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ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом року до дня подання заяви 
(у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року -

за період діяльності)

1. Громадська організація «Козацька Лицарська Школа»

2. ГО «КЛШ».

3. м. Київ, проспект С. Бандери, буд 16, оф. 415, +38 067 254-51-52, e-mail: 
info@hopak.kiev.ua , сайт: www.hopak.kiev.ua

4. Виховання свідомої молоді, відродження козацької культури.

5. Тренування з мистецтва бою «Гопак», арт-шоу «Гопак», дитячий табір «Козацька 
Фортеця», човнові походи, тощо.

"Козацька Лицарська Школа" -  це організація, робота в якій грунтується на народній 
козацькій педагогіці, котра включає в себе розвиток особистості в трьох векторах: 
фізичному, розумовому і духовному.

Мистецтво бою “Гопак” -  відроджене з танцю бойове мистецтво козаків, дає 
можливість як оздоровитись та покращити фізичну підготовку, так і здобувати перемоги 
на змаганнях різних рівнів.

Арт-шоу “Гопак” -  це вивчення найяскравіших елементів бойового танцю “Гопак” та 
їхня демонстрація на фестивалях різних рівнів, як в Україні, так і за її межами. Програма 
включає в себе вивчення козацьких пісень, гру на музичних інструментах та володіння 
давньою козацькою зброєю.

Човнові походи по Дніпру -  це походи на справжньому козацькому байдаку, які дають 
можливість отримати навички морської справи, побачити мальовничі краєвиди берегів 
Дніпра та долучитися до козацького вишколу на островах Дніпра.

Верхова їзда -  включає систематичні тренування на конях на свіжому повітрі, вивчення 
елементів гарцювання та кінного мистецтва бою.

Краєзнавчі подорожі -  подорожі вихідного дня історичними козацькими місцями, 
відвідування музеїв та пам’яток історії.

Лекційні заняття -  виховний процес учнів Школи, який включає в себе теоретичні 
заняття та лекції з історії України, історії козацтва, їхніх обрядів, звичаїв, традицій та 
багато іншого.
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Дитячий табір “Козацька фортеця” -  для безперервного виховання дітей та молоді в 
період літніх канікул "Козацька Лицарська Школа" проводить щорічний дитячий 
вишкільний табір “Козацька фортеця”. Програма табору включає в себе їзду на конях, 
стрільбу з лука, кермування човном-довбанкою, краєзнавчі походи та багато іншого, що 
залишає незабутні враження на цілий рік. *

*  Інформація про результати діяльності ІГС слідшдавати обсягом не більше 2 
стор. тексту формату А4.



і. Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на 
участь в установчих зборах щодо обрання нового складу

Громадської ради при
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Шерстюк Володимир Анатолійович

Членство в ІГС з 23.10.2007 р.

Місце роботи: ГО «Козацька 
Лицарська Школа»

Громадянство, число, місяць і рік 
народження: українське,
22.04.1982

Місце народження: м. Шостка,
Ш остківський р-н., Сумська обл.

Освіта: вища (Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка, факультет 
економіки)
Науковий ступінь, вчене звання

Нагороди, почесні звання

Громадська діяльність

Можливий напрямок роботи у 
громадській раді: Національно- 
патріотичне виховання

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь :  
в и к л а д а ч  з м и с т е ц т в а  
б о ю  « Г о п а к »

Додаткова інформація ( особисті досягнення тощо)

Контактні дані: (067) 9333244, м. Київ, проспект С. Бандери, буд 16, оф. 415, 
E-mail: info@hopak.kiev.ua


