100 років скаутського руху в Україні
Вебліографічний список

Скаутський рух в Україні бере свій
початок ще з 1909 року, коли у
Львові починають організовуватися
перші скаутські дружини.
Саме в цей час скаутський рух
розповсюджується і по всьому
світові, беручи свій початок у
Великій
Британії,
де
його
засновником
став
відомий
англійський
громадський
діяч,
полковник Британської армії Роберт Стефенсон Сміт Бейден-Пауел,
відомий також під псевдонімом Бі. Пі.
Серед предтеч скаутського руху була таємна юнацька організація
Кам’янець-Подільської бурси «Запорозька Січ» (1895–1900) на чолі з
«полковником» І. Сулковським. Учасники плекали козацькі традиції,
прибирали собі псевдоніми козаків – історичних або літературних героїв,
виробляли дерев’яну «зброю», особливої ваги надавали фізичному гартові
і життю серед природи.
Перший український скаутський гурток на Західній Україні заснував у
Львові восени 1911 року студент Львівської Політехніки Іван Чмола при
львівському військово-спортивному товаристві «Січ». Підсумком його
діяльності став двотижневий підготовчий табір в Карпатах влітку 1912. Це
був перший український скаутський табір. Ще декілька скаутських гуртків
біло створено у наступних роках. Основна причина появи таких
організацій був пошук нових методик у вихованні молоді.
Відродження скаутського руху в незалежній Україні розпочалося в новому
тисячолітті - у 2000 році започаткувала свою діяльність Організація
Українських Скаутів (офіційно зареєстрована в 2003р. як Львівська
обласна організація), яка почала плекати традиції львівського довоєнного
скаутингу.
До організацій національного рівня в
Україні нині входять такі скаутські
об’єднання, як «Пласт», «СПОК» та
«СІЧ». Проте існує велика кількість
організацій регіонального значення.
Зокрема, осередком скаутського руху в
нашому краї є “Херсонське обласне
об’єднання скаутів «Титан», яке також
відзначатиме в цьому році 10-річчя від
дня заснування. А літні таборові
зустрічі скаутів з різних регіонів
Україні відбуваються на Арабатській стрілці у Генічеському районі.

Скаутинг на Херсонщині, як і всеукраїнський рух, має свої історичні
корені ще на початку 20-го століття. Так, місцева газета «Родной край» від
10 травня (27 квітня) 1918 року повідомляє, що з нагоди 10-річчя
скаутського руху в Катерининському соборі відбулося освячення прапора
херсонського загону бой-скаутів.
Загалом скаутський рух – це неполітичний молодіжний рух, який своєю
метою ставить підтримку молоді в її фізичному, розумовому і духовному
розвитку, таким чином, щоб вона могла відігравати важливу роль у
суспільстві.
Пропонуємо вам добірку веб-ресурсів, за допомогою яких ви зможете
більше дізнатися про історію скаутського руху, його зародження, розвиток,
особливості організації та основні напрямки роботи.
Скаутський рух в Україні
Відзначення 100-річчя руху в Україні

Про відзначення 100-річчя українського скаутського руху : постанова
Верховної Ради України від 1.11.2011 № 3984-VI
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3984-17
Указ Президента України № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння
розвитку пластового (скаутського) руху в Україні»
http://www.president.gov.ua/documents/7662.html
Національна організація скаутів України
http://ukrscout.org/index.php/uk/newsforom-ua/213ganaralnyysecretarpruvitannya
Промова Генерального секретаря Всесвітньої організації скаутського руху
Люка Паніссо - привітання учасникам Всеукраїнського скаутського
форуму до відзначення 100-річчя українського скаутського руху.
100кроків.info
http://100krokiv.info/tag/lisova-shkola/
Блог до 100-річчя скаутського руху в Україні. Історія пластових таборів:
Лісові Школи в Україні.
Історія скаутського руху в Україні

Сайт «Мистецька сторінка»
http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=630
Історія скаутського руху в Україні, виникнення Пласту; організація
піонерських таборів як прототип скаутизму.
Тиждень - Галерея
http://tyzhden.ua/Gallery/22442/3#gallery2
Видатні пластуни України.

Гаврилова О. В. Становлення скаутського руху в Україні
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2006_33/3332.pdf
Автор досліджує проблему становлення скаутського руху на території
України у контексті історичних подій ХХ сторіччя. Подано коротку
характеристику існування руху на сучасному етапі в різних регіонах
України.
Скаутський форум
http://www.pro100scout.org/index.php/100-years
Зародження та становлення скаутського руху в Україні (1895-1922рр.).
Веб-сайти та блоги українських скаутських організацій

http://skauty.org.ua/ Організація українських скаутів; основні
ідейні основи скаутського руху в Україні, розписана
діяльність та викладено офіційні документи організації.
http://www.plast.org.ua/ Портал українських пластунів;
новини в сфері діяльності українського скаутингу,
повідомляється про акції, інтерв’ю, марафони та про
святкування 100-річчя українського скаутингу.
http://www.spok.org.ua/ Спілка дитячих та
юнацьких організацій Києва; статут спілки скаутів,
базова програма СПОК «Велика гра», перелік
дитячих та юнацьких організацій спілки у м. Києві, історія скаутського
руху м. Києва, фотоархів та бібліотека спілки.
http://www.girlguiding.org.ua/
Скаутське об’єднання для дівчат та
жінок; Структура Асоціації гайдів
України, часопис «Гайдуцький трилисник», Всесвітня Асоціація Дівчат
Гайдів, фотогалерея, представництво в різних регіонах України,
міжнародне партнерство.
http://www.girlguiding.org.ua/ua/regions/kherson - Гайдуцький рух жінок
у Херсоні, міжнародне партнерство з Польщею та Норвегією.
http://www.ukrscout.org Офіційний веб-сайт Національної організації
скаутів України;
міжнародне
партнерство з
європейськими
скаутськими організаціями, регіональні осередки в областях України,
бібліотека установчих документів.

http://ukrscout.wordpress.com/ Сайт Спільноти
Батьків та Друзів Скаутів ОУС; підтримка
дитячо-юнацьких скаутських організацій;
новини у сфері скаутського руху в Україні та світі.
http://scouts.dp.ua/ Обласна дитяча суспільна
організація «Асоціація дніпропетровських
скаутів «Скіф»
Сайт Дніпропетровської організації «Пласт»
http://plastun.dp.ua/links.php?id=1
Молодіжне об’єднання «Скаути Києва»
http://scoutkiev.org/
Організація дитячого дозвілля, творчий розвиток дитини, пропаганда
здорового способу життя, участь у конкурсних програмах, святах та ін.
Додаткові ресурси
Національна організація скаутів України «Плай»
http://www.scoutplai.org/
Всеукраїнський скаутський форум, Сімейний скаутинг, дозвілля та творчий розвиток
дітей та дорослих.
Неофіційний портал Організації українських скаутів
http://ukrscout.mylivepage.com/home/index/
Скаутська методика виховання, поділ на вікові групи, скаутські акції тощо.
Живий журнал неофіційної скаутської думки «Оусівець» http://ousivec.livejournal.com/
Новини зі сфери життя скаутських організацій, зарубіжне партнерство, методика
роботи скаутських об’єднань.
Сторінки історії скаутського руху у світі
Сайт Спілки дитячих та юнацьких організацій Києва
http://spok.org.ua/history/01.php
Історія скаутського руху у світі, особливості його становлення та розвитку.
Пластовий портал
http://www.plast.org.ua/about/scouting/bi-pi/
Життя та діяльність основоположника скаутського руху Роберта Бейден-Пауела.
Стаття Т. Кірімханова на сайті «Освіта.ua» http://osvita.ua/school/upbring/1089/
Витоки скаутського руху, його складові елементи та моральні засади, скаутський рух
як методика виховання дітей та молоді.

Уклали:
Франковська М.О., Мішаткіна М.В.
Примітка. Використані світлини із сайту Спілки дитячих та юнацьких організацій Києва.

