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Активне та творче підростаюче покоління нашої країни прагне до 

самовдосконалення та життєвих змін. У кожної дитини своя дорога в житті, свій 

набір ресурсів та можливостей. Задача дитячих громадських організацій 

допомогти розширити ці можливості, відкрити для них весь світ та оберігати 

рівність їх прав. 

Соціальне виховання дітей та молоді дуже актуальне у сучасному світі і  

являється важливою сферою діяльності менеджера СКД. Фахівці у 

соціокультурній сфері повинні плідно співпрацювати з усіма дитячими та 

молодіжними громадськими організаціями, які працюють за активної підтримки  

держави (Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Офіс 

Президента України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти 

і науки України, Міністерство юстиції України, Державне Казначейство, 

Департамент молодіжної політики Міністерства молоді та спорту, 

Національно-патріотичне виховання, міські державні адміністрації). 

З 5 жовтня 2020 р. вступив в силу наказ МОН України  №971/35254 «Про 

затвердження порядку підготовки та допуску до освітньої діяльності в системі 

освіти пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою 

(навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом», згідно якого 

скаутські лідери мають повне право працювати в системі позашкільної освіти на 

посаді керівника гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи, що 

забезпечують здобуття позашкільної освіти за пластовим, скаутським напрямом 

позашкільної освіти. Організація громадськими об’єднаннями курсів, вишколів, 

тренінгів для їх членів… передує допуску до освітньої діяльності пластових 

виховників, скаутлідерів [4]. 



Згідно наказу: «Організаційний, методичний та інформаційний супровід 

підготовки пластових виховників та скаутлідерів може здійснюватись 

громадськими  об’єднаннями спільно з… закладами освіти… зокрема в межах 

окремих програм, що включають… такі рівні навчання: кваліфікаційні (ознайомчі) 

вишколи; базові і лідерські вишколи; спеціалізовані адміністративні та 

інструкторські вишколи; тренінги для тренерів» [4]. 

«Громадські об’єднання визначають критерії засвоєння програми курсів, 

вишколів, тренінгів, зміст рівнів навчання, очікувані результати навчання (знання, 

вміння, навички, інші складові компетентностей)… Проходження курсів, 

вишколів, тренінгів відбувається відповідно до розроблених… навчальних 

програм, що складаються із опису, теоретичних положень, вправ, 

психолого-педагогічних та інших професійних порад тренеру з проведення 

тренінгу щодо взаємодії з групою та інших компонентів… Пластові виховники 

реалізовують пластову освітню (навчальну) програму за пластовим методом; 

скаутлідери реалізовують скаутську освітню (навчальну) програму за скаутським 

методом» [4]. 

В Україні діє Всеукраїнська молодіжна громадська організація  

«Національна організація скаутів України» (НОСУ) заснована у 2007 році за 

участі представників всеукраїнських організацій: «Січ», «Пласт», «Спок», яка у 

2008 році стала повноправним членом Всесвітньої Організації Скаутського Руху 

(ВОСР). 

У своїй діяльності НОСУ застосовує метод прогресивного самовиховання 

дітей та молоді через: обіцянку та Закон; навчання дією; членство у малих групах 

(наприклад, патруль) із залученням дорослих; набуття корисних навичок 

відповідальності за свої вчинки, самообслуговування; впевненості у своїх силах, 

вміння взаємодії та самоменеджменту. 

Мета організації – сприяння суспільному, громадському, особистісному 

розвитку дітей та молоді; якомога повнішому розкриттю їх фізичного, емоційного, 



розумового, соціального та духовного потенціалу; розвиток скаутського руху на 

території України та захист спільних інтересів членів організації [5]. 

«Пласт» – найбільша українська скаутська організація, що об’єднує близько 

10 000 членів різного віку. Її метою є сприяння  патріотичному вихованню і 

самовихованню української молоді як свідомих, відповідальних громадян 

місцевої, національної та світової спільноти. Щорічно «Пласт» в Україні 

проводить безліч акцій соціокультурного та виховного спрямування та понад 100 

виховних таборів різної спеціалізації: спортивні, морські, з повітроплавання, 

мистецькі, лижні, альпіністичні, археологічні, кінні, екологічні тощо. Наприклад:  

інтелектуально мистецький «Орликіада», спортивний «Спартакіада»; фестиваль 

творчості «День пластуна»; передача «Вифлеємського вогню» місцевим громадам;  

змагання з пішого туризму «Стежками героїв», «Осінній рейд» та «Весняний 

рейд». Окрім України, «Пласт» офіційно існує у 8 країнах світу: Австралії, 

Аргентині, Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та США, які 

об’єднані у  Конференцію українських пластових організацій [6]. 

Гайдинг – всесвітній рух для дівчат та жінок. Асоціація Гайдів України 

(АГУ) це добровільна, незалежна, нерелігійна, неполітична, всеукраїнська жіноча 

громадська організація. Її метою є сприяння формуванню та всебічному розвитку  

соціально-зрілої жіночої особистості задля власного самовдосконалення та в 

інтересах держави.  

АГУ була зареєстрована в Україні у 1996 році, у 1999 році стала 

асоціативним членом WAGGGS, у 2020 році набула повноправного членства у 

WAGGGS (World Association of Girl-Guides and Girl-Scouts) – всесвітній 

глобальній асоціації дівчат-гайдів та дівчат-скаутів, яка об’єднує понад 10 

мільйонів жінок із 150 країн світу [1]. 

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

куточків нашої держави: Київ, Одеса, Полтава, Харків, Чернігів, Чернівці. З 1997 

року існує Чернігівська міська дитяча громадська організація АГУ «Полісяночка», 



що залучає гайдів до організації та проведенні різних соціокультурних заходів: 

«Разом задля миру», «Гайдівські вечорниці»; «Ігротек»; таборів: «Мандри з 

трилисником», «Guide to the Galaxy»; соціальних ініціатив: «Подаруй тепло разом 

з гайдами»; тренінгів: «Повір у себе», «Організація роботи жіночої організації 

щодо запобігання домашньому, гендерно обумовленому насильству та надання 

соціально-психологічної допомоги постраждалим»; проєктів «Жінки України: 

залучені, спроможні, незламні» [2]. 

АГУ активно співпрацює з «Жіночим консорціумом України» – 

об’єднанням, заснованим жіночими громадськими організаціями, для 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в 

Україні [3]. 
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