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(ПЕРШІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТ.) 
 
Важливою складовою історико-педагогіч-

ного дослідження є висвітлення історичного 
«тла», в контексті якого відбувалося становлення 
та розвиток досліджуваного явища. 

З-поміж інших актуальних історико-педа-
гогічних проблем потребує дослідження дитя-
чий рух – форма самоорганізації дитячої соціа-
льної активності, процес соціально-педагогічної 
співпраці рівнозначних суб’єктів соціальної дії 
(діти та дорослі), спрямованої на соціалізацію, 
соціальне виховання, соціально-педагогічну під-
тримку дитини, захист її прав, розвиток інтере-
сів, реалізацію задумів тощо. 

Як нова соціально-педагогічна реальність 
дитячий рух виник на вітчизняному ґрунті в пе-
рші десятиліття ХХ ст. у вигляді перших  дитя-
чих об’єднань. Різного роду джерела свідчать, що 
історична канва початкового етапу його розвит-
ку є досить строкатою через низку причин. На-
самперед, об’єктивних, серед яких – перебування 
України в перші десятиліття ХХ ст., упродовж 
незначного проміжку часу, в межах трьох 
суспільно-державних формацій (Російської ім-
перії, УНР, УСРР в складі СРСР), що справило 
вплив як на процес становлення тогочасної 
практики дитячого руху, так і на його супереч-
ливе трактування дослідниками різних часів і 
формацій. 

Історія розвитку дитячого руху в Україні 
означена доробком кількох генерацій визначних 
вітчизняних педагогів, громадських та культур-
но-освітніх діячів. Проте дослідники вітчизняно-
го дитячого руху не мають одностайної думки 
щодо зародження цього соціально-педагогічного 
явища, зокрема, у питанні першості створення 
дитячих формувань, які хронологічно та ідейно 
можна вважати піонерами дитячого руху, серед 
яких – скаутські, соціалістичні, комуністичні ор-
ганізації тощо. 

Тому з метою здійснення об’єктивного 
історико-педагогічного  аналізу цього соціально-
педагогічного явища спробуємо розібратися в 
усіх означених та дотичних до нього проблемах.  

Насамперед, чому саме початок ХХ ст. ми 
обрали як відправну точку відліку в обґрунтова-
них хронологічних межах дослідження. На ос-

нові аналізу джерел ми дійшли висновку, що са-
ме на початок ХХ ст. припадає час виникнення 
дитячого руху як форми самоорганізації дитячої 
активності, процесу соціально-педагогічної спів-
праці рівнозначних суб’єктів соціальної дії (дітей 
та дорослих), соціальної активності дитинства, 
спрямованої на захист прав та розвиток інтересів 
як дітей, так і всього суспільства.  

Незважаючи на існування ще наприкінці 
ХІХ ст. різних проявів суспільної дитячої актив-
ності, на вітчизняному ґрунті дитячий рух як 
соціально-педагогічне явище, що набував рис 
самостійного, з’явився саме на початку ХХ ст. – у 
період інтенсивного розвитку об’єктивних та 
суб’єктивних чинників, що спричинили появу 
одночасно в різних українських містах дитячих 
структур. До об’єктивних чинників відносимо: 
різноманітний суспільно-педагогічний рух, пред-
ставлений ідеями педагогів-реформаторів; мо-
лодіжний рух, що набув активного розвитку в 
багатьох країнах світу, в тому числі, й на україн-
ських землях; зарубіжний дитячий рух. Серед 
суб’єктивних чинників виникнення дитячого 
руху – вікові та психологічні особливості дитячо-
го віку, природна дитяча активність, прагнення 
дітей до об’єднання в товариство однолітків, у 
якому дитина бачить засіб самозахисту, самови-
значення, самоствердження себе як особистості, 
можливість задовольнити свої потреби, вікові, 
соціальні інтереси тощо. 

Як показав аналіз, початковий етап прояву 
дитячого руху представлений широким спек-
тром дитячих об’єднань різної цільової та змісто-
вої спрямованості, які характеризувалися неод-
нозначними відносинами з державними і дорос-
лими структурами. При цьому дослідники пере-
важно однобічно підходять до аналізу вітчизня-
ного дитячого руху початкового етапу: по-
перше, при обґрунтуванні типів дитячих струк-
тур, що мали місце у вітчизняній практиці, 
більшість дослідників з-поміж мережі дитячих 
об’єднань виокремлює тільки 2 групи – скаутські 
та нескаутські; по-друге, аналіз дитячого руху, як 
правило, зводиться до висвітлення післяреволю-
ційного періоду (1917–1921 рр.); по-третє, до цьо-
го часу дослідницький інтерес становили пере-
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мування. 
Так, серед структур дитячого руху від лю-

того до жовтня 1917 р. його сучасники (М. Ми-
ронов та ін.) виділяють два напрями: соціа-
лістичний («Соціалістична спілка молоді», 
«Спілка учнів-інтернаціоналістів» та ін.) і «рух 
середніх класів» – організації 12–13-річних дітей, 
які «виділилися в самостійну галузь» [11, с. 24–27].  

У праці «Организация детской среды» 
(1925) М. Іорданський всю різноманітність дитя-
чих організацій початку ХХ ст. зводить до чоти-
рьох типів: шкільні, позашкільні, організації до-
помоги дорослим, «товариства у своєму середо-
вищі». При цьому, на думку дослідника, всі фо-
рми дитячих громадських організацій повинні 
виникати природно, у міру потреби в них, без 
жодного «тиску ззовні», без будь-якої «штучнос-
ті», однак вбачає, що вплив дорослого на весь 
процес діяльності дитячого об’єднання необхід-
ний [8, с. 27]. 

Сучасні дослідники пропонують інші під-
ходи до класифікації перших дитячих форму-
вань. Так, Л. Орлова виокремлює два типи дитя-
чих організацій початку ХХ ст.: 1) організації, 
створені на «наслідуванні» дорослим – шкільні 
республіки («Кабінет міністрів», «Міністерство 
праці», «Міністерство юстиції», «Міністерство 
народної освіти» тощо); дитячі клуби; будинки 
юнацтва та союзи молоді, «Травневі спілки», Ди-
тячі соціалістичні спілки, спортивно-гімнастичні 
та націоналістичні товариства, організації право-
славної церкви, суспільно-політичні клуби, 
перші дитячі комуністичні клуби, юнтрудармії 
та дитінтернаціонали, ради дитячих депутатів та 
дитячі комуністичні партії; 2) організації, ство-
рені на «наслідуванні» улюбленим героям дитя-
чих книг, в основі яких «ідея тривалої романтич-
ної гри в білого доброго лицаря, ідея виховання 
підлітків, як розвідників майбутнього – скаутів» 
[13, с. 57]. Крім цього, серед основних напрямів 
дитячого руху після 1917 р. Л. Орлова виокремлює 
дитячі (молодіжні) організації соціалістичного та 
антисоціалістичного спрямування [13, с. 60]. 

Основні типи дитячих об’єднань у прак-
тиці дитячого руху 1917–1921 рр. М. Богуслав-
ський згрупував за такими полюсами: неполі-
тичні об’єднання клубного типу (прагнули 
«створити для дітей у майбутньому осередок 
спокою і культурного розвитку») та комуністичні 
організації на зразок Дитпролеткульту (які 
«впритул підійшли до створення дитячої ко-
муністичної партії») [3, с. 28]. Таким чином, автор 
наголошує на тенденції політизування в дитячо-
му і юнацькому русі післяреволюційного 
періоду, що зумовлено як об’єктивною ситу-
ацією, так і діяльністю різних партій (перш за 
все, звичайно, більшовицької). На думку М. Бо-

гуславського, незважаючи на, здавалось би, 
різноманітність видів об’єднань, по суті, до 
1922 р. в практиці дитячого руху існували два 
альтернативні напрями: «безпартійний» скау-
тизм і дитячий комуністичний рух в його основ-
них варіантах – юкизм (юні комуністи) і ор-
ганізація «Юні Спартаки» на Україні. Ще однією 
характерною рисою цього періоду, на думку 
М. Богуславського, було те, що в більшості 
випадків все життя і робота перших дитячих ор-
ганізацій відбувалося поза школою1 [3, с. 28–29]. 

Автори словника-довідника «Детское дви-
жение» (Москва, 2005) серед різноманіття дитя-
чих формувань першого етапу виокремлюють 
такі: скаутський і учнівський рухи, клубні са-
модіяльні об’єднання, природоохоронні, добро-
дійні, патріотичні осередки тощо. Основою нау-
ково-педагогічного осмислення стали перші 
відносно самостійні рухи дітей різної цільової 
спрямованості [6, с. 203]. 

Одні автори (В. Лебединський [10], О. Со-
рочинська [15]) критерієм класифікації дитячих 
організацій, об’єднань обрали соціальну, ідео-
логічну спрямованість їх діяльності (демокра-
тичні, соціалістичні, релігійні, скаутські тощо); 
інші – провідну діяльність дитячих об’єднань 
(патріотичні, учнівські, спортивно-фізичні, куль-
турологічні, природоохоронні, трудові, еко-
номічні і под.) [4]. 

Таким чином, дослідники не мають єдиної 
думки щодо класифікації дитячого руху перших 
десятиліть ХХ ст., що пояснюється рядом обста-
вин, з-поміж яких: відмінність у критеріальному 
підході; неоднозначність у трактуванні самого 
поняття «дитячий рух»; розмитість меж між ди-
тячим та молодіжним (юнацьким) рухом і, 
нарешті, присутність певної суб’єктивності до-
слідників щодо окремих аспектів досліджуваної 
проблеми. Проте така різноманітність підходів 
до класифікації структур дитячого руху на почат-
ковому етапі його розвитку переконує в об’єк-
тивній закономірності, багатовимірності, унікаль-
ності цього соціально-педагогічного явища. 

З метою досягнення найбільш повної 
об’єктивності у дослідженні ми здійснили кла-
сифікацію дитячого руху першого етапу його 
розвитку. Основою класифікації обрали один 
критерій поділу (за спрямованістю діяльності 
дитячих формувань), оскільки інші (наприклад, 
за територіальним охопленням, за статусом, за 
підпорядкуванням, за національною приналеж-
ністю, за місцем створення (позашкільні) тощо), 
на нашу думку, є недоцільними під час аналізу 

                                                
1 Тут очевидно науковець не врахував характерний для того 
часу розвиток різних форм учнівського руху – шкільного за 
місцем розповсюдження. Але ми відносимо його до проявів 
дитячого руху внаслідок відповідності основній ознаці – са-
моорганізований прояв соціальної активності дітей. 
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пу виникнення різнопланових дитячих форму-
вань, які певною мірою умовно об’єднані та 
позначені терміном «дитячий рух», оскільки не 
завжди цілком відповідали його основним озна-
кам (самоорганізованість, самостійність тощо). 
Зокрема, до запропонованої класифікації не 
увійшли позашкільні заклади (клуби, гуртки то-
що), які ми не розглядаємо як організаційну 
форму дитячого руху (оскільки вони не 
відповідають одній з основних ознак дитячого 
руху – самоорганізованість дитячого колективу) і 
які як значне явище в історії вітчизняної педа-
гогіки потребують окремого дослідження. 

З метою виокремлення найбільш суттєвих 
характеристик, спільних та відмінних ознак у 
діяльності перших дитячих формувань зупини-
мося на характеристиці найбільш яскравих із 
них у межах кожного виокремленого нами типу 
дитячого руху початкового етапу. Причому по-
ряд з дитячими організаціями на теренах 
України, ми приділили значну увагу і дитячим 
формуванням Росії (до складу якої в хроно-
логічних межах першого етапу входили україн-
ські землі), оскільки переважною більшістю вони 
мали спільне історичне коріння, їхня діяльність 
характеризувалася взаєморозвитком та взаємовп-
ливом. Звичайно, як перші, так і другі мали свої 
особливості. 

Перший тип – культурно-освітній дитя-
чий рух – представляє, насамперед, учнівський рух 
(«шкільний», «рух школярів» та ін.) – «таємний» 
рух учнів з метою удосконалення існуючої 
шкільної системи та організації, спілки, які 
співпрацювали зі школою [1, с. 52–55; 7]. 

Особливо активізувався учнівський рух у 
передреволюційний період (1905–1915–1916 ро-
ки), що його представляють учнівські гуртки (в 
тому числі підпільні) різноманітного спрямуван-
ня: від гуртків самоосвітніх та кооперативних до 
терористичних. Такою ж різноманітністю від-
різнявся і їхній віковий склад – від 9 до 19 років. 
Наприклад, у Києві діяли «чисто підпільні» 
гуртки, які, за словами М. Миронова, «гралися в 
підпілля». В історії учнівського руху був період 
занепаду, пов’язаний, зокрема, з подіями 1905 р., 
коли значна частина гуртків розпалася через за-
провадження так званого «позашкільного нагля-
ду» («шпигунства» педагогів за учнями в їх осо-
бистому житті) [11, c. 20]. 

Проте піднесення революційного руху пе-
редвоєнних років вплинуло і на громадське жит-
тя учнівської дітвори: різноманітні гуртки, які 
мали «досить невинний характер» знову почали 
«рости, як гриби». До того ж діяльність частини з 
них була легалізована. У школі настала «лібе-
ральна епоха». Наприклад, Пироговське педа-
гогічне товариство підняло питання про орга-

нізацію в Києві та інших містах учнівських клубів 
як допоміжних просвітницьких закладів. На цей 
же період припадає і зростання у країні коопера-
тивного руху, у тому числі дитячого [11, c. 20]. 

Упродовж 1915–1916 років значним про-
явом громадської активності у дитячому середо-
вищі були підпільні учнівські гуртки (підпільні 
гуртки школярів), до яких входили учні ко-
мерційних училищ, вищих початкових, тех-
нічних шкіл, гімназій різного віку (від 13 до 17–18 
років) та соціального стану. Проте головною 
умовою для вступу до гуртка був не віковий по-
казник, а «рівень розвитку кожного окремого 
товариша». Тому, за словами сучасників, ці гурт-
ки стали «...джерелом як сучасного юнацького, 
так і дитячого рухів, представляючи їх симбіоз. 
Тоді останні, в ембріональному вигляді, існували 
нероздільно» [11, с. 20–21]. 

Зміст діяльності підпільних учнівських 
гуртків полягав у вирішенні різноманітних пи-
тань, зокрема і таких, як: розв’язання конфліктів 
з учителями та шкільною адміністрацією щодо 
«академічних питань», підготовка виборів ста-
рост, критика «істин», що викладалися у школі 
(особливо в галузі історії) і т.п. Як правило, пи-
тання академічного характеру були відправним 
пунктом роботи гуртка, проте надалі вони по-
ступилися питанням «відсторонено-моралістич-
ного» характеру та літературним. За словами су-
часників, загальний тон ставлення до школи 
членів учнівських гуртків був різко негативний, 
причому «опозиція» стосовно школи часто ста-
новила головний об’єднавчий фактор і разом з 
тим перший стимул, що «революціонізував» 
свідомість. «Виживали» ті гуртки, які мали «по-
дальший прогрес» – вирішували питання 
соціально-політичного характеру, поступово на-
буваючи політичного, а згодом і партійного за-
барвлення [11, с. 21–22]. 

Характерним прикладом підпільних гурт-
ків школярів є Київський учнівський гурток 
(КУК), організований восени 1915 р. учнями се-
редніх класів. У подальшому він переріс у «рух 
середніх класів». Мав КУК і свій легальний дру-
кований орган соціалістичного спрямування – 
газету «Голос середньої школи», яка була над-
звичайно популярною серед учнівської молоді 
(всього вийшло 15 номерів). Восени 1916 р. 
всередині КУКу відбувся розкол і всі «не-
соціалістичні елементи» залишили гурток. На 
цей час діяльність КУКу вже була пов’язана з 
двома підпільними партіями – більшовиків та 
есерів. Протиріччя між «більшовистською» та 
«есерівською» частинами призвели до розпаду 
гуртка та своєрідного періоду «затишшя перед 
бурею». За словами М. Миронова, після револю-
ції члени КУКу очолили революційний мо-
лодіжний рух, а згодом стали членами ко-
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першою «революційною сходинкою». Серед мо-
лодших членів гуртка (11–12-річних) виник «рух 
середніх класів» [11, с. 22–24]. 

У контексті означеного учнівський рух 
1915–1916 рр. представлений «рухом середніх 
класів» (рух учнів середніх навчальних закладів), 
який відрізнявся крайнім прагненням до само-
стійності та незалежності від свого шкільного 
начальства. Такі дитячі формування не мали 
єдиної організаційної структури та мали пере-
важно гуртковий характер, об’єднуючи інколи 
усіх школярів 12–15 років. Такі організації мали 
свої рукописні журнали, наповнені в основному 
«невизначено-революційними лозунгами». При-
чому підтримувала «рух середніх класів» частина 
педагогів, які «самовизначилися» після лютневих 
подій. «Рух середніх класів» набув широкого 
розмаху, що призвело до виникнення в ряді міст 
України (Харків, Одеса, Київ та ін.) соціал-
демократичних організацій учнів середніх шкіл 
[5, с. 29; 11, с. 25]. 

«Рух середніх класів» став досить яскравою 
сторінкою в історії вітчизняного дитячого руху. 
Влітку 1917 р. у Москві був навіть скликаний 
Всеросійський з’їзд учнів середніх класів, участь 
в якому взяли і делегати з Києва та інших міст 
України. Серед інших актуальних питань на 
з’їзді обговорювалися питання шкільної рефор-
ми. Зокрема, київський делегат Б. Кранц висунув 
раніше розроблену Київським учнівським гурт-
ком (КУКом) програму демократизації середньої 
школи із такими вимогами: відміна оцінок, клас-
них наставників та інспекторів, іспитів; запро-
вадження представництва в педагогічних радах; 
легалізація рад учнівських старост; навіть вимога 
спільного навчання. Однак, за словами М. Ми-
ронова, ніяких конкретних рішень з’їзд не ухва-
лив і навіть «...не був у змозі об’єднати рух в одну 
організацію. Таким чином, практичні результати 
його були мізерні» [11, с. 25]. 

До кінця 1917 р. «рух середніх класів» 
пішов на спад, навіть не діставши належного 
оформлення. Серед причин ситуації, що склала-
ся, сучасники виділяють дві: по-перше, криза та 
перебудова школи, що відволікала увагу «лівих» 
педагогів на інші справи; по-друге, та обставина, 
що ніяка інша «доросла» організація не надала 
цьому руху достатньої уваги. При тому, що 
останній фактор – «виховний вплив з боку до-
рослих» – мав досить вагомий вплив на розвиток 
дитячого руху. Недостатня увага до дитячого 
руху з боку «дорослих» формувань пояснювала-
ся тим, що упродовж 1917–1918 рр. (та й через 
декілька років по тому) в «галузі підготовки своєї 
зміни» вся увага політичних партій була спрямо-
вана на юнацький, а не на дитячий рух: вся ро-
бота була зосереджена саме на «політичну об-

робку» юнацтва як найбільш близьку зміну (а іноді 
– і реального союзника). Таким чином, на думку 
М. Миронова, «…стихійної суспільності дітей, 
розбудженої революцією, для існування дитячого 
руху виявилося недостатньо» [11, с. 2–27]. 

У цей час на теренах України в контексті 
культурно-освітнього дитячого руху виникає 
цілий ряд дитячо-юнацьких, молодіжних фор-
мувань найрізноманітного спрямування. «Куль-
турницькі» організації в контексті радянської 
історичної парадигми дослідники згодом назвуть 
«контрреволюційними», які «гучною фразою за 
культуру і цивілізацію прикривали бажання ві-
дірвати молодь від політичної боротьби» [5, 
с. 32]. До них відносять дитячо-молодіжні струк-
тури першої половини 1917 р., що виникли в ря-
ді українських міст: організація учнів старших 
класів «Будинок юнацтва» (Запоріжжя, 1917–
1918 рр.), молодіжні групи «Музей» (Старо-
більськ, 1918 р.), «Труд и свет» (Катеринослав, 
Костянтинів, травень 1917 р. – липень 1918 р.), 
організація єврейської робітничої молоді, органі-
зація «Маяк» (існувала в ряді міст України), моло-
діжний революційний інтернаціонал «Моревинт» 
(Одеса, 1918 р.), спортивні організації, організації 
художньої самодіяльності, «Просвіти», єврейські 
«Маккабі» та цілий ряд інших [5, с. 32–36]. 

Розглянемо ще один тип дитячого руху 
початку ХХ ст. – соціалістичний, що його презе-
нтують дитячі об’єднання соціалістичного спря-
мування.  

До перших форм соціалістичного дитячого 
руху ми відносимо прояви дитячої активності, 
спрямованої на спільну з дорослими революцій-
ну боротьбу – страйки за активної участі дітей та 
молоді, що на початку ХХ ст. в контексті револю-
ційних подій 1905 р. відбувалися в усіх регіонах 
України. Цінний матеріал про дитячо-юнацькі 
страйки в різних містах України містять матеріали 
«Хроніки юнацького руху 1905 р.», вміщеної у жу-
рналі «Юношеское движение» (1931 р.): страйк 
чистильників пароплавних котлів і «коров’ячих 
дітей»2 (Одеса, травень 1905 р.); страйк хлопчи-
ків-робітників магазинів (Катеринослав, 3–5 ли-
пня 1905 р.); страйк робітників, до яких приєдна-
лися учні міської народної школи (Шостка, 16 
грудня 1905 р.); цілий ряд страйків селянської 
молоді і дітей (с. Василівка Лебединського повіту, 
28 травня 1905 р.) та ін. [5, с. 27–29]. Не припиня-
лися стайки як форма вияву дитячої соціальної 
активності та боротьби за власні права і в насту-
пні роки: страйк підлітків-робітників (усього 
1600 учасників віком 13–17 років) склоплавильно-
го заводу (26 квітня 1912 р.); страйк хлопчиків-
учнів 14–16 років друкарні Яковлєва (5 листопада 

                                                
2 Так називали дітей, які працювали у підрядчика, який мав 
прізвисько «корова» [5, с. 27]. 
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рного товариства в Києві (1915 р.) [5, с. 27–31]. 
До цієї ж типологічної групи, на наш по-

гляд, належать дитячі соціалістичні клуби, що 
об’єднували дітей віком від 8 до 16 років. Пер-
ший такий клуб під назвою «Юный рабочий» 
виник відразу ж після перемоги Радянської влади 
у Костромі (Росія). Вже станом на листопад 
1917 р. до його складу входили десятки дітей 
робітників. Цей клуб – перше з відомих до цього 
часу соціалістичних об’єднань дітей у Радянській 
Росії. Впродовж декількох місяців у Костромі бу-
ло організовано ще 11 соціалістичних дитячих 
клубів, а у 1918 р. такі дитячі формування 
з’явилися в багатьох повітових містах. Відповідно 
до розробленого статуту дитячі соціалістичні 
клуби мали чітко виражену суспільно-політичну 
спрямованість. Згодом (у 1923 р.) на базі багатьох 
дитячих соціалістичних клубів були організовані 
піонерські загони [9, с. 40–41]. Подібні клуби на-
були поширення по всій території країни, в тому 
числі і в Україні. 

Навесні 1920 р. (після прийняття ухвали 
IX з’їздом РКП(б) про мобілізацію населення на 
трудовий фронт) в Україні стали активно поши-
рюватися «Юнтрудармії» (Юнацькі трудові 
армії) та їхні дитячі загони – «Дитячі трудові 
армії». Завдання переходу на «трудові рейки» 
було поставлене перед усіма громадськими ор-
ганізаціями, у тому числі і перед комсомолом. 
Зважаючи на те, що комсомольці (робітнича мо-
лодь) вже були зайняті на виробництві та могли 
брати участь у «боротьбі на трудовому фронті» 
лише епізодично (зокрема, під час суботників), 
виникло питання про використання трудового 
резерву частини молоді, незайнятої на вироб-
ництві. Київський комсомолець Л. Балабанов 
вніс пропозицію створити юнацьку трудову 
армію з учнів, використовуючи її на трудовому 
фронті і разом з тим проводити серед них 
політосвітню роботу. Ця ідея була прийнята Ко-
муністичною Спілкою молоді (КСМ) та підтри-
мана Наросвітою і Губпарткомом [9, с. 47]. 

Штаби юнтрудармії були сформовані у 
Києві, Полтаві, багатьох повітових містах Пол-
тавської і Київської губерній. У Харкові при 
штабі Радянської трудової армії був створений 
Центральний штаб Юнтрудармії. Згодом подібні 
штаби виникли в містах більшості губерній рес-
публіки. До їх складу входили переважно діти 
10–15 років (тобто за віковим показником юнтр-
удармія переважно була дитячою організацією, а 
не юнацькою), кількість яких залежала від вели-
чини міста. Так, у Харкові і Києві – до однієї ти-
сячі осіб, а в Полтаві та «дрібних» містах – до 500 
чоловік [9, с. 47] 

Діяльність дитячих трудових армій поля-
гала у проведенні під керівництвом комсомоль-

ців «суботників з чорнової роботи» (перенесення 
дров, заготівля палива, очищення і упорядку-
вання залізничних колій, прибирання вулиць, 
приміщень, розбирання руїн, боротьба з дитя-
чою безпритульністю і т.п.). Отже, у процесі «за-
гальної» праці діти не тільки набували навичок, 
а й досвіду спільної, колективної діяльності, ко-
рисної суспільству [9, с. 47]. 

Внутрішня структура Юнтрудармії буду-
валася на двох взаємопов’язаних принципах: по-
перше – повний демократизм у повсякденному 
житті, виборність комітетів, самоврядування та 
повна самостійність у справі просвітницької ро-
боти; по-друге, чисто військова побудова та най-
суворіша дисципліна при виході з «армії» на ро-
боту (на той момент все керівництво належало 
командирам і трудінструкторам частин, що пе-
ребували під командуванням штабу). За словами 
сучасників, «…трудовий ефект цих організацій, 
як і взагалі всіх трудармій, був мізерний. Проте 
добре пішла внутрішня виховна робота в колек-
тивах дітей, куди були прикріплені політруки-
комсомольці» [11, с. 32]. На думку М. Миронова, 
Юнтрудармія при всій своїй «штучності» попе-
редила багато елементів руху «Юного Спарта-
ка», зокрема таких, як самодіяльний колектив з 
прикріпленим комсомольцем, політвиховання, 
основане на безпосередній участі в житті та бо-
ротьбі дорослих та «велика роль трудових про-
цесів» [11, с. 32–33]. 

Прихід польських військ поклав кінець ро-
боті трудармії в Києві, а до осені 1920 р. їх взагалі 
було розпущено (та їхні дитячі загони зокрема) 
[11, с. 33]. 

Частково до перших проявів соціалістич-
ного дитячого руху ми відносимо і «справжніх 
попередників комсомолу» – «Спілки соціалістич-
ної робітничої молоді», членами яких були також 
діти та підлітки. Упродовж 1917–1918 років такі 
молодіжні спілки діяли в найбільших містах 
України: Києві, Харкові, Катеринославі, Одесі, 
Миколаєві, Полтаві, Херсоні та ін. [5, с. 36–38]. 

Процес становлення і розвитку вітчизня-
ного руху сучасники, а потім і дослідники вибу-
довують на тлі загальносвітових та загальноєвро-
пейських тенденцій у цьому напрямі. За словами 
сучасників, за декілька років до «невдалих спроб 
Комсомолу Росії і України брати участь у дитя-
чому русі» в Західній Європі склалися ор-
ганізації, які стали безпосередніми попередни-
ками міжнародного дитячого комуністичного 
руху – дитячі соціалістичні групи, організовані у 
післявоєнні роки при соціалістичних органі-
заціях молоді майже в усіх країнах Західної 
Європи: Австрії («Спілки друзів дітей»), Швей-
царії (соціалістичні дитячі недільні школи, 
1916 р.), Італії (самокеровані дитячі групи при 
соціалістичному союзі молоді) Німеччині («Юний 
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Діяльність різних підліткових і юнацьких 
організацій соціалістичної орієнтації, незважаю-
чи на їх різноманітність, мала і те загальне, що їх 
зближувало – прагнення активно допомагати 
дорослим у будівництві нового життя, нової 
школи, захисті революційних завоювань. Досвід 
подібних організацій переконливо свідчив, що 
саме на основі усвідомлення дітьми і підлітками 
соціальної значущості діяльності, інтересу до неї 
можна перетворювати їх об’єднання на певні ор-
ганізаційні структури. Зрозуміло, що це стало 
можливим лише за умови врахування психолого-
вікових особливостей, широкого використання 
методів гри, романтики, урочистих ритуалів, ор-
ганічного поєднання всього цього із суспільно-
політичною спрямованістю діяльності, культур-
ною освітою дітей.  

Ще одну типологічну групу становить 
цілий ряд дитячих формувань комуністичного 
дитячого руху – дитячих комуністичних груп 
(осередків) – активні учасники у «будівництві 
нової комуністичної культури» (ІІ Конгрес КІМу 
про комдитгрупи, 9–23 липня 1921 р.). Серед 
найбільш яскравих дитячих комуністичних груп 
(члени яких називали себе юними спар-
таківцями), що виникали, починаючи з кінця 
1921 р. у різних містах України: дитячі ко-
муністичні осередки імені Спартака, клуби спар-
таківців, «Дитяча комуністична партія», «Дитя-
чий пролеткульт», дитяча секція «Спортивний 
клуб юних піонерів „Спартак”», «Дитячий посів-
ком», «Дитячий Інтернаціонал», «Рада дитячих 
депутатів», дитячі комсомольські осередки та ін. 
Зупинимося на характеристиці окремих дитячих 
комуністичних організацій, об’єднаних під на-
звою «спартаківських». 

«Дитяча комуністична партія» і «Дитячий 
пролеткульт» виникли у лютому 1919 р. з ініціа-
тиви Тульського губернського відділення Това-
риства боротьби за пролетарську культуру (про-
леткульт) з метою освіти і захисту від голоду ді-
тей робітників зброярського, патронного і цук-
рового заводів. Згодом осередки дитячого проле-
ткульту з’явилися в інших повітових містах. 

Основне завдання Дитпролеткульту – ви-
ховати «...майбутнього комуніста, беззавітно від-
даного боротьбі за справу робочого класу, вихо-
вати безстрашного, стійкого і впевненого в собі 
революційного борця». У 1919 р. організація на-
раховувала близько 800 дітей, а в 1920 р. – вже 
більше 3 тисяч [9, c. 41]. 

Навесні 1919 р. на базі Дитпролеткульту 
було створено «Дитячу комуністичну партію», 
яка навіть мала свій періодичний орган – газету 
«Дитячий пролеткульт». Форми роботи Дитком-
партії майже нічим не відрізнялися від форм ро-
боти дорослих осередків (мітинги, збори, допові-

ді, політзаняття, ознайомлення зі змістом кому-
ністичних брошур тощо). Проте дитяча ініціати-
ва, позбавлена романтики, гри, швидко вичерпа-
лася, а благородні ідеї увійшли в суперечність з 
їхнім практичним здійсненням, що і спричинило 
втрату дитячого інтересу. До того ж і дорослих 
почало дратувати втручання підлітків у політич-
не і господарське життя. Після розпуску Дитком-
партії (15 грудня 1920 р.) через 8 місяців, у серпні 
1921 р., були закриті і відділення Дитпролетку-
льту [9, c. 41–47]. 

Навесні 1922 р. у Києві на Подолі були 
створені організації «Дитячі посівкоми», мета 
яких спочатку була досить утилітарною – роз-
ширити посіви на городах дитячих будинків. 
Проте у процесі діяльності навколо них 
об’єднувалися діти, які разом з підготовкою до 
сівби вивчали комсомольський статут, читали 
відповідну літературу [9, с. 48]. 

Окремим типом вітчизняного дитячо-
юнацького руху виокремлюємо скаутський рух3. 
Як відомо, на початку ХХ ст. український ска-
утський рух (Пласт) активно розвивався на 
Західноукраїнських землях, що не увійшли до 
територіальних меж нашого дослідження. Пласт 
створений на ґрунті таємних середньо-шкільних 
і перших скаутських (з 1909 р.) гуртків українсь-
кої молоді в 1911–1912 шкільному році в Акаде-
мічній гімназії у Львові. Засновники: О. Ти-
совський, П. І. Франко, І. Чмола [12, с. 38]. 

На території Наддніпрянської України 
відокремлено розвивався скаутський рух, пред-
течами якого вітчизняний історик В. Окарин-
ський називає козакофільські і таємні студентські 
гуртки молоді, а попередником – таємну юнаць-
ку організацію Кам’янець-Подільської бурси 
«Запорізька Січ» (1895–1900 рр.) [12, с. 38]. 

У Російській імперії перші скаутські гуртки 
виникли у 1909 р. Засновниками російського ска-
утизму стали штат-ротмістр Г. Захарченко та 
штабс-капітан О. Пантюхов [12, с. 39]. До 1917 р. в 
Росії нараховувалося близько 20 000 скаутів у 
115–120 організаціях [1, с. 60]. 

Першою дружиною скаутів в Україні 
В. Окаринський (на основі аналізу спогадів оче-
видців) називає відділ скаутів у Бахмутському 
повіті, що на Катеринославщині (1909 р.), до яко-
го увійшли: гімназисти, учні реальних училищ і 
діти робітників (на відміну від російського скау-
тизму, що об’єднував дітей переважно з вищих 
прошарків суспільства) [12, с. 39–40]. 

У Києві в 1911 р. лікарем О. Анохіним було 
засновано скаутський відділ, який проіснував до 
1914 р. Вже з початком Першої світової війни в 
місті засновано нову організацію «…на класич-
них скаутських засадах, але в російському імпер-
                                                
3 Враховуючи вік членів скаутських організацій, він одночас-
но є дитячо-юнацьким та молодіжним. 
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боти київських скаутів – різноманітні екскурсії, 
мандрівки; допомога хворим та пораненим, яких 
зустрічали на вокзалах та супроводжували до 
шпиталів тощо. У 1915 р. в Києві вже існувало 2 
організації («Дружина Юныхъ Развъдчиков 
Кіевскаго Учебнаго Округа» та «Первый Кіевскій 
Отрядъ Юныхъ Развъдчиков»); було затверджено 
положення про організацію «Юныхъ развъдчи-
ков» (22 жовтня 1915 р.) при всіх державних і 
приватних київських гімназіях; видано підруч-
ник О. Анохіна «Спутник юного разведчика» 
(Київ, 1915, 1916) [2]; одержано свідоцтво на ви-
дання журналу «Кіевскій Скаутъ» та засновано 
перший в імперії загін «юних розвідниць» (крім 
класичного скаутизму до програми їхньої діяль-
ності входили догляд за дітьми, квітникарство, 
кулінарія і домашнє господарство) [12, с. 40–41]. 

Подібні загони виникають і в інших містах 
України: Одесі, Катеринославі, Олександрівську, 
Харкові, Житомирі, Катеринодарі, Чернігові, 
Білій Церкві, Вінниці, Каневі, Ржищеві, Кам’янці-
Подільському та ін. Причому в деяких містах – з 
іншими назвами, наприклад, «Українські Бой-
Скаути» (УБС), що виникли у Фастові, Жито-
мирі, Катеринославі, Кам’янці-Подільському та 
інших містах. Незабаром скаутизм перейшов до 
школи. Наприклад, у 1918 р. почали засновувати 
Пласт у школах на Поділлі, у всіх школах 
Кам’янця-Подільського та інших містах [12, с. 41–44]. 
Найбільший розвиток українського скаутського 
руху припадає на період 1917–1920 рр., у часи 
УНР [12, с. 47; 14, арк. 156]. 

Упродовж 1919–1921 рр. виникає низка ор-
ганізацій, основою діяльності яких була обрана 
система «скаутинг»: загони юних комуністів 
(юки), дружини «червоного скаутизму» та ін.  

«Юні комуністи» («ЮКи») або «Юні ко-
муністи-скаути» («юк-скаути») – організація 
юних комуністів, що діяла під керівництвом ко-
лишніх скаутмайстрів та застосовувала у роботі з 
підлітками «новий скаутинг» [12, с. 45]. 

Рішення про створення Всеросійської ор-
ганізації юних комуністів було прийняте на 
II з’їзді Всевобучу у грудні 1918 р.4 Їхнім закли-
ком залишився скаутський «Будь напоготові!», 
відгуком – «Завжди напоготові!», девізом – «Юні 
комуністи – запорука майбутнього соціалістич-
ної Росії». Однак ці слова залишилися порожнь-
ою декларацією, оскільки юки не були ор-
ганізацією, що охопила маси підлітків. Лише 
окремі загони проіснували 3–4 роки (Київ, Одеса, 
Чернігів). Уже через 10 місяців після створення 
загонів юків II з’їзд РКСМ (жовтень 1919 р.), який 
схарактеризував  юкизм як засіб «механічного 
склеювання буржуазної скаутської системи і ко-
муністичних фраз», прийняв рішення ліквідува-

                                                
4 Відповідно до інших джерел перші організації юків були 
створені в Москві у липні 1918 р. [11, с. 45]. 

ти ці організації [9, c. 31–32]. Офіційно ж ор-
ганізація юків була ліквідована у 1920 р. за 
«аполітичність у вихованні молоді» відповідно 
до рішення ІІІ з’їзду РКСМ, але існувала ще 
впродовж 1921–1923 рр. [11, с. 31]. 

Прагнення комсомолу до монополізму, од-
нозначна оцінка ним «буржуазного характеру» 
скаутської організації, привели до рішення про 
розпуск всіх об’єднань скаутського типу [3, с. 29]. 
На думку істориків, розвиток українського ска-
утського руху було «…насильно припинено вна-
слідок встановлення російської окупації і біль-
шовицької тоталітарної диктатури» [11, с. 46]. 

Після заборони скаутизму чільні організа-
тори і діячі українського скаутського руху пе-
рейшли в еміграцію (головним чином у Чехо-
Словацьку республіку) і там відновили свою 
діяльність, а також працювали у скаутській ор-
ганізації Пласт в Галичині, на Волині й особливо 
на Закарпатті. З’являється український скаутизм 
і в країнах традиційного українського поселення 
(США, Канада, Югославія, Далекий Схід та ін.) 
[11, с. 46–47]. 

Отже, в різноманітті перших допіонерсь-
ких дитячих формувань початку ХХ ст. в Україні 
за спрямованістю їхньої діяльності виокрем-
люємо такі типи дитячого руху: культурно-
освітній, соціалістичний, комуністичний, ска-
утський. При цьому запропонований поділ є до-
сить умовним, оскільки, як свідчить історія, май-
же всі дитячі формування початку ХХ ст. не 
існували в «чистому вигляді», а поєднували в 
собі ознаки декількох типологічних груп. На-
приклад, учнівський рух (як прояв культурно-
освітнього) одночасно характеризувався яскра-
вим соціальним забарвленням, а майже всі того-
часні дитячі, дитячо-юнацькі об’єднання мали 
політичне спрямування (що було зумовлене, на-
самперед, турботою політичних партій про 
власне майбутнє). 

У своєму аналітичному огляді ми не маємо 
змоги охопити дитячі структури початкового 
етапу розвитку дитячого руху в усьому їх різно-
манітті, що пояснюється декількома причинами, 
з-поміж яких: невідповідність (хоча б часткова) 
ряду дитячих об’єднань ознакам, за якими їх мо-
жна віднести до структур дитячого руху (зокре-
ма такої, як самоорганізація дитячого колективу); 
«розмитість» меж між структурами дитячого ру-
ху та позашкільними дитячими закладами; дія-
льність однотипних об’єднань, що в різних регі-
онах мали різні назви; брак інформації про дія-
льність цілого ряду дитячих формувань через 
відсутність установчих документів5, короткотри-
валість їхнього функціонування і т.п. Проте, уза-

                                                
5 Свідченням цьому є незначна кількість архівних матеріалів 
про діяльність дитячих формувань. В основному збереглися 
згадки про прояви учнівського, студентського та молодіжно-
го руху [16]. 
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висновок, що різноманітність дитячих організа-
цій початку ХХ ст. та різноспрямованість їхньої 
діяльності свідчить про те, що створення дитячої 
комуністичної організації – піонерської – не було 
одноразовим актом. Тим більше, що вона не була 
створена «за наказом згори», як писали деякі істо-
рики, а як результат вияву самоорганізованої ди-
тячої соціальної активності – основної ознаки ди-
тячого руху як соціально-педагогічного явища. 

На думку сучасних дослідників, діти ре-
алізували природну потребу в спілкуванні, 
об’єднувалися для посильної допомоги своїм 
батькам у справі перебудови суспільства. Нічим 
не зв’язана особиста свобода, демократія, від-
сутність насильства над суспільною діяльністю і 
привели дітей до об’єднання. У них була реаль-
на, а не ілюзорна можливість брати участь у по-
будові «світлого царства соціалізму, рівності, 
братерства, праці». Всі дитячі об’єднання мали 
загальні риси (не зважаючи на відмінності в на-
звах організацій, місця розташування, тери-
торіальні й національні особливості) – вони були 
самодіяльними, громадськими, політичними, 
позашкільними, різновіковими організаціями. 
Дитячі об’єднання захищали своїх членів від 
життєвих незгод, допомагали у розвитку творчих 
задатків, здібностей. Тому діти й «тягнулися» до 
організації, що робило її ще міцнішою. А різні 
організації, у свою чергу, тяжіли до більших 
об’єднань не лише у масштабах губернії, але і 
всієї країни [9, с. 49]. 

У той же час правляча партія, яку турбува-
ла підготовка своєї зміни, збільшення кількості 
прибічників її політики, прагнула об’єднати 
дітей в єдину не лише за цільовими установками, 
але і за змістом, формам, методами діяльності 
організацію, з єдиною організаційною будовою, 
єдиною назвою, єдиними атрибутами. Тому 
навіть в умовах різноплановості як основної оз-
наки початкового етапу вже на початку 20-х 
років ХХ ст. простежувалася лінія до уніфікації, 
об’єднання різноманітного дитячого руху в 
єдину масову організацію (реалізація цієї ідеї в 
державі навіть зі встановленням однопартійної 
системи, хоч і здійснювалася не без труднощів, 
була приречена на перемогу) як основного засо-
бу комуністичного виховання дітей та молоді, 
що забезпечує єдність трьох поколінь, виховує 
політичну, класову наступність. 

Завдяки об’єктивним та суб’єктивним 
чинникам у суспільстві виникає унікальне соціа-
льно-педагогічне явище, що характеризується 
динамічністю, соціальною орієнтованістю, но-
вою позицією дитини і дорослого – дитячий рух, 
процес становлення якого відбувався на фоні 
соціально-економічних перетворень, у контексті 
різних підходів та боротьби думок. 
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