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Волонтерська діяльність дуже важлива та актуальна у сучасному 

світі, особливо для молоді, що прагне до змін та самовдосконалення. 

Наприклад, Асоціація Гайдів України, добровільна, незалежна, 

нерелігійна, неполітична, жіноча волонтерська громадська організація. 

Гайдинг - всесвітній рух для дівчат та жінок, а WAGGGS (World 

Association of Girl-Guides and Girl-Scouts) – всесвітня глобальна асоціація 

дівчат-гайдів та дівчат-скаутів, яка об’єднує понад 10 мільйонів жінок із 

150 країн світу [1]. 

Історія скаутингу та гайдингу починається у першому десятиріччі 

ХХ століття у Великій Британії. Його засновником  є відомий англійський 

суспільний діяч Роберт Бейден-Павелл, який у 1907 році вирішив 

тренувати хлопців як розвідників. Згодом по всій країні з’явились тисячі 

хлопців-скаутів. Побачивши велике прагнення дівчат  приєднатися до 

нового цікавого руху, його сестра Агнес Бейден-Павелл адаптувала 

скаутинг для дівчат і стала першим Президентом Руху ( з 1910-1920 рр.). 

У світі існує 5 гайдівських центрів: PAX LODGE Англія; OUR 

CHALET Швейцарія, OUR CABANA Мексика; SANGAM Індія; KUSAFIRI 

Африка. 

Унікальний метод Гайдингу (як і метод Скаутингу)  сприяє розвитку 

гармонійної особистості та реалізації всього потенціалу кожної дівчини та 

жінки через: 

1. Відданість обіцянці (10 законам); 



2. Патрульну систему роботи в малих групах. 

Вікові групи: 

● ластівки - 6-9 років; 

● гайди - 10-13 років; 

● рейнджери - 14-17 років; 

● лідери та волонтери - дівчата старшого віку; 

3. Навчання через практику; 

4. Прогресивний саморозвиток; 

5. Використання символіки. 

Всесвітня емблема є об’єднуючим символом і має свій сенс: 

- золоте коло на блакитному фоні представляє сонце, що сяє для всіх; 

- основа стебла представляє полум’я кохання та людяності; 

- через центр проходить стрілка компаса, яка вказує шлях; 

- дві зірки – це 10 законів гайдів. 

- незамкненість кола говорить про відкритість організації для всіх. 

На всесвітньому прапорі зображений також трилисник на 

блакитному фоні, трикутник у правому куті - білий, оскільки це символ 

миру, кут оточено трьома золотистими квадратами – це символізує 

забезпечення виконання Обіцянки. 

Головним атрибутом дівчини-гайда є краватка (в українських гайдів 

він синьо-жовтого кольору), сорочка тілесного (бежевого кольору) та 

нашивки на ній: всесвітня емблема тієї країни, яку представляє гайд та 

патруля до якого належить. 

6. Активна співпраця між молоддю та дорослими; 

7. Заняття на природі; 

8. Служіння суспільству [3]. 

Гайдинг в Україні зародився восени 1992 року, а у жовтні 1994 року 

у Києві відбувся перший всеукраїнський тренінг для лідерів гайдівського 

руху. У 1999 році АГУ визнали повноправним членом міжнародної 

організації гайдів і скаутів світу. 



Зараз Асоціація гайдів України об'єднує близько 500 дівчат з різних 

куточків нашої держави. Вона представлена 12 місцевими осередками в 

таких містах України: Київ, Харків, Одеса, Львів, Мукачево, Полтава, 

Алчевськ, Херсон, Донецьк, Чернігів, Чернівці, АР Крим. 

Чернігівський осередок гайдів представлений Чернігівською міською 

дитячою громадською організацією АГУ «Полісяночка» з 1997р. 

Очільниця «Полісяночки» Олена Ромашко зазначає, що школа 

молодіжного самоврядування в м. Чернігів постійно залучає гайдів до 

участі та допомозі в організації соціокультурних заходів. Впродовж 

багатьох років, а саме 1 червня як у  Центральному парку культури і 

відпочинку так і у сквері Попудренка за участі гайдів проходять 

«Ігротеки». 

Всі набуті знання, вміння, навички та досвід, які дав гайдинг, стають 

в подальшому в нагоді в різних сферах життя представницям Чернігівської 

«Полісяночки». 

Молодь в гайдингу – це волонтери, лідери, організатори, що  

організовують соціальні ініціативи, де мають чудову можливість 

висловити свою громадську позицію, бути корисним для інших. Більшість 

організаторів віком 20-25 років. Як приклад, табори «Мандри з 

трилисником» поблизу с. Авдіївки на березі Десни та “Guide to the Galaxy”, 

де гайди займаються з дітьми просвітницько-культурною роботою на 

волонтерських засадах. 

Інша соціальна ініціатива «Полісяночки» – «Подаруй тепло разом з 

гайдами». Суть її полягала в тому, що всі небайдужі люди купували у 

«Полісяночок» смаколики. На всі зароблені кошти було придбано 

необхідні речі для Чернігівського геріатричного пансіонату, але так само 

необхідним було звичайне спілкування, яке зігріло серця людей. Допомога 

може бути різна, тому кожен може допомогти тим, хто цього потребує [2]. 

Чернігівські гайди пройшли практикум з волонтерського 

менеджменту, де  дізналися про цикли волонтерського менеджменту, 



мотивацію волонтерів та про написання комунікаційних повідомлень. 

Тренінг про гайдинг, до організації якого будуть залучені волонтери, що 

відбудеться в Прилуках. 

Дитяча громадська організація через патрулі, тренінги, конференції та 

табори сприяє розвитку та формуванню зрілої особистості, відкриває 

багато нових перспектив, знайомств, можливостей.  Наприклад, на різних 

тренінгах, зокрема в Hobby Education for Active Citizenship та фестивалі  

Асоціації Гайдів України «Ми – українці», що проходив в Пущі-Водиці м. 

Київ. 
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