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ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ СКАУТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

Новітня концепцiя дванадцятирiчної школи в Україні визначає 
першочерговим завданням “виховання вiльної, нацiонально-свiдомої i 
життєво-компетентної особистостi”. Ця стратегія узгоджується із загальними 
і об’єктивними  вимогами до соціалізації молоді в динамічних умовах нашого 
сьогоденного суспільства, за яких зростає попит на особистості, здатні 
віднаходити адекватні шляхи вирішення багатьох нагальних економічних і 
соціальних проблем, бути відповідальними за особисту життєву долю і долю 
свого народу. 

Важливим і цінним з точки зору реалізації цих завдань постає досвід 
діяльності громадських організацій у справі соціалізації молоді, зокрема у 
тому, що стосується формування громадянських, патріотичних якостей 
юнацтва. У наш час дiяльнiсть скаутських органiзацiй, що вже близько 
столiття дiють в багатьох країнах свiту і якi нещодавно вiдродилися в 
Українi, зважаючи на їх унікальні соціалізуючі можливості, привертає увагу 
багатьох науковців-педагогів (Троцко Г.В., Звєрєва І.Д.. Бондар Л., Ярова 
Л.О. та ін.). 

Скаутизм виник і сформувався в період так званого реформаторського 
руху в педагогіці. В усьому світі традиційна школа з її механічними 
методами навчання, вербалізмом та застиглими формами шкільної практики, 
авторитарним стилем стосунків вчителів та учнів піддавалася гострій критиці 
за невідповідність вимогам нової економічної та соціально-політичної 
ситуації кінця ХІХ – початку ХХ століття. Прогресивні представники 
педагогічної думки висловлювали припущення, що традиційні інститути 
соціалізації молоді - сім’я та школа - в нових умовах не можуть повною 
мірою забезпечити виконання їхніх виховних функцій. А, отже, їх діяльність 
має бути доповнена і посилена іншими агентами соціалізації, серед яких 
чільне місце посідають громадські дитячі та молодіжні організації. 

Розуміння необхідності залучення дітей до громадських організацій, які 
справляли величезний вплив на формування світоглядних позицій молодих 
людей, сприяли їх орієнтації в суспільстві, надавали навички громадсько-
корисної діяльності, досвід емоційно сприятливого спілкування та співдії в 
дитячому середовищі спричинило зростання їх популярності. З-поміж 
численної кількості дитячих формувань найбільш життєздатною виявилася 
скаутська організація, засновником якої вважається англієць Р.Баден-Пауелл.  

Б.Савчук, дослідник української скаутської організації “Пласт” 
наголошує на тому, що скаутинг – це надзвичайно багатогранне, складне і 
надчасове явище, яке за десятиліття свого існування пережило багато впливів 
та видозмін [1, 11]. Характерно, що серед дослідників скаутського руху були 
не тільки прихильники, а й відверті вороги. Деякі представники радянської 
педагогіки тривалий час оцінювали його лише як шовіністичний, 



мілітаристський, імперіалістичний та антипролетарський рух. Таку думку 
поділяли, зокрема, В.Ханчин, М.Мечева, Н.Майорова, І.Соколянський, 
М.Миронов та ін. Починаючи з 20-х років минулого століття, скаутський рух 
піддавався нещадній критиці на шпальтах радянських газет, журналів та 
інших педагогічних видань. 

Особливо непримиренним ідейним противником системи скаутингу був 
німецький громадський діяч, засновник дитячої комуністичної організації  
Німеччини Едвін Гернле. Його погляди стосовно мети і завдань дитячих 
громадських організацій та засобів соціалізації в дитячому середовищі мали 
значний, і на нашу думку, згубний вплив на становлення та розвиток 
дитячого руху в Радянській Росії і особливо в Україні двадцятих років. З цієї 
причини саме з України, як зазначають М.Миронов, І.Соколянський, 
А.Ломакін, йшов найенергійніший опір скаутизму. 

У працях “Дитячий рух як нова форма організації виховання”, 
“Реформістське і комуністичне виховання”, “Червоні скаути чи юні піонери” 
Е.Гернле разом зі своїм соратником по організації дитячих комуністичних 
груп в Німеччині Ф.Лянге теоретично обґрунтовував необхідність 
розмежування і боротьби проти всього скаутського. Визнаючи той факт, що 
дитину ще з раннього віку необхідно залучати до громадсько-корисної 
діяльності в дитячих групах “з метою підготовки до майбутніх суспільних 
функцій, які визначаються потребами даного господарського організму та 
його суспільною надбудовою” [2, 15], Гернле різко висловлювався проти 
використання задля цього скаутської системи виховання. Він був рішучим 
противником не тільки ідеології скаутів, а й взагалі усіх методів впливу 
скаутської організації на своїх членів, і, особливо цінного набутку скаутингу 
– методу тривалої гри. “У чому ми особливо розходимося з червоним (навіть) 
скаутизмом, так це в тому, що світ дитини – це гра, ніби-то потреби і 
інтереси цього віку відповідають системі “довготривалої виховної гри”... 
Пролетарські педагоги, на його думку, повинні відкинути використання гри 
як найважливішого виховного засобу. Пролетарський рух – це не гра, а 
дійсність. Він не розвивається паралельно життю дорослих, а вливається в 
нього. Діти хочуть серйозно брати участь в роботі і боротьбі класу” [3, 32]. За 
переконаннями Е.Гернле, “комуністичний дитячий рух ставить на місце 
ігрової “романтики”, тобто втечі від дійсності, революційну реальність, 
вирішальним фактором якої є класова боротьба. Саме ця реальність вводить 
дітей в гущу критичних суспільних протиріч, концентрує їх увагу і фантазію 
на житті та боротьбі революційного пролетаріату” [2, 15]. А тому завдання 
дитячої громадської організації Е.Гернле вбачав саме у поєднанні дитини з 
роботою її класу. Пролетарське ж виховання на відміну від скаутського 
повинне бути не нейтральним, а політичним. 

Такий підхід Е.Гернле до розуміння мети і суті дитячого руху, його 
негативне ставлення до всього скаутського, багато в чому вплинув на перебіг 
подій в Україні, зокрема у визначенні політики органів державної влади та 
комсомолу України щодо діяльності дитячих громадських організацій. 
Наслідком такої політики стало те, що громадські організації, які виникали 



тут в 20-х роках ХХ століття (зокрема “Спартак” та інші), повністю 
підпорядковувалися комуністичній ідеології, вони стали надто 
заполітизованими і такими, що ігнорували принцип природовідповідності та 
опору на вікові особливості дітей, а в своїй структурі в основному копіювали 
організації дорослих та органи державної влади. Як зазначають Л.Коваль та 
І.Звєрєва, політизуючи школу, створювалися дитячі “раднаркоми”, “ЦК”, 
“виконавчі комітети”, які в більшості своїй були недієздатними [4, 33]. 
Непосильність покладених на дітей завдань і неприродних функцій не просто 
позбавляла їх гри, а спричиняла до перетворення колективної діяльності 
дитячих об’єднань на фетиш і навіть на фарс.  

М.Миронов, український педагог-дослідник дитячого руху наводить 
дані, що під впливом ідейних поглядів Е.Гернле, восени 1922 року ЦК КСМУ 
випустив циркулярний лист, в якому засуджував не тільки саму виховну 
систему скаутингу, а й спроби російського комсомолу використати деякі її 
надбання для налагодження роботи в дитячих піонерських організаціях. Таку 
позицію українського комсомолу підтвердив і ЦК Комуністичної партії 
України: “Дитячий рух на Україні не повинен піти по шляху організації 
пролетарських дітей і виховання їх в дусі скаутизму. Цій системі буржуазно-
мілітаристського виховання дітей повинно бути протиставлено виховання 
широких мас дітей робітників і селян в комуністичному дусі на основі їх 
залучення в революційне життя і боротьбу всього пролетаріату” [5, 39].  

Микола Миронов у своїй педагогічній спадщині приділив велику увагу 
розвитку та поширенню (особливо на Україні) дитячого комуністичного 
громадського руху. У роботах “Друзі та вороги юних ленінців”, “Із історії 
дитячого руху”, “Скаутизм як педагогічна система доби імперіалізму” він, як 
і Е.Гернле, з відверто класових позицій негативно оцінював суть скаутизму 
та різко критикував його ідейні засади як глибоко ворожі комуністичній 
ідеології. “Одного тільки релігійного затемнення свідомості робітничої 
молоді для скаутизму виявляється недостатньо. Ще більше уваги в його 
ідеології надається спеціальній проповіді класової миролюбності і покірності 
буржуазії. Якщо перераховані три завдання (створити підданого, солдата, 
прихожанина) є позитивною програмою скаутизму, то негативна програма – 
це витравлення з голів робітничої молоді почуття класової ворожнечі” [5, 10]. 

Отже, скаутська буржуазна система була не в інтересах пролетаріату, 
основою існування якого є праця. Праця, як основа виховання дітей, 
романтика боротьби людини з природою і розвиток людського суспільства, 
героїзм революційно-класової боротьби і громадянської війни – ось що 
повинно складати основний зміст системи комуністичного виховання дітей. 
Скаутський же рух, змістом якого є “різна індійщина, робінзонада 
пінкертонівщина, на думку М.Миронова, намагається якнайдалі відвести 
дітей від сучасної пролетарської боротьби в глибини віків [6, 23]. 

І все, навіть перебуваючи під сильним впливом комуністичної ідеології, 
М.Миронов не зміг не відзначити позитивного начала в діяльності 
скаутських організацій, які у своїй будові, методах та змісті роботи виявили 
дивовижну стрункість і  педагогічну доцільність. На його думку, скаутизм 



зумів надати дитячим колективам можливість значної самодіяльності в 
практичній роботі низових організацій. Це послужило привабливим 
стимулом для дітвори, у якої вже прокинулися громадські схильності. 
Самодіяльність ця полягає в тому, що, хоча зміст і план роботи визначаються 
згори, однак, низовий колектив, отримавши від вищої інстанції конкретне 
завдання, цілком вільний у виборі шляхів і способів його здійснення. Отже, 
скаутам надається велике поле для активної діяльності, для набуття навичок 
самодіяльної орієнтації в будь-яких умовах, що є істотною важливим  для 
виховання молодого покоління [5, 12]. 

Існування більш-менш стійкого об’єднання дітей потребує наявності 
двох визначальних передумов: дитячої самодіяльності і організуючого та 
спрямовуючого впливу досвідчених дорослих [5, 3-4]. І М.Миронов мимоволі 
визнає, що сильною стороною скаутингу є надання великої ваги особі скаут-
майстра та залучення до роботи в організації добровольців. Участь дорослих 
скаут-майстрів, які вміло спрямовують ініціативу і самодіяльність дітей в 
потрібне русло, надає скаутському колективу стійкості, організаційної 
рівноваги і разом з тим гнучкості. 

Педагогічна система скаутингу, програми діяльності різних вікових 
категорій дітей, які реалізуються переважно ігровими методами, 
забезпечують умови, які сприяють членам скаутської організації досягти 
особистісного зростання, надають можливість кожній дитині 
самовдосконалюватися. Характерна для організацій цього типу система 
рангів, тестів, які необхідно пройти, щоб перейти до вищого розряду, 
відмітних знаків та нагород створює мотивацію і стимулює юнацтво досягати 
вищих щаблів особистісної досконалості. Усе це також спонукає скаута 
постійно випробовувати свої здібності, творити; і увесь план руху вперед у 
скаутській системі – це індивідуальна справа кожного. А, отже, на думку 
М.Миронова, скаутизм робить ставку на виховання індивідуальності кожної 
дитини [6, 41-42]. 

Така установка скаутського руху на індивідуальний розвиток 
особистості була чужа ідеології, якій притаманним було прагнення 
стверджувати примат суто соціального начала над індивідуальним, ідеології, 
яка колективні інтереси вважала домінуючими. Людина цінувалася не сама 
по собі, а лише як член колективу, і тому в усьому повинна була робити і 
діяти так, як вказував колектив. Ось як про це висловлювалася Н.К.Крупська 
в роботі “Дитячий рух”: “Юні піонери прагнуть виховати в собі 
колективістські інстинкти, потреби поділяти і радість і горе з колективом, 
звичку не відділяти своїх інтересів від інтересів колективу, мислити себе як 
члена колективу, виховувати навички колективізму, тобто уміння працювати 
і діяти колективно, організовано, підкорюючи свою волю колективу, 
проводячи свою ініціативу через колектив, завойовуючи думку колективу, і, 
нарешті, виховати комуністичну свідомість дітей, допомагаючи їм 
усвідомлювати себе членами робітничого класу, який бореться за щастя 
людства, членами великої армії міжнародного пролетаріату” [7, 9-11]. 



Критику такого підходу до виховання, коли абсолютизувалась роль 
колективу в процесі соціального становлення молодої людини, ми знаходимо 
в статті У. Бронфенбреннера “Основоположні принципи радянського підходу 
до розвитку характеру” (“Social Thought in the Soviet Union”). Як зазначають 
автори книги, за такого підходу кожна дитина оцінювалася не з точки зору її 
власних особистих досягнень, а в основному з точки зору того, як її 
поведінка відповідала цілям і досягненням усього колективу. Нагороди і 
покарання давалися на груповій основі, і вся група заохочувалася або 
каралася за підсумками поведінки окремого індивіда. Оцінка поведінки 
кожної дитини, розподіл нагород та санкцій делегувалося представникам 
групи. Групова критика ставала одним з основних і могутніх механізмів 
підтримки загальних норм і стандартів поведінки членів всього колективу, а 
також засобом корекції девіантної поведінки [8, 279-280]. 

Як зазначають автори підручника “Педагогічна соціологія” 
В.Болгаріна та ін., навіть побіжний аналіз ситуації тих років дає можливість 
стверджувати, що тенденція нівелювання особистості, її прав та інтересів 
була домінуючою. Аксіоматичним є те, що зручніше керувати масою, 
натовпом, коли кожен, “як усі”, і тим щасливий. Яскраві індивідуальності, 
волелюбні особистості створюють значний дискомфорт для владних 
структур [9, 6-7]. 

Ретельне вивчення  педагогічного досвіду минулого, як позитивного, так 
і негативного, дає, по суті, ключ для розуміння того, чому скаутизм був 
несумісний з комуністичною ідеологією. Не тільки ідейні засади скаутських 
організацій, а й особистісна зорієнтованість скаутської системи виховання 
автоматично робили скаутiв ворогами народу. Саме це і призвело до повної 
ліквідації скаутських організацій в другій половині 20-х років минулого 
століття в Україні, чим, на нашу думку, було завдано значної шкоди розвитку 
як національного, так і світового дитячого громадського руху. Піонерська 
організація з її монополією на дитинство в цілому, яка повністю залежала від 
державних і політичних структур, не змогла реалізувати на практиці своїх 
великих виховних можливостей. 

Тому саме гармонізація інтересів суспільства і інтересів кожної 
людини є тією умовою, яка забезпечує високу ефективність соціалізації 
дитини в дитячих громадських об’єднаннях, і скаутських зокрема. 
Гуманiстична спрямованість діяльності скаутських організацій, опора на 
загальнолюдськi ідеали і цінності, цiкава методика роботи з дiтьми, наголос 
на наданнi практичних умiнь та навичок, необхiдних людинi для життя у 
сучасному свiтi,  надають їх досвідові універсального значення. 

Вивчення i теоретичне узагальнення цього досвiду, використання 
всього цiнного, що було вироблено працею кiлькох поколiнь i витримало 
перевiрку часом, є однiєю з складових успішної соціалізації підростаючого 
покоління в умовах діяльності сучасних скаутських організацій, що 
відродилися і нині діють в Україні. 
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