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ІСТОРИЧНИЙ ГУРТОК «БАТУРИНСЬКИЙ КУРІНЬ»: 
ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ З ДИТЯЧОЮ АУДИТОРІЄЮ

У статті охарактеризовано діяльність історичного гуртка «Батуринський ку-
рінь» у Національному заповіднику «Гетьманська столиця» спрямовану на популяриза-
цію пам’яток культурної спадщини і фондової колекції закладу, формування національної 
свідомості та патріотичного виховання учнівської молоді. Висвітлено форми і методи 
роботи з дитячою аудиторією та наведено приклади занять, які проводилися під час 
зібрань гуртка.

Ключові слова: патріотичне виховання, Національний заповідник «Гетьманська 
столиця», історичний гурток «Батуринський курінь». 

«Україна починається з тебе» – ці слова В’ячеслава Чорновола має пам’ятати ко-
жен з нас. Сьогодні кожен українець – патріот, який творить одну з найкращих сторінок 
України, де народжується нова, згуртована, сильна, непереможна українська Нація. У 
сучасних реаліях життя  патріотичне виховання підростаючого покоління є актуальним 
як ніколи, бо нині мільйони українців відчули себе Громадянами, піднялися до високої 
відповідальності за державу, за родину і за власну долю. 

Національний заповідник «Гетьманська столиця» має потужний потенціал для 
виховання у підростаючого покоління патріотизму та свідомої громадянської позиції, 
для вивчення та популяризації історії українського козацтва, збереження  історико-куль-
турної спадщини українського народу, формування готовності для захисту України. У 
Законі України «Про музеї та музейну справу», прийнятому 29 червня 1995 р, зазначе-
но, що «музеї як культурно-освітні та науково-дослідні заклади призначені не тільки 
для вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної культури, 
але й для прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної 
спадщини» [2, с. 4]. За допомогою унікальних пам’яток культурної спадщини і фондо-
вої колекції Національного заповідника «Гетьманська столиця» ми маємо можливість 
у повному обсязі використовувати у музейній практиці різні форми та методи роботи з 
дитячою аудиторією. 

Згідно Положення про Національний заповідник «Гетьманська столиця» та розро-
блених щорічних планів його діяльності, одним із провідних завдань є залучення до ро-
боти, взаємодія та співпраця з навчальними закладами, учнівською молоддю. Відповідно 
до цього, у квітні 2015 р. заповідник організував історичний гурток «Батуринський 
курінь», учасниками якого є учні 5–10 класів Батуринської загальноосвітньої школи І–
ІІІ ст. імені Григорія Орлика. Назва відображає ретроспективу у минуле, оскільки саме в 
Батурині, в часи гетьмана Івана Мазепи був заснований перший спеціальний навчальний 
заклад – канцелярський курінь. Він функціонував при Генеральній військовій канцеля-
рії і мав за завдання готувати службовців для державних, адміністративно-судових і 
фінансових органів Гетьманщини. До куреня приймали переважно вихідців із знатних 
козацько-старшинський родів. 

Метою роботи гуртка є виховання в учнівської молоді патріотизму та національної 
свідомості, популяризація високих здобутків доби Гетьманщини, які були реалізовані на 
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теренах гетьманської столиці Батурина. Використання різноманітних методів гурткової 
роботи та цікавих форм дозвілля дають дітям можливість реалізувати творчий потенціал 
у практичній діяльності. 

Ще одним з пріоритетних завдань закладу, розташованого в населеному пунк-
ті із 2500 мешканцями, є формування кадрового резерву Національного заповідника 
«Гетьманська столиця». За 7 років діяльності гуртка, його учасники – випускники шко-
ли стали студентами історичного фаху, які в майбутньому можуть себе реалізувати як 
дослідники рідного краю.

Заняття гуртка проводяться раз на тиждень на територіях та в експозиційних залах 
Національного заповідника «Гетьманська столиця», постійними учасниками яких є 9 
дітей 5–9-х класів. Під час зібрань історичного гуртка «Батуринський курінь» учасники 
знайомляться з історією рідного міста Батурин та Гетьманщини. Діти відвідують музей-
ні об’єкти, де для них проводяться тематичні заняття, які стимулюють дитячу цікавість 
до історико-культурної спадщини Батурина та України.

Так, на одному з занять гуртківці завітали на гостини до гетьмана Кирила 
Розумовського та взяли участь у квесті «Піднята вгору знову булава». Рухливі вправи та 
цікаві завдання створили приємну атмосферу, яка принесла позитивні емоції і нові знан-
ня про історичне минуле Батурина, життя та діяльність гетьмана Кирила Розумовського 
(Рис. 1). 

Продовжуючи знайомитися з історією Батурина, вихованці гуртка взяли участь у 
козацькій раді, де через гру та творчість дізналися, як проходив процес обрання гетьмана 
та які функції він виконував. У цікавій креативні формі була проведена гра «Загадкова 
скринька», перед дітьми постала скринька із козацькою та гетьманською зброєю (макет). 
Дістаючи зі скриньки кожен вид зброї (холодної/вогнепальної), діти отримували інфор-
мацію «що це?» та кому могла належати. Від заняття всі отримали емоційне задоволення 
та збагатили історичні знання (Рис. 2).

У день пам’яті Батурина вихованці гуртка «Батуринський курінь» вшанували 
мужніх оборонців та мирних жителів гетьманської столиці, які поклали своє життя у 
листопаді 1708 р. за незалежність української держави. А в День пам’яті жертв голодо-
морів 28 листопада ушанували пам’ять українців, що загинули від голоду 1932–1933 рр. 
Діти відвідали виставковий проєкт на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці 
«Пам’ятаємо 1932–1933 рр.: геноцид голодом». Ознайомилися з історією родини відомого 
батуринського фотографа Миколи Боканя, який зафіксував страждання від голоду своєї 
родини. Під час заняття гуртківці прослухали вірш очевидиці подій 1932/1933 рр., по-
етеси Катерини Перелісної «Не забудь», який продекламувала вихованка гуртка Даша 
Дробязко.

З огляду на суспільно-політичне становище в Україні, усе більшої актуальності 
набуває виховання у підростаючого покоління відданості загальнодержавній справі, ак-
тивної громадянської позиції, де головним завданням є формування патріотизму. Дану 
тему було обговорено з гуртківцями у день Гідності та Свободи, 21 листопада, яке було 
присвячене гетьманичу Григорію Орлику – борцю за українську незалежність. Його 
дипломатична діяльність, досі маловідома українцям, є яскравим прикладом відданості 
Батьківщині. У ході заняття була проведена екскурсія-гра по виставці «Григорій Орлик: 
видатний син видатного батька України. Повернення на Батьківщину». Під час інтерак-
тивного спілкування діти творчо та натхненно виконували цікаві завдання та створили 
приємну атмосферу командної гри. 
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Лекційний матеріал на заняттях гуртка доповнюється майстер-класами, адже ця 
форма має великий потенціал для здобуття практичного досвіду. На одному із засідань 
у цікавій креативній формі вихованці гуртка дізналися про життя та побут жителів геть-
манського Батурина ХVІІ ст. та порівнювали з реаліями сучасності, після чого власними 
руками «збудували» цитадель Батуринської фортеці, використовуючи нові знання про 
історичний Батурин. 

Велику зацікавленість у вихованців гуртка викликала програма занять, присвячена 
традиціям святкування зимових свят у гетьмана, козацької старшини та в козаків. На них 
діти дізналися про новорічні традиції у гетьманській столиці Батурин та власними ру-
ками виготовили прикраси для Різдвяного дідуха. Також в ході цих занять діти активно 
розповідали про власні родинні/сімейні традиції святкування новорічних свят. 

На різдвяні свята, 7 січня, гуртківці завітали до козацької хати в Музейному 
комплексі «Козацький двір». Діти віншували господарів козацької хати. Взяли участь у 
обрядовому святі, в ході якого дізналися про звичаї Свят-Вечора та Різдва Христового. 
Також були активними учасниками  цікавих конкурсів та розваг. Як і годиться, всі діти 
одержали солодкі подарунки, а головною винагородою організаторів стали їхні незабутні 
враження від свята (Рис. 3).

До Дня Соборності України та 350-річниці обрання на гетьманство Івана 
Самойловича, 23 січня 2022 р. було проведено тематичне заняття «Об’єднає Україну була-
ва гетьманська» в Музеї археології Батурина. На ньому вихованці гуртка познайомилися 
з особистістю гетьмана Івана Самойловича, який три століття тому боровся за єдність 
та мир в Українській державі. Дітей зацікавила біографія гетьмана. Адже для них він не 
тільки історичний діяч, а й людина, політична діяльність якої 15 років розгорталася в 
Батурині. У ході заняття гуртківці взяли участь в інтерактивній грі та творчо відтворили 
образ гетьмана І. Самойловича, присвятивши йому віршовані рядки: 

Був суддею,
І гетьманом
Довгих аж 15 літ
Він боровся за Україну
І за неї він поліг.
(Новохацька О., вихованка гуртка,10 років)
Звісно, зібрання гуртківців не обходиться без багатого ілюстративного матеріалу, 

який демонструється із використанням технічних засобів. Але важливо не просто нада-
ти інформацію, а й отримати «feedback» (зворотній зв’язок), який не лише підтвердить 
засвоєну інформацію, а і (що головне) стане новим досвідом дитини.

Щорічно, в першому кварталі Національний заповідник «Гетьманська столиця» 
організовує та проводить мистецький конкурс «Розум-fest», який збирає творче бачення 
дітьми історії України. Учасники гуртка із задоволенням беруть у ньому участь, демон-
струючи свої таланти. Діти своїми творчими роботами розкривають діяльність гетьмана 
Кирила Розумовського та роль Батурина в історії нашої держави. Неодноразово перші 
місця у номінації «Слово» отримувала учасниця гуртка Дробязко Даша (Рис. 4). Також 
призові місця займала вихованка гуртка, нині випускниця школи Нечай Юлія.

Незважаючи на всі «карантинні» виклики 2020–2021 рр., діяльність гуртка про-
довжилася. Для кращої комунікації для учнів було створено групу в соціальній мережі 
Facebook «Історичний гурток» Батуринський курінь», де керівник гуртка та науковці 
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заповідника публікують звіти про проведені заняття, а діти залишають свої враження 
від відвідин гуртка [3]. 

З особливим ентузіазмом вихованці історичного гуртка взяли участь у зйомках 
відео сюжетів для You Tube каналу Національного заповідника «Гетьманська столиця»: 
«Мій крок до перемоги» (про результати конкурсу «Розум-fest») [5], сюжетів до Днів 
Європейської спадщини [4], до Дня пам’яті Батурина [1]. Варто зазначити, що цей контент 
став дуже популярним саме серед підростаючого покоління. Гуртківці неодноразово 
були учасниками різноманітних культурно-освітніх заходів Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»: «День пам’яті Батурина», «На гостинах у гетьманів», «Об’єднає 
Україну булава гетьманська» тощо. 

Таким чином, незважаючи на сучасні реалії життя, гуртківці продовжують пізна-
вати історію рідного Батурина. Історичний гурток «Батуринський курінь» відповідає 
вимогам сьогодення, адже це – простір живого спілкування дітей і дорослих з минулим, 
осередок неформальної освіти.
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Рис. 1. Вихованці гуртка під час квесту «Піднята вгору знову булава», м. Батурин,  
31 жовтня 2021 р.

Рис. 2. Вихованці гуртка під час гри «Загадкова скринька», м. Батурин,  
7 листопада 2021 р.
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Рис. 3. Вихованці гуртка в козацькій хаті на обрядовому дійстві, м. Батурин,  
7 січня 2022 р.

Рис 4. Вихованка гуртка, учасниця конкурсу «Розум-fest» Дробязко Даша, м. Батурин,  
18 березня 2021 р.


