педагогіки». 

 

З метою успішного впровадження творчого проєкту «Формування ду-

ховно-моральних цінностей учнів засобами козацької педагогіки» у виховну 

практику педагога-організатора, учнів школи розподілили наступним чином: 

молодша вікова школа  - братство козачат і лелі «Андрушки»; середня вікова 

школа - братство джур і дани «Бродники»; старша вікова школа - братство 

молодих козаків і берегинь «Козацьке Братство Якима Андрушки». 
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Братство козача і лелі «Андрушки» мають свою атрибутику: назву, си-

мвол та гасло.  

Назва рою тісно пов’язана з історією походження міського мікрорайону  

Андруші. 

В 1970 році наддніпрянське село Андруші на Переяславщині було за-

топлене Канівським водосховищем. Усіх жителів села переселеніо до захід-

ної околиці міста, в районі урочища Баба - чиха. Саме тут у другій половині 

ХХ ст. високопосадовці вирішили заснувати село «соціалістичного» зразка 

яке б мало назву Нові Андруші.  

Сама назва  Андруші з‘явилася в кінці ХVI ст. на початку ХVII ст. Цей 

факт підтверджується археологами  та даними українського письменника 

Дмитра Косарика.  

В основі назви  наддніпрянського села Андруші лежить ім’я літописно-

го князя Андрія, Переяславського удільного князівства часів Київської Русі.  

    Серед князів Переяславської землі в один час владарював відомий у літо-

писах князь Андрій в місцевості, де розташовувалося село. Він воював з ко-

човими нападниками-половцями, особливо активно проганяв їх і не допускав 

на територію між річкою Карань і Дніпро, бо тут очевидно були його воло-

діння. Можливо від цього Переяславського князя Андрія і походить назва 

Андруші, яке спочатку визначала назву цієї місцевості, урочища, а пізніше 

перейшла і на оселі скотарів та мисливців, які здавна жили, виловлювали ри-

бу в дніпрових рукавах, джерелах та озерах, випасали скот на луках і пасови-

ськах. 

Гаслом для братства козачат і лелі обрали козацький вислів «Де козак – 

там і Україна!». Ройовий символ: складається із зображення козацького чов-

на – чайки. Ройовий прапор: малинового кольору з Козацьким Хрестом і Ко-

зацькою Чайкою золотистого кольору. 

Братство джур і дан «Бродники» також визначилися з назвою братства, 

логотипом і гаслом.  
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Назва братства джур і дан «Бродники» була обрана джурами не випад-

ково.  

 Літописні бродники проживали в межах наддніпрянського села Анд-

руші ще за часі Київської Русі  і були не тільки нащадками козаків, а й пред-

ками сучасних жителів мікрорайону Андруші міста Переяслава, де й знахо-

диться наша школа.  

У період з ІХ по ХІІІ ст.,під впливом зовнішніх і внутрішніх соціально-

економічних чинників,формується етнічна спільнота під відомою в історії на-

звою - бродники. Бродники проживали на прибережних терасах, знали всі та-

ємні переправи,облаштовували пристані та контролювали важливі торгівель-

ні шляхи на річкових артеріях могутньої держави Русь. 

Французький лінгвіст Е.Лозована стверджував,що бродники нікому не 

були підвладні і об’єднувалися в самостійну громаду. Бродники однаково ла-

днали і з руськими князями, і з степовими кочівниками. І ті, й інші без допо-

моги бродників обійтися не могли. Незалежні й напівзалежні території брод-

ників знаходилися не тільки в степах,а й на землях Київської Русі.  

За девіз взяли козацький вислів:«Поки Дніпро пливе, Україна не 

вмре!».  

Логотипом для братства слугує слов’янський символ – оберіг для чоло-

віків «Перуниця». «Перуниця» ― це блискавка Перуна,символ світла в тем-

ряві, знак руйнування темних тенет. 

Прапор рою складається з кольорів бродників: жовто – блакитний. Ро-

йовий клич: “ Україна – козацька мати!” 

Назву «Козацьке Братство Якима Андрушки» носять молоді козаки і 

берегині які входять до реєстру Переяславського полку УРК. У 2021/2022 на-

вчальному році колектив випускного11 класу входить до реєстру Переяслав-

ського полку УРК. Вони є основою організації для дітей та юнацтва Козацьке 

Братство Якима Андрушки. 
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Заходи, проведені в Переяславській ЗОШ І-ІІІ ст..№5 в період з вересня 

2021 року по 21 люте 2022 року. 

 

Проєктна діяльність ґрунтується на проведеннях індивідуальної, групо-

вої, і масової культурно – просвітньої роботи спрямованої на те,щоб кожен 

член козацької організації  систематично займався самопізнанням, саморегу-

люванням, розвивав свої здібності й можливості на радість собі,людям і 

Україні. 

Основні орієнтири виховної роботи: ціннісне ставлення до природи; 

ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення до культури і мистецтва; цін-

нісне ставлення до суспільства і держави; ціннісне ставлення до національ-

них традицій і звичаїв . 

Загальношкільні заходи проходить за підтримки 1-го окремого баталь-

йону морської піхоти України. 

      Прапор батальйону передали членам Козацького Братства Якима Андру-

шки 5 грудня 2019 року воїном Першого окремого батальйону морської піхо-

ти України Харковцем Володимиром Володимировичем і головою ГО «Сер-

це Переяславщини» Марченко Інною Олександрівною. 

Тісно співпрацюємо з голова ГО міста «Серце Переяславщини» Мар-

ченко Інна Олександрівна, керівник гуртка «Золоте руно» Клубу Юних Мо-

ряків м. Переяслава  Аврамич  Юлія Борисівна, голова товариства єврейської 

культури Кучеренко Ірина Ігорівна,збір вторинної сировини «Переяслав-

Буд» Модебадзе  Роїн  Савлевич, учителі школи,батьки. 

З метою виховання позитивного ставлення до української народної гри,  

забезпечення рухової активності, фізичного розвитку підростаючого поко-

ління, в школі традиційно до Дня фізичної культури і спорту проводиться 

спартакіада української народної гри «Весела руханка» для роїв 1-4 класів і 

конкурсно-розважальна програма «Великий курінь» для роїв 5-А та 5-Б кла-
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сів. Спортивні програми для обох вікових груп підготувала і провела педагог-

організатор Касьян О.Д.. Рої – переможці отримали пам’ятні грамоти. 

В спортивну програму для роїв 1-4 класів увійшли національні рухливі 

ігри і забави: гра «У річку –гоп!»,забута старовинна гра «Горобці й горли-

ці»,гра «Ворона»,гра «Гречка»,гра «Пускайте нас»,гра «Ворота»,гра «Гопак», 

гра «Невід командами»,гра «Лавина», гра «Заячий біг»,…4клас!!!!!! 

В спортивну програму 5-А та 5-Б класів увійшли: гра – забава «Довга 

лоза»,гра «Турок»,гра – забава «Залізниця»,гра – забава «Ящірка». 

В ці дні традиційно для учнів 5-х класів організовується педагогом-

організатор Касьян О.Д. гру для ерудитів «Інтелект-бій» і творчий конкурс 

«Козацька листівка» для кореспондентів, фотографів, редакторів ройових га-

зет. Гра для ерудиті проводиться заочно. Учасники отримують перелік запи-

тань на тему розвитку спорту в Україні. В творчому конкурсі «Козацька лис-

тівка»,учасникма необхідно все зафотографувати та написати статтю про 

конкурсно – розважальну програму «Козацькі ігрища», а також події 

пов’язані з підготовкою до спортивного заходу. Газети дозволяється випус-

кати в паперовому вигляді і електронному. 

В тематичній грі для ерудитів «Інтелект - бій» взяли участь знавці 

спортивної справи: Оганесян Карен, Нежевенко Марія, учні 5-А класу і Пан-

філова Олександра, учениця 5-Б класу. Гра проводиться в заочній формі.  

Творчий конкурс «Козацька листівка» готують Малишко Ірина, Яреме-

нко Дана, учні 5-А класу і Панфілова Олександра, учениця 5-Б класу. В «Ко-

зацькій листівці» висвітлюється ігрова програма, а також події пов’язані з пі-

дготовкою до спортивного заходу. 

В інтелектуальній грі «Інтелект-бій» і в творчому конкурсі «Козацька 

листівка» перемогу виборола учениця 5-А класу Панфілова Олександра. 

Перемогу вибороли: рій «Козачата»(2клас),класовод Березова Л.Ю.; рій 

«Блискавка»(1клас),класовод Березова Л.Ю.; рій «Верба» 3-А класу, класо-
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вод Бойко В.Л. і рій «Калина» 3-Б класу, класовод Скрипніченко В.І.; рій 5-А 

класу «Сало», класовод Білецька Олена Григорівна. 

З підведенням загального підсумку конкурсно-розважальної програми 

«Козацькі ігрища», перемогу виборов рій 5-А класу,класний керівник Безпа-

ла О.М..  

До благодійного збору вторинної сировини «Вторинна сировина - це не 

сміття!» долучилися козачата і лелі 1-4 кл.; джури і дани 5-8 кл.; молоді коза-

ки і берегині 9-11кл., керівник педагог-організатор школи Касьян О.Д.  

Школярі збирали макулатуру,скло,пластик. Благодійний збір тривав два мі-

сяці,вересень-жовтень. За збір вторинної сировини школа отримала 300 гри-

вень. Продовжуємо тісно співпрацювати – фірмою зі збору вторинної сиро-

вини «Переяслав-Буд» Модебадзе  Роїн  Савлевич. 

 Кошти отримані з благодійної акції «Вторинна сировина - це не сміт-

тя!» передали волонтерам, голові ГО «Серце Переяславщини» Марченко І.О. 

для воїнів, які беруть участь в зоні бойових дій на сході України.  

17 вересня 2021 року в Переяславській школі №5 відбулися урочистос-

ті з нагоди святкування Дня народження рідного міста, якому виповнюється 

1114 років від дня першої письмової згадки 907 р. 

З метою гідного вшанування полеглих земляків у Другій світовій війні, 

Члени Козацького Братства Якима Андрушки підготували та провели театра-

лізовану акцію «Вони визволяли наше місто» для учнів 2-11 класів. Тема па-

тріотичної акції: «Село Андруші у Другій світові». 

 Організатори акції: Яременко Іван (9-Б кл.), Миколаєнко Вікторія (9- Б 

кл.), Кардашевський Ростислав(5-Бкл.), Сулима Максим (7-А кл), Оганесян 

Карен (5-А кл.), Беглєць Олександра (8-А кл.), Аріна Піщанська (8-Акл.), Га-

гарін Олександр (5-А кл.), Полійчук Анатолій (5-Бкл.), Євсеєнко Богдан (6 

кл.), Твердохлєбов Олександр (9-Б кл.), Петрик Яна (9-Б кл.), Курилко Софія 

(7-Б кл.). 
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Хвилиною мовчання вшанували пам’ять жителів наддніпрянського се-

ла Андруші, які загинули на фронтах Другої світової війни, мирних жителів 

села Андруші, які загинули під час окупації та при бомбардуванні 1941-1943 

років. 

Традиційно, відбулося покладання квітів до меморіальної дошки учас-

ника бойових дій на сході України Гриценка Р.В. та братньої могили воїнів 

Червоної армії, полеглих в німецько-радянській війні 1941-1945рр.,яка зна-

ходиться на Андрушівському кладовищі м. Переяслава. Корзину з квітами 

організував учень 8-А класу Абдуназаров Андрій. 

До патріотичної акції долучилися вихованці хореографічного гуртка 

«Едельвейс»,керівник Левченко О.І., і вокалісти вокальної студії «Зорепад», 

керівник Оврашко С.І.. Середня група хореографічного гуртка захопила гля-

дачів танцювальною композицією «Танець зі свічками». Пісня «Ми проти 

війни!», у виконанні Дзюби Діани (8-Акл.),Удодової Влади (9-Акл.), Богдан 

Марії (9-Акл.), Холошевської Вікторії (9-А л.), вразила та надихнула духом 

єдності усіх присутніх.  

У вересні з метою збереження могили та вшанування пам’яті воїнів 

Другої світової війни, учні 8-А класу: Абдуназаров Андрій, Головко Дарина, 

Федина Дмитро, Левченко Яна, упорядкували братню могилу воїнів Червоної 

армії,полеглих у боях за визволення  Переяслава в німецько-радянській війні 

1941-1943рр.,яка знаходиться на Андрушівському кладовищі міста Переясла-

ва. Керівник, педагог-організатор Касьян О.Д.. 

До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, учні школи: Росуждай Артем 

(9-Бкл.), Яременко Іван (9-Бкл.), Піщанська Аріна (8-Акл.) підготували віде-

оролик на вірш Миколи Бажана «Яр» для участі в поетичному онлайн – ма-

рафоні «Бабин Яр»,керівник онлайн-заходу Касьян О.Д.. Відеоролик «Яр» 

присвячений морякам Дніпровської флотилії, членам Організації українських 

націоналістів, воякам Української повстанської армії, киянам, розстріляним 

нацистськими окупантами в Бабиному яру 1941-1943рр. 
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Цьогорічний День вчителя в школі №5 пройшов в змішаній формі: 

офлайн - форматі і онлйн – форматі. Святкове вітання рідним учителям від 

учнів школи підготували і записали на відеоролик лідери учнівського самов-

рядування школи: Петрик Яна (9-Бклас), Холошевська Вікторія (9-Акл.), Ка-

тющенко Данило (9-Бкл.),Богдан Марія (9-Аклас). Колектив випускного11 

класу підготував масовану пантоміму. Керівник педагог-організатор Касьян 

О.Д.. 

Кожного року, до Покрови Пресвятої Богородиці,учні Переяславської 

школи №5 готують для  українського солдата листи, малюнки, оберіг для со-

лдата, благодійні кошти, ласощі, чай, каву. З цією метою в  школі проводить-

ся благодійна акція «Разом ми-сила!»  та благодійний збір вторинної сирови-

ни «Вторинна сировина - це не сміття!». Ініціювали ці загальношкільні захо-

ди члени Козацького Братства Якима Андрушки,керівник педагог-

організатор Касьян Олена Дмитрівна. 

Цього року учнями школи було зібрано 2355гривень благодійних кош-

тів і 300 гривень - за збір вторинної сировини.  

Було закуплено: печиво «Джайв» - 2,500кг.; 

печиво «Малюки» - 4 кг.; 

печиво «Вушки» - 2 коробки по 2,700кг.; 

печиво «Барвінок» -5кг.; 

печиво «Злакове» - 3 коробки по 2кг.; 

пряники «Ведмедик» - 6 коробок по 2,300кг.; 

печиво «Диканське» - 5,700кг.; 

суфле -24 шт.; 

кава «Жокей» - 4 пачки; 

чай «Нурі» - 4 коробки,120 пакетів. 

Солодощі, чай, каву, решту благодійних коштів, листи, малюнки, влас-

норуч виготовлені обереги для солдат передали волонтерам, голові ГО «Сер-

це Переяславщини» Марченко Інні Олександрівні. 
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Під назвою «Козацькі ігрища» пройшла конкурсно-розважальна про-

грама для роїв 8-9 класів з нагоди вшанування світлої пам’яті українських 

козаків, Дня заснування УПА та релігійного свята Покрови Пресвятої Бого-

родиці. 

В конкурсну програму увійшли українські та козацькі старовинні ігри, 

гра для ерудитів «Інтелект-бій» і творчий конкурс «Козацька листівка». 

В ігрову програму були включені національні рухливі ігри-забави: 

«Стрибки у мішках», «Довга лоза», «Шагавай», «Тягти чорта за хвоста» чи 

«Дідька тягти», «Лава на лаву». Тут, серед 8-х класів, переміг рій «Хортиця» 

8-Б класу, а сере 9-х класів – рій «Булава». 

В тематичній грі для ерудитів «Інтелект – бій» усі команди показати 

найкращі результати і зіграли в нічию. Гра проводилася заочно. 

В творчому конкурсі «Козацька листівка» перемогу здобули: рій 9-Б 

класу «Козачки»,класовод Левченко О.І. та рій 8-Б класу «Хортиця», класний 

керівник Дзюба О.Ю. 

Загальнокомандне І місце вибороли: рій «Козачки»,серед 9-х класів і 

рій «Хортиця» серед 8-х класів. Виховний захід підготувала та провела педа-

гог-організатор школи Касьян О.Д.. 

День гідності і Свободи у школі №5 для роїв 6 класу,класний керівник 

Сідько Н.Г., пройшов в чудовій активній формі. Рої «Орли» і «Ворони» взяли 

участь у конкурсно – розважальній програмі «Гей,хто з нами?». Спортивна 

програма була проведена з метою ознайомлення з національними іграми на-

ших пращурів. Програму підготувала і провела педагог-організатор Касьян 

О.Д. 

Для роїв були проведені національні рухливі ігри: «Залізниця», «Довга 

лоза», «Ящірка», «Турок» та старовинна козацька розвага «Бій навхрест». 

Тут перемогу виборов рій «Орли» з рахунком 14:13. 
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Знавці козацької доби долучилися до гри для ерудитів «Інтелект - бій». 

У грі взяли участь Розманов Андрій і Лихота Дарина. Гра проходила заочно. 

Перемогу здобула Лихота Дарина. 

В творчому конкурсі «Козацька листівка» перемогла Шубаркіна Анас-

тасія в номінації «Стоп Кадр». 

Переможці відзначені пам’ятними грамотами. 

18 листопада в спортивній залі школи №5 відбулася хвилина мовчання 

з перформансом з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи. Акція пройшла 

під єдиним гаслом: «Прагнення свободи породжує гідність» з метою вшану-

вання громадянського подвигу учасників Революції Гідності, АТО/ООС та 

виховання патріотичної свідомості. 

 На заході були присутні учнів 7-А,8-Б, 9-Б класів,вчителі. 

До заходу долучилися вихованки хореографічної студії «Едельвейс» з 

таночком «Україна – це Європа»,керівник Левченко О.І. і учениця 7-Б класу 

Курилко Софія з піснями «Державний Гімн України» і «Україна». 

Акцію підготували члени Козацького Братства Якима Андрушки: Рос-

суждай Артем (9-Бкл.),Миколаєнко Вікторія(9-Бкл.), Сулима Максим(7-

Акл.), Петрик Яна (9-Бкл.),Яременко Іван (9-Бкл.), Немеш Станіслав(7-

Акл.),Абдуназаров Андрій(8-Акл.),Глоба Кирило(8-Бкл.),Катющенко Дани-

ло(9-Бкл.),Піщанська Аріна(8-А кл.), Кравченко Вікторія (7-Акл.), керівник 

педагог-організатор Касьян О.Д. 

Груповий перформанс презентували учні 8-А та 8-Б класів: Абдуназа-

ров Андрій, Глоба Кирило, Катющенко Данило. 

Патріотичні плакати випустили Кравченко Вікторія (7-А кл.) і Піщан-

ська Аріна (8-А кл.). 

Цього ж дня члени братства поклали квіти до підніжжя хреста пам’яті 

Героїв Небесної Сотні, який заходиться по вулиці Богдана – Хмельницького. 

26 листопада в актовій залі школи №5 відбулася театралізована акція 

«Голодомор на Переяславщині 1932-1933років у свідченнях». Патріотичну 
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акцію для школярі 6,7,9 класів підготували члени Козацького Братства Якима 

Андрушки: Яременко Іван (9-Бкл.), Петрик Яна (9-Бкл.), Данилюк Альона (9-

Бкл.), Миколаєнко Вікторія (9-Б кл.), керівник педагог-організатор Касьян 

Олена  Дмитрівна. 

Свідчення мешканців Переяславського району,які пережили голодомор 

1932-1933років,зачитали школярі:Корнієнко Поліна(6кл.),Дорошенко Мари-

на(7-Бкл.),Беглєць Олександра(8-Акл.),Головко Дарина(8-Акл.). 

Флеш – моб «Хвилина мовчання» для глядачів акції організували вихо-

ванки хореографічного гуртка  «Едельвейс»,керівник Левченко О.І..  

На заході прозвучала пісня «Голодомор» у виконанні учениці 7-Бкласу 

Курилко Софії. 

Учасники мистецької акції: Корнієнко Поліна (6кл.), Дорошенко Мари-

на (7-Бкл.), Беглєць Олександра (8-Акл.), Головко Дарина (8-Акл.), підготу-

вали для онлайн - глядачів груповий перформанс «Розкуркулення», приуро-

чений 88 роковинам Голодомору 1932-1933 років на Україні 

З 29 листопада по 01 грудня 2021 року відбувся обласний онлайн-

челендж  роїв під гештегом #30-річчяРеферендуму1991Київщина. 

Обласного онлайн – челендж «30-річчя Референдуму 1991 Київщна» 

проводився з метою відзначення 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму 

щодо підтвердження проголошення Незалежності України. 

До онлайн - челенджу долучилися представники рою «Бродники» Ко-

зацького Братства Якима Андрушки Переяславської ЗОШ І-ІІІ ст..№5: Яре-

менко Іван (9-Бкл.), Миколаєнко Вікторія (9-Бкл.), Катющенко Данило (8-Б 

кл.),Сулима Максим (7-А кл.) і Немеш Станіслав (7-А кл.). Керівник історико 

– патріотичної організаціїї для дітей та юнацтва Козацького Братства Якима 

Андрушки Касьян О.Д.. 

За участь в обласному онлайн-челенджі учасники отримали подяки з 

області. 
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Напередодні 19 грудня до школи №5 завітали жадані гості зі святкови-

ми привітаннями, веселими піснями, традиційним святковим печивом «Ми-

колайчики» та солодкими подарунками. До зустрічі з Миколаєм Чудотвор-

цем школярі готувалися заздалегідь.  

 Святкове привітання «Затамуйте друзі подих - Миколай сьогодні хо-

дить!» для учнів 1-4 класів підготували члени Козацького Братства Якима 

Андрушки: Левченко Вадим (11кл.), Піщанська  Аріна (8-А кл.), Головко Да-

рина (8-А кл.), Абдуназаров Андрій (8-А кл.), Сулима Максим (7-А кл.), До-

рошенко Марина (7-А кл.), Євсеєнко Богдан (6кл), керівник педагог-

організатор Касьян О.Д. 

Миколая Чудотворця в кожному класі зустрічали піснею «Милий Ми-

колаю» у виконанні Курилко Софії (7-Бкл.), Шемет Анастасії (3-Бкл.) і Ма-

лоштан Поліни (3-Б кл.), керівник вокальної студії «Зорецвіт» Оврашко С.І.  

Музичний подарунок для Миколая Чудотворця старанно готував кож-

ний клас разом з учителем музики Оврашко С.І., де його і привітав. 

Особливе печиво «Миколайчики» та солодкі подарунки підготували 

для малечі вправні батьки 1-4 класів. 

29-30 грудня в школі № 5 відбулося новорічне свято «Баба Яга на рік 

Тигра 2022» для наймолодших учнів. Новорічні ранки проводилися по класах 

з піснями, танцями, новорічними флешмобами, веселими іграми. 

Організатори новорічних свят у школі члени Козацького Братства 

Якима Андрушки: Россуждай Артем(9-Бкл.), Яременко Іван(9-Бкл.), Твердо-

хлєбов Олександр(9-Бкл.),Климас Ренат (9-Бкл.),Абдуназаров Андрій,Орел 

Анна(9-Акл.), Холошевська Вікторія(9-Акл.),Курилко Софія(7-Бкл.), Пічугі-

на Поліна (7-Бкл.), Грицай Вероніка(7-Бкл.),Висоцький Артем (7-Бкл.), Бара-

нцева Поліна(7-Бкл.),керівник педагог-організатор Касьян О.Д. 

До проведення новорічних заходів долучилися шкільні гуртки: хореог-

рафічна студія «Едельвейс»,керівник Левченко О.І. і вокальна студія «Зорец-

віт»,керівник Оврашко С.І. Під їхнім керівництвом прозвучали новорічні піс-
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ні у виконанні Курилко Софії(7-Бкл.), виконався груповий танок «Сніжи-

нок», влаштували новорічні флешмоби. 

Дід Мороз і Снігуронька разом зі своїми помічниками Мікі Маусом і 

Жовтою Земляною Собакою провели рухливі ігри та ігри на кмітливість: 

«Нудно так сидіти», «Хто це?», «Новорічний паровозик», «Хто знає Діда 

Мороза?». 

30 грудня до учнів середніх та старших класів школи №5 завітали Дід 

Мороз та Снігуронька з новорічним віншуванням. 

Святкові вітання підготували члени Козацького Братства Якима Анд-

рушки: Твердохлєбов Олександр (9-Б кл.),Орел Анна (9-А кл.), Курилко Со-

фія(7-Б кл.), Грицай Вероніка (7-Бкл.), Пічугіна Поліна (7-Бкл.). 

 Помічниця Діда Мороза Мікі Маус провела на швидкість конкурс 

«Скільки ми зустрічаємо Новий рік ?», в якому взяли участь і учні і вчителі. 

Курилко Софія(7-Б кл.) привітала усіх присутніх новорічною піснею. 

15 лютого, в спортивній залі школи №5, відбулася конкурсно-

розважальна програма «Стрітенські ігри». В святковій програмі взяли участь 

рої 4-го класу : «Україна» і «Переможці»,класовод Якименко В.С. . 

 Стрітенські ігри для початківців підготувала і провела педагог-

організатор Касьян О.Д., з метою виховання у підростаючого покоління лю-

бові до звичаїв та традицій українського народу,формування моральних і фі-

зичних якостей дітей. В програму увійшли національні рухливі ігри: «Греч-

ка», «Ріпка», «Тягти бука», «Довга лоза», «Ластівка», «Боротьба навколішках 

», де учні вправлялися в стрибках на одній нозі  та через перешкоду, силі, 

швидкості,витривалості ,кмітливості тощо  

Перемогу не очікувано,в другій половині конкурсної програми, вибо-

ров рій «Переможці». Усі рої відзначені пам’ятними грамотами. 

18 лютого, з метою вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні,члени 

історико - патріотичної організації для дітей та юнацтва Козацького Братства 

Якима Андрушки школи №5, керівник педагог-організації Касьян О.Д., приє-
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дналися до церемонії покладання квітів біля пам’ятного знаку Героям Небес-

ної Сотні,що знаходиться по вулиці Богдана Хмельницько. 

В церемонії покладання квітів взяли участь: Россуждай Артем (9 - Б 

кл., курінний отаман), Яременко Іван (9-Б кл.,курінний суддя), Климас Ренат 

(9-Б кл,курінний довбуш), Твердохлєбов Олександр(9-Бкл.), Миколаєнко Ві-

кторія (9-Бкл.), Петрик Яна(9-Б кл.,Президент Шкільного Парламенту), Щока 

Ілля(9-Бкл.) 

Ідеологічне оформлення та квіти підготовлені за сприяння історико - 

патріотичної організації Козацького Братства Якима Андрушки. 

21 листопада, в актовій залі школи №5,відбулася інтелектуальна гра 

брейн - ринг для знавців української мови, з нагоди відзначення Всесвітнього 

дня рідної мови. Гра проводилася з метою виховання в учнів прагнення пере-

дати нащадкам наш скарб – українську мову. 

В брейн-рингу взяли участь команда «Галактика» 7-А класу, класний 

керівник Кравченко В.В. і команда «Конвалія» 7- Б класу, класний керівник 

Козоріз Л.В.. Перемогу здобула команда «Галактика». Усі учасники  відзна-

чені пам’ятними грамотами. 

Інтелектуальну гру підготувала та провела педагог-організатор Касьян 

О.Д..До лічильної комісії у складі однієї особи увійшла учениця 7-А класу 

Скорик Анна. 

Взяли активну участь в міській акції пам’яті жертв Переяславського 

голокосту і роковин трагедії Бабиного Яру на Андрушівському кладовищі. 

80 років тому в Переяславі протягом жовтня 1941-го, червня 1942-го та 

травня1943 років нацистськими окупантами було розстріляно понад 1000 

осіб місцевих євреїв.  

З цього приводу,6 жовтня 2021року, на Андрушівському кладовищі мі-

ста відбулася міська акція пам’яті жертв Переяславського голокосту 1941-

1943 рр. та роковини трагедії Бабиного Яру. Міську акцію ініціювала голова 

товариства єврейської культури Кучеренко Ірина Ігорівна. До акції  також 
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долучилися й учні  школи № 5, одинадцятий клас разом з учителем фізики 

Шамшур Л.П. і педагогом-організатором Касьян О.Д.. 

На акції прозвучали виступи заступника міського голови Степаненко 

Оксани Серафимівни, директора Будинку працівників освіти Ковальської 

Анелії Віталіївни, голови товариства єврейської культури Кучеренко Ірини 

Ігорівни,спогади місцевих жителів. 

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять невинно убієнних євреїв міста 

в період окупації Переяславщини німецькими загарбниками 1941-1943рр. та 

поклали квіти до підніжжя пам’ятного знаку страченим нацистами мирним 

євреям 1941-1943 років Другої світової війни. 
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Висновок 

За минулий навчальний рік 2021/2022 учні передусім успішно оволоді-

вають історією народовладдя, становленням і розвитку республіканських 

структур влади, адміністративно-військового ладу, демократичного і гумані-

стичного управління, законодавства; школярі коригують свої повсякденні 

орієнтири і загартовують своє здоров’я; виховуються морально чистими і ду-

ховно багатими, відданими національним інтересам і загальнолюдським цін-

ностям ; формується у підростаючого покоління історична пам’ять, патріоти-

чні погляди, національний характер, національна гідність, правосвідомість; 

формується духовно багата, сильна духом, морально та фізично здорова, пат-

ріотично свідома і шляхетна людина; член козацького осередку систематично 

займався самопізнанням і саморегулюванням, розвивають свої здібності й 

можливості на радість і користь собі, людям, Україні; в підлітків і юнаків фо-

рмуються національна свідомість і самосвідомість, вони оволодівають понят-

тями українознавства, народознавства, людинознавства, козацькими науками 

і мистецтвом, характерництвом, козацькою психологією тощо; в кожного уч-

ня глибшає душа, ширшає виднокіл, відступає далі обрій незвіданого, підви-

щує морально-етичний рівень, формуються палкий патріотизм, світогляд, 

світогляд громадянина незалежної України. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

День фізичної культури і спорту. Спартакіада української на-

родної 

( рої 1-3кл.). Гра «Гопак». 

2 

День фізичної культури і спорту. Спартакіада української на-

родної  гри «Великий курінь» (рої 5 –А,5-Бкл.) 
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3 

Операція «Братня могила» 

4 

Вересень місяць. На Борисовському кладовищі .«Операція 

братня могила» (учні 8-А класу). 
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5 

День міста. Театралізована акція «Вони визволяли наше місто» (для учні 

2-11кл.) 

Тем. Андруші у Другій світовій. 
 

7 

Конкурс «Козацька листівка» . 

Одна з ройових газет. 

6 

День українського козака. Конкур-

сна програма «Козацькі ігрища» 

(для роїв 8-9 класів). Козацька га 

«Лава на лаву» 
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Допомога солдатам АТО/ООС. Кошти, со-

лодощі,чай,каву,обереги,малюнки,листи. 

8 

9 

День Гідності і Свободи. Хвилина мовчання з перформансом «Праг-

нення свободи пробуджує гідність»(для учні 7-А,8-Б,9-Б кл.) 
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10 

11 

День пам’яті жертв голодомору. Театралізована акція «Голодомор на 

Переяславщині 1932-1933 років у свідченнях» (для учні 6,7,9 кл.). 

День Гідності і Свободи. Покладання квітів до підніжжя хреста пам’яті 

Героїв Небесної Сотні,який заходиться по вулиці Богдана – Хмельниць-

кого. 
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12 

День пам’яті жертв голодомору 1932-1933рр. 

Груповий перформанс «Розкуркулення» 

13 

Обласний  онлайн – челендж « 30-річчя Референдуму 1991 Київщина» 
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14 

День Миколая Чудотворця. Свято «Затамуйте друзі подих - Миколай 

сьогодні ходить!» (для учнів 1-4 кл.) 

15 

Зустріч Нового Року. 

Святкова програма «Баба Яга на рік Тигра 2022 (для учнів 1-4 кл.) 
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16 

Зустріч Нового року. Новорічні вітання Діда Морозко і Снігуроньки. 

(для школярів 5-11кл.) 

17 

Свято Стрітення. Конкурсна програма « Стрітенські ігри» (рої 4 кл.). 

Гра «Тягти бука» 



33 

 

 

18 

День Героїв Небесної Сотні. Церемонія покладання квітів до пам’ятного 

знаку Героям Небесної Сотні (учні 9-Бкл.). 

19 

Всесвітній день рідної мови. Інтелектуальна гра «Брейн – ринг» 

(для роїв 7-А та7-Б класів) 

 


