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ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ДУХОВНИХ, ГОСПОДАРСЬКИХ, 

ГРОМАДСЬКИХ, ВІЙСЬКОВИХ, СОЦІАЛЬНИХ, КУЛЬТУРНИХ І 

ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ТРАДИЦІЯХ  КОЗАЦТВА 
 

Кожна розвинута країна світу має  свої особливі  системи виховання 

суспільства, що  базуються на народних звичаях і вікових громадських традиціях.   

Через них,  із покоління  до покоління передаються і примножуються духовні, 

господарські, громадські, військові, соціальні,   культурні  та  державотворчі  

цінності суспільства і створюється рівень кваліфікації і культури народу. 

Народ України успадкував найяскравіший досвід звичаїв і духовних, 

господарських, громадських, військових, соціальних, культурних та державотворчих 

традицій козацької пори, який не поступається рівню розвинутих країн і повинен 

сприяти у виховному процесі молоді, у її духовному,  господарському, громадському, 

військовому, соціальному, культурному і державотворчому  становленні. 

ВГО «Селянське козацтво України», разом з МГО «Об’єднана Рада 

Українського та зарубіжного козацтва» провели, рік тому, науково-практичну 

конференцію на тему «Витоки і напрямки діяльності українського козацтва», у 

виступах учасників якої були обговорені  духовні, господарські, громадські, 

військові,  соціальні, культурні та державотворчі традиції козацької пори і напрямки 

діяльності сучасного козацтва. 

Підготовлений до друку «Збірник виступів конференції» може стати 

корисним посібником у виховній роботі на засадах козацького виховання для 

шкільних, громадських і державних просвітницьких закладів і самовиховання.   

Ці матеріали також розміщені у четвертому історично-практичному виданні    

«Земля козацтво і державність України».  

У доповіді «Господарські традиції і напрямки діяльності сучасного козацтва» 

наведено, зокрема, яскравий приклад навиків козацьких громад у вільному 

господарюванні на своїй землі,   створенні високої агрокультури, інтенсивної 
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економіки і  ролі козацького хліборобства у формуванні найкращого у світі 

чорнозему, в результаті взаємодії хлібороба із землею. 

Ознайомлення  з такими видатними досягненнями наших предків. надихає 

молодь на свою особисту причетність бути готовими до продовження славних  

господарських і професійних традицій. 

Сучасний стан нашого суспільства, коли держава втратила сьомий в Європі 

за потужністю економічний потенціал і  знецінені соціальні пріоритети, потребує 

відповідальної влади і активного залучення кожного громадянина до свідомої участі і 

відповідальності у всіх напрямках діяльності, а  козацьке виховання молоді має стати 

невід’ємним помічником школи, громади  і держави у цій доленосній для нашої 

країни справі.  

Селянське козацтво України пропонує  конкретну програму козацького 

виховання на відродженні господарських традицій козацтва — Програму створення 

Учнівських козацьких господарських товариств відродження присадибного 

кролівництва. 

Засновники Програми:   МГО «Народна Академія Українського козацтва», 

МГО «Селянське козацтво України», ВГО « Об’єднана Рада Українського та 

зарубіжного козацтва». Національна академія педагогічних наук. 

Програма пропонується на виконання  Програми «Технології заможності»,  

Міжнародної наукової громадської організації  «Народна академія Українського 

козацтва», за погодженням і участю Національної академії педагогічних наук України.  
 

Громадська і державна актуальність Програми. 
 

Чотирьохсотрічна  історія Українського козацтва  визначає його як  саму 

активну громадську, господарську, військову, духовну,  державотворчу і об’єднуючу  

силу народу України. 

В наш час, коли в ейфорії  незалежності і хаосі реформ в суспільстві панують 

безробіття, психологія миттєвого збагачення і знецінення людини праці, автори  

програми  вважають,  що відродження могутньої держави України  можливе тільки 

через об’єднання суспільства  навколо козацької ідеї вільного господарювання і 

самоврядування  на своїй землі, всеукраїнської ідеї побудови громадянського 

суспільства, і створення  могутньої, соціальної правової держави.  

Основними механізмами об’єднання суспільства є відродження духовних, 

господарських ,громадських, військових, соціальних, культурних і державотворчих 

традицій козацтва України, головним принципом яких було завжди – все вирішувати 

і створювати громадою. 

Одним із напрямків відродження господарських традицій є, залучення 

Учнівських козацьких громад до участі в господарській і громадській діяльності у 

оздоровленні і відродженні  кролівництва, як галузі  виробництва  дієтичного  і  

екологічно чистого  м’яса.  

В роки найвищого розвитку галузі (1975-1985 роки)  Україна займала 

четверте світове місце, після Китаю, Італії і Франції, у розвитку кролівництва і 

щорічно виробляла 120-165 тис. тонн м'яса кролів, вирощувала 45 млн. голів, а її 

частка у світовому виробництві кролятини досягала 8 %.  
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У загальнодержавному обсязі виробництва м'яса на частку високо дієтичної 

кролятини припадало 8-10 %. Кролівництво в Україні було досить прибутковою 

галуззю, в якій мали роботу понад 600 тис. кролівників. 

За останні двадцять років, кролівництво в України  занепало через 

епізоотичне захворювання кролів вірусними хворобами кролів на міксоматоз і 

вірусну геморагічну хворобу, через руйнування виробничих і племінних 

кролівницьких комплексів та відчужження селян від господарювання у кролівництві. 

На даний період поголів'я кролів в Україні зменшене втричі, становить за 

самими оптимістичними підрахунками до 12 млн. голів кролів а  кількість присадибних 

господарств, які займаються кролівництвом становить всього 200 тис. В 15 областях 

статистичними органами не зафіксовано жодної тони виробленої кролятини. За 

результатами державної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні складають 

всього 1 племінний завод та 7  репродукторів з розведення порід кролів . 

В наш час до розвитку  кролівництва, як, до галузі  дієтичної і екологічно 

чистої  м’ясної продукції,  прикута увага всіх країн світу.  До того ж кролі – це 

тварини, які вирощуються без вжитку шкідливих гормональних стимуляторів росту, 

бо вони їх не переносять  і  які не хворіють на  вірусні захворювання, що  

передаються людям, такі як свинячий і пташиний грип та інше.  Це тварини, які 

можуть замінити свинину і курятину за  будь-яких  епідемічних обставин. 

Європейський Союз з цього приводу прийняв рекомендації  переорієнтації  

виробництва з птахівництва на кролівництво і фінансові заходи стимулювання 

розвитку цієї  галузі тваринництва. 

Втрати кролівництва світу від штучно розповсюдженого вірусу міксоматозу  

кролів, спонукали європейські країни до законодавчого підвищення  вимог 

санітарного контролю та відповідальності за порушення вимог і заходів недопущення 

розповсюдження вірусу міксоматозу кролів, завдяки яким, 15 європейських країн вже 

повністю  оздоровили свій простір від цього захворювання.  

Враховуючи надзвичайно швидке поширення вірусу міксоматозу у 450 км.  

за рік  та  недопустимість вживання хворих кролів і використання  перехворівшого 

маточного поголів’я, оздоровлення країн від цього захворювання досягалося не 

тільки вказаними санітарними і організаційними заходами, а інколи навіть  

знищенням і заміною всього поголів’я кролів  в країні.  

З даних МЕБ, за період з 1953 по 2004 р. випливає, що боротьба з 

міксоматозом кроликів   може бути цілком успішною. За цей час можна вважати 

оздоровленим від даної хвороби 15 із 51 країн Європи, в 19 з яких здійснювали 

вакцинацію, а в  2 застосовували санітарний забій всього стада, в усіх країнах 

встановлювався контроль за пересуванням і переміщенням кроликів та продуктів 

кролівництва. 

Інститут тваринництва  НАН України  пропонував в свій час Кабінету 

Міністрів України  проект «Державної програми відродження та селекції 

кролівництва і звіринництва, але влада на жаль відхилила ці пропозиції.  

Програма створення  Учнівських  козацьких  господарських  това -риств  

відродження присадибного кролівництва спрямована на відрод - ження 

господарських традицій Козацтва України у середовищі молодого козацького 
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покоління і вирішення державної  проблеми відродження і оздоровлення галузі 

кролівництва. 
 

Мета Програми. 
 

Об’єднання школярів, зацікавлених у освоєнні сучасної технології  

присадибного кролівництва, в Учнівські козацькі господарські громади 

кролівників для спільного вирішення організаційних. господарських питань і 

логістики при створенні сучасних присадибних учнівських кролеферм. 

Об’єднання Учнівських козацьких господарських громад кролівників у 

Асоціацію Учнівських козацьких господарських громад  кролівників. 

Надання школярам можливості  використовувати вільний час на освоєння 

навиків господарської діяльності і отримання першого почуття професійної гордості  

і задоволення результатами   господар -ської справи.   

Мати можливість звернутися до Уряду і місцевої влади з пропозицією 

виділення державного гранту кожному школяреві - учаснику програми на придбання 

породного маточного поголів’я і технологічного обладнання (клітки – міні ферми)  

для  утримання двох кролематок з приплодом.  

Участь Учнівських козацьких господарських громад кролівників у 

просвітницькій,  консультативно - дорадчій  діяльності і громадському контролі 

додержання населенням зоосанітарних норм утримання кролів на  кролефермах для 

недопущення поширення вірусу міксоматозу тварин  і повного оздоровлення 

території України від цього небезпечного захворювання. 
 

Задачі Програми. 
  

 Створення Учнівських козацьких господарських громад кролівників для 

спільного вирішення організаційних. господарських питань і  логістики в  

створенні і діяльності  сучасних присадибних учнівських кролеферм. 

 Створення 50000 учнівських сучасних  міні-кролеферм на 2 кролематки з 

приплодом для вирощування 3 200 000 голів кролів на рік. 

 Виробництво щорічно на учнівських міні - фермах 12 800 тон.  ( у ж.в.)  

дієтичного кролячого м’яса.  

 Оволодіння учнями господарською кваліфікацією майстра кролівника. 

 Проведення Учнівськими козацькими господарськими  громадами 

кролівників просвітницької,  консультативно - дорадчої  діяльності і 

громадського контролю додержання населенням зоосанітарних норм 

утримання кролів на  кролефермах для недопущення поширення вірусу 

міксоматозу тварин  і повного оздоровлення території України від цього 

небезпечного захворювання. 

 Надання учням теоретичних знань і практичної допомоги у створенні міні-

кролеферм і учнівській господарській  діяльності. 

 Ознайомлення  учнів з основами економіки та господарювання  в галузі 

кролівництва та    надбання досвіду ведення господарства.   

 Підготовка підростаючого покоління  до роботи в умовах нових форм  

ринкових відносин,  до самостійного ведення господарства.   
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 Формування в учнів свідомого, відповідального ставлення до роботи  і 

професійної діяльності. 

 Присвоєння  школярам- кролівникам, які виконали завдання Програми, 

посвідчення  «майстер кролевод». 

 Поширення досвіду  створення  обслуговуючих кооперативів логістики 

діяльності  учнівських  кролеферм і  реалізації виробленої ними продукції. 
 

Оpганізаційні  заходи виконання Програми. 
 

 Забезпечення районних  і сільських козацьких громад        Програмою 

створення  учнівських  козацьких  господарських  товариств  відродження 

присадибного кролівництва.  Виготовлення 100 000 примірників  Програми.  

 Безкоштовне Забезпечення  учасників Програми  методичним виданням  

Селянського козацтва України  «Сучасне присадибне кролівництво».  

 державне замовлення  50 000 примірників  «Сучасне присадибне 

кролівництво» (електронна версія видання додається ). 

 Безкоштовне забезпечення  учасників Програми міні-кролефермами на дві 

кролематки з приплодом.  

 Державне замовлення 50 000 міні-кролеферм  для утримання двох 

кролематок з приплодом. 

 Безкоштовне забезпечення  учасників Програми племінним маточним 

поголів’ям кролів ( двома кролематками ).  

 Організація забезпечення штучного запліднення кролів на учнівських міні-

кролефермах.  

 Забезпечення  учасників Програми  порадниками для консультативно-

дорадчої  діяльності і громадського контролю додержання населенням 

зоосанітарних норм утримання кролів на  кролефермах для недопущення 

поширення вірусу міксоматозу тварин і повного оздоровлення території 

України від цього небезпечного захворювання. 

 Виготовлення 50 000 посвідчень майстра кролівника.   
 

Фінансове забезпечення виконання Програми. 
 

Звернення засновників Програми до Кабінету Міністрів  з пропозицією  щодо 

бюджетного фінансування  витрат Програми на: 
 

 Безкоштовне забезпечення  учасників Програми міні-  кролефермами на дві 

кролематки з приплодом. Замовлення 50 000 міні-кролеферм  для утримання 

двох кролематок з приплодом в обсязі 

 300 млн. грн.   ( 50 000 міні-ферм по 6000 грн. = 300 000 000 грн.). 

 Безкоштовне забезпечення  учасників Програми племінним маточним 

поголів’ям кролів ( двох кролематок )  в обсязі   25  млн. грн. (  100 000 

кролематок по 250 грн. = 25 000 000 грн.). 

 Оплата методичного видання Програми « Сучасне присадибне 

кролівництво» в обсязі   1 млн. грн.  ( 100 000 примірників по 10 грн. = 1000 

000 грн.) .  
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 Загальні витрати бюджетних коштів на забезпечення Програми в обсязі  326 

млн. грн. 
 

Заходи 
виконання    Програми  Створення  Учнівських  козацьких  господарських товариств  

відродження присадибного кролівництва. 

  

1. Сільським козацьким громадам   разом з керівництвом шкіл створити  в 

кожній сільській школі  Учнівські  козацькі господарські товариства  відродження 

присадибного кролівництва у складі  5 ти  учнівських присадибних кролеферм, 

загальною кількістю  5о ооо кролеферм.  

2. Провести реєстрацію шкільних  Учнівських  козацьких господарських 

товариств  відродження присадибного кролівництва  в сільських радах для 

забезпечення фінансування їхнього створення  за рахунок коштів Державної 

програми. 

3.  Провести разом з керівництвом Державної програми конкурс на державне 

замовлення  і  закупку 100 000 міні – кролеферм. 

4. Закупити і передати міні - кролеферми у користування Учнівських 

козацьких господарських товариств  відродження присадибного кролівництва. 

5. Провести разом з керівництвом Державної програми конкурс на державне 

замовлення  і  закупку  100 000 породних, племінних  кролематок і 10 000 кролів. 

6. Закупити і передати  кролематок і кролів у користування шкільних  

Учнівських  козацьких господарських товариств  відродження присадибного 

кролівництва. 

7.  Виконати разом з керівництвом Державної програми державне замовлення 

на видання 50 000 примірників методичного видання «Сучасне присадибне 

кролівництво»  (електронна версія видання додається ). 

8. Закупити і передати  шкільним  Учнівським  козацьким господарствам 

методичного видання  «Сучасне присадибне кролівництво».   

9. Створити разом з Учнівськими господарствами районні кооперативи 

логістики  і збуту продукції  учнівських господарств. 

10. Забезпечити  учасників Програми  порадниками Міністерства  сільського 

господарства і продовольства для консультативно-дорадчої  діяльності і 

громадського контролю додержання населенням зоосанітарних норм утримання 

кролів  для недопущення поширення вірусу міксоматозу тварин  і повного 

оздоровлення території України від цього небезпечного захворювання. 

11. Проведення разом з Учнівськими козацькими господарськими 

товариствами кролівників просвітницької,  консультативно - дорадчої  діяльності і 

громадського контролю додержання населенням зоосанітарних норм утримання 

кролів на  кролефермах для недопущення поширення вірусу міксоматозу тварин  і 

повного оздоровлення території України від цього небезпечного захворювання. 

12. Моніторинг господарської, просвітницької,  консультативно - дорадчої  

діяльності і громадського контролю Учнівських господарських товариств і 

присвоєння  школярам- кролівникам,  які виконали завдання Програми посвідчення  

«майстер-кролевод». 
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13. Проведення підсумків діяльності учнівських товариств і оприлюднення 

результатів виконання Програми за господарський рік.  
 

Можна назвати багато учнів  з різних місць України, хто самотужки будує 

міні-кролеферми  і  утримує від 20 до 100 голів кролів. 

Показовим з них є досвід учня 10 класу села Малий Ходачків , що на 

Тернопільщині Петра Молотка, який багато знає про кролівництво, утримує 70 

кролів і вдало вдосконалює свою улюблену справу. 
 

Селянське  козацтво України може запропонувати аналогічний проект 

Програми відродження присадибного свинарства  і видати учасникам конференції 

видання:  «Земля, козацтво і державність України»,  «Сучасне присадибне 

кролівництво», «Сучасне присадибне свинарство». 


