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ВЗАЄМОДІЯ ВНЗ ЗІ СКАУТСЬКИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ  
ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ ТУРИСТИЧНІЙ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»), 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Указі Президента 
України «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в 
Україні» від 28 березня 2008 року та ін. визначено необхідність сприяти 
розвитку дитячих та молодіжних об’єднань, що створюють широкі можливості 
для особистісного зростання підростаючого покоління. Діяльність таких 
об’єднань регулюється Конституцією України, Законами України «Про 
позашкільну освіту» (№1841-III, зі змінами від 6 червня 2005 року), «Про 
молодіжні та дитячі громадські організації» (від 1 грудня 1998 року № 281-XIV, 
редакція від 6 січня 2011 року), «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні» (від 5 лютого 1993 року № 2998-XII, редакція від 1 
січня 2003 року), «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21 
червня 2001 року № 2558-III, редакція від 9 грудня 2012 року), Національною 
програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні. 

Практика показує, що взаємодія ВНЗ з молодіжними громадськими 
об’єднаннями сприяє активності студентів, зокрема туристичній, через 
створення виховного середовища, застосування виховних принципів (І. Бех), 
різні форми роботи.  

Виховним середовищем можуть бути окремо взяті конкретні 
середовища, та їх сукупність як цілісна система взаємопов’язаних компонентів 
виховного впливу на особистість. Виховне середовище характеризується 
виховним потенціалом, що розкривається через особливості оточуючого 
соціокультурного середовища, соціально-педагогічних умов і сукупність 
можливостей і засобів, які використовуються у вихованні дитини як 
особистості. Найбільш суттєвий вплив на особу чинять субкультурні фактори, 
тип виховання, особистісні якості учасників виховної взаємодії, статус особи у 
конкретному середовищі [1, с. 95–96]. 

У діяльності молодіжних організацій значущою постає можливість у 
вільному спілкуванні, дружелюбна тепла атмосфера, можливість 
самореалізації. Задіяність у молодіжних об’єднаннях є однією з форм 
організації дозвілля підростаючого покоління. Це підтверджено дослідженнями 
А. Фернхем, П. Хейвен, які характеризують дозвілля людини як можливість 



«Сучасні тенденції розвитку туризму» 

Миколаїв, 2014 рік 121

задоволення найрізноманітніших потреб особистості, пониження рівня напруги 
та тривожності, появу джерела приємних відчуттів [2, с. 243]. 

Значне місце серед дитячих та молодіжних громадських об’єднань 
посідають скаутські, які більше ніж за сто років існування довели свою 
ефективність як виховний рух. Це дає змогу їх розглядати як гідного партнера у 
всебічному розвитку учнівської та студентської молоді. Членство у 
скаутському русі сприяє розвитку активної життєвої позиції, високоморальної 
громадянської поведінки, набуттю життєво необхідних знань, практичних 
умінь та навичок, що сприяють засвоєнню позитивного соціального досвіду. 

Можливості виховного середовища скаутського руху досліджували: 
Л. Бондар, С. Диба, В. Довбищенко, С. Воздвиженський, Н. Євдокимова, 
Ю. Жданович, Н. Коляда, Н. Крупська, Т. Кузнецова, В. Кудінов, Ю. Кудряшов, 
Р. Охрімчук, К. Подтинна, О. Пупкова, О. Решетніков; З. Удич, М. Фурс, 
В. Черних, С. Чернета, А. Ярмольчук, Л. Ярова та ін.  

Скаутинг є скороченою назвою скаутського руху, що є «добровільним, 
неполітичним виховним рухом для молодих людей, відкритим для всіх 
незалежно від їх походження, расової приналежності та віросповідання, 
відповідно до мети, принципів та методів, що розроблені засновником руху. 
Існує у вигляді Всесвітньої організації скаутського руху (ВОСР), членами якої 
є визнані національні скаутські організації, до яких входять діти, підлітки, 
молодь та дорослі люди, що беруть участь у русі. Основоположні засади, на 
яких діє та розвивається скаутинг, визначені у Конституції ВОСР [3]. 

Всесвітня організація скаутського руху має свою визначену структуру. 
Україна представлена у Євразійському регіоні ВОСР. На сьогодні в Україні 
існує велика кількість скаутських організацій місцевого, регіонального та 
всеукраїнського рівня, наприклад: Національна організація скаутів України 
(НОСУ), Пласт, Січ, Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«СПОК», Асоціація Гайдів України (Association of Ukrainian Guides), що у 1999 
році стала асоціативним членом Всесвітньої асоціації дівчат-гайдів та дівчат-
скаутів (WAGGGS). 

Докладно з’ясуємо особливості виховного середовища та виховний 
потенціал скаутських об’єднань із метою сприяння туристичній активності 
студентської молоді. 

Туристична активність являє собою соціально обумовлену систему 
взаємодії людини (соціальної групи, соціуму ) зі світом, яка передбачає 
наявність особливих механізмів – цінностей, мети, аттітюдів, соціальних потреб 
і мотивів, інтересів і настроїв, специфічну просторову мобільність й 
інституціалізовану комунікацію, а також соціокультурні стандарти - 
узагальнені принципи оцінки соціальних дій і цілей поведінки суб'єктів 
(О. Щетиніна) .  

Туристична активність розгортається в контексті репрезентативної 
дозвіллєвої культури і виступає як соціокультурна константа суспільного 
розвитку. 
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У скаутських об’єднаннях туристична активність втілюється через такі 
форми роботи: 

Участь у походах. Життя на природі. Більшість із традиційних 
скаутських програм відбувається на природі. Це спонукає молодь самостійно 
приймати рішення, брати на себе відповідальність за себе та інших, творчо 
використовувати набуті знання, уміння та навички для доведення розпочатої 
справи до кінця, діючи в екстремальних для звичайного міського мешканця 
умовах, виконати заплановані завдання. У діяльності на природі, 
відокремлений від свого звичайного середовища особа залишається сам на сам 
з тим, що він уміє та тим, що йому потрібно зробити для досягнення 
запланованого результату. На природі в умовах скаутського об’єднання у 
скаутів формується потреба у туристичній активності. 

У книзі «Скаутинг для хлопчиків» засновник скаутського руху Р. Баден-
Пауелл підзаголовок назвав «Збірник вказівок як стати добрим громадянином 
через уміння жити в лісі», підкреслюючи велику роль природи у вихованні 
скаута, але він вбачав роль природи не тільки для фізичного розвитку. Так, з 
погляду інтелектуального розвитку, численні перешкоди, що їх підкидає 
природа, стимулюють творчі здібності молодих людей і дають їм змогу 
приймати рішення, ґрунтовані на поєднанні елементів, що їх занадто 
організоване життя в більшості міст не змогло б забезпечити ніколи. 

Крім того, з погляду соціального розвитку, спільне долання перешкод і 
колективна боротьба за задоволення життєво необхідних потреб – усе це 
створює міцний зв’язок між членами групи, уможливлює розуміння значення 
життя в суспільстві. 

Природа відіграє провідну роль у духовному розвитку молодого 
покоління. Через те скаутська діяльність може відбуватися через спілкування з 
природою, яка має великий вплив на емоційно-моральну сферу особистості, 
розвиває творчі нахили, естетичне ставлення до навколишнього світу, сприяє 
розвитку туристичної активності.  

Табір – основна, найбільш ефективна частина скаутської роботи. Саме у 
скаутському таборі підлітки мають можливість застосувати на практиці набуті 
вже знання, уміння, навички. Скаутський табір відрізняється від звичайного 
літнього табору тим, що підлітки та студентська молодь самостійно 
організовують там своє існування, готують собі їжу, оснащують територію. 
Зрозуміло, що для подібного проводження часу дозвілля потрібна належна 
підготовка. 

Життя в таборі спонукає особу до постійної роботи над собою. 
Формування туристичної активності в умовах табору відбувається через 
активне включення в діяльність, участь у програмах, навчання через справу. 
Скаут самостійно бере відповідальність за свій розвиток, і ініціатива також 
надходить від нього та підтримується в організації. Діяльність у скаутському 
житті спрямована на те, щоб бути корисною іншим та собі. 

Скаутський табір має значні виховні можливості та є фактично основою 
скаутингу.  
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Джемборі (англ. jamboree) – виховний захід, зустріч скаутів. Джемборі 
відбувається з метою обміну інформацією, планування діяльності, відпочинку 
на природі з іграми та розвагами. Джемборі – це автентична програма, що 
допомагає скаутам відчути приналежність до скаутського руху та може 
класифікуватись за територіальним принципом, як регіональне, національне та 
Всесвітнє. Всесвітнє джемборі проходить раз на 4 роки. З розвитком 
інформаційних технологій набуває популярності інтернет-джемборі – JOTI – 
міжнародна зустріч скаутів у мережі Інтернет, що допомагає скаутам 
розширювати коло своїх контактів, обмінюватись досвідом, відчути 
приналежність до руху. З 1996 року JOTI – офіційна подія ВОСР і займає 
постійне місце на сайті Всесвітнього Скаутського Бюро. Зазвичай проходить 
щороку в треті вихідні жовтня. 

Джемборі – це місце, де збираються скаути з виховною метою та задля 
популяризації скаутингу у світі. На джемборі скаути мають можливість 
обмінятись досвідом, самоствердитись, перевірити свої знання, уміння та 
навички. Участь у подібних програмах стимулює скаутів до необхідності 
самовдосконалення та, у т.ч. – вільного володіння іноземними мовами. 

Міжнародні подорожі. Скаутинг – всесвітній рух, члени якого відкриті 
до спілкування та налагодження співпраці. Участь у міжнародних програмах 
сприяє туристичній активності, створює потребу у пізнанні себе та світу. 

Квест – нова форма роботи, що сприяє практичному застосуванню 
теоретичних знань, вмінь та навичок. У формі квесту можливе дослідження 
краєзнавчої інформації через практичні форми вдало підібраних питань та 
завдань на місцевості. Ця ігрова форма роботи допомагає зміцненню команди, 
сприяє прояву кмітливості, ерудиції, наполегливості. 

Отже, виховне середовище скаутських об’єднань сприяє туристичній 
діяльності студентської молоді. 
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