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Розвиток особистісного 
потенціалу підлітка

процес взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників,
що активізують саморозвиток підлітків на засадах
синергетики і впливають на взаємопов’язане та
взаємообумовлене розкриття вольових, духовних,
емоційних, інтелектуальних, соціальних та фізичних
компонентів особистісного потенціалу.



Що таке Скаутинг?

• Скаутинг - найбільш динамічний та один з 
найпопулярніших у світі молодіжних Рухів, який є 
добровільним, незалежним, неполітичним та 
відкритим абсолютно для всіх

• Скаутський Рух – це неформальний освітній Рух, 
який гармонійно доповнює школу та родину



Всесвітня організація 
Скаутського Руху

Африканський

Інтерамериканський

Євразійський

Азіатсько-Тихоокеанський

Європейський

Арабський



Національна Організація 
Скаутів України

• 33 Скаутських формування
• 1500 дійсних членів
• 5000 молодих людей залучених 

до діяльності



Місія

Розвиток українського суспільства шляхом 
створення умов для всебічного формування 

особистості за допомогою Скаутського 
Методу



Мета

Створення сприятливих умов для розвитку дітей 
та молоді як особистостей і відповідальних 

громадян України, як найповнішого розкриття їх 
емоційного, фізичного, духовного, 

інтелектуального та соціального потенціалу



Принципи 

• Обов’язок перед Богом

• Обов’язок перед іншими

• Обов’язок перед собою



Діяльність

Скаутинг надає дітям, підліткам та  молодим 
людям можливості брати участь у програмах, 

заходах, проектах, які впливають на їх розвиток, 
як активних громадян. Через такі ініціативи 

Скаути стають агентами позитивних змін, які 
надихають інших залучатися та брати в них 

активну участь



Національна молодіжна 
програма

Види
діяльності

Скаутський
метод

Освітні
цілі

Молодіжна Програма це сукупність:
• того, як молоді люди діють в Скаутингу 

(діяльність);
• опису як саме це робиться (застосування

Скаутського Методу);
• причини того, чому це відбувається (ціль).

Молодіжна Програма охоплює повний діапазон
досвіду молодої людини в Скаутському Русі. Це
прогресивний процес створення та розвитку
особистості.



Вікові секції

КАБСКАУТИ (6-10 років)

СЛІДОПИТИ (11-13 років)

МАНДРІВНИКИ (13-15 років)

ДОСЛІДНИКИ
(15-17 років)

РОВЕРИ
(18-24 років)



Сфери розвитку та характер



Скаутський Метод
Навчання 

через
справу

Особистісний
прогрес

Скаутський
Закон та
Обіцянка

Система
малих
груп

Підтримка 
дорослих

Символічна
основа

Життя в
природі

Залучення
до життя
в громаді



«Залучення до життя в громаді» 
має такі основні характеристики: 

• базується на загальних цінностях і принципах скаутингу.
Застосування Скаутського методу відбувається в основному
в контексті місцевої громади, він стає важливим
інструментом для підвищення обізнаності щодо глобальних
викликів;

• вплив місцевої громади на процес розвитку особистісного
потенціалу скаутів. Діяльність та рефлексії скаутської
діяльності дають можливість підліткам глибше зрозуміти
себе, одночасно продукуючи вплив на загальні цілі громади,
в якій вони живуть.



Двосторонній вплив

Залучення скаутів до життя в громаді сприяє
більшій згуртованості та агітує кожного члена
громади до спільної мети. В свою чергу це
дозволяє залучити до Скаутингу більшої
кількості людей, що поділяють цінності та
принципи даної системи.



Навіщо ми все це робимо? 

Робимо Світ Кращим

Creating a Better World


