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Програма Спілки піонерських організацій України 

“Я – РОДИНА-БАТЬКІВЩИНА” 

 

  

 Спілка піонерських організацій України, створена на добровільній основі, 

визначає своєю метою сприяння об'єднанню зусиль членів Спілки для добрих і 

корисних справ, створенню умов для розвитку здібностей підростаючого 

покоління, захист прав та інтересів своїх членів, діє відповідно до вимог 

Конституції України, Декларації прав людини, Конвенції про права дитини. 

Керується у своїй діяльності законами:  

•  єдності слова і справи,  

•  честі і совісті,  

•  дружби й товариськості,  

•  турботи і милосердя.  

Спілка використовує найрізноманітніші форми, методи і засоби розвитку 

загальнолюдських цінностей через реалізацію програми  

“Я – родина – Батьківщина”.  

 

 

 
 

“Я” 
 

 Я – виховую віру в себе, розкриваю і розвиваю свої 

здібності, поспішаю творити добро, намагаючись розділяти 

радість і горе інших; 

Я - пізнаю, бережу та примножую красу у всьому, розумію, 

що до істини веде безліч шляхів, відшукую з них свій;  

Я – утверджую себе в праці, шаную будь-яку корисну 

справу, прагну стати сильним, витривалим та сміливим.  

 

 
 

“РОДИНА” 
 

 Я – шаную свою родину, бережу тепло батьківської оселі; 

Я – поважаю старших, піклуюсь про молодших; живу 

турботами й радощами рідних, близьких і друзів; 

Я – готуюсь до сімейного життя.  
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“БАТЬКІВЩИНА” 
  

Я – вивчаю, утверджую та примножую традиції і святині 

свого народу, України;  

 

Я – прагну жити в мирі та дружбі з дітьми інших 

народів,пам'ятаючи: Земля – наш спільний дім;  

 

Я – живу у злагоді з природою.  
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Програма-орієнтир СПО України  

“Червона калина” 

 Символ волі у мого народу –  

Гілочка червоної калини. 

Ми – краплинки у криниці роду, 

Твої діти, мамо – Україно. 
 

 

Програма-орієнтир СПО України 

“Червона калина” об'єднала роботу щодо вивчення, збереження, примноження 

традицій і звичаїв українського народу, пропагування історії рідного краю, його 

культурного минулого і сьогодення, розвитку народного мистецтва. 

За програмою-орієнтиром дитячі громадські формування-члени СПО 

України проводять фольклорні, етнографічні фестивалі “Червона калина”; 

вечори української пісні, гумору, казки; пошуково-пізнавальні експедиції “Мій 

край – земля моїх дідів”, ігри “Козацькому роду немає переводу”, “Козацькі 

забави”; конкурсні заходи “Чураївна”, “Українська лялька”, “З бабусиної 

скриньки”, “Мов квітка сорочка-вишиванка”, “Моє село найкраще”, “Від діда 

прадіда”; вивчають, описують народні ігри, забави, пісні, фольклорні твори, 

збирають цікаві дитячі матеріали про свої рідні міста, села для створення 

енциклопедії “Батьківщина моєї дитячої організації”, відкривають творчі 

майстерні умільців, художників; залучають дітей до духовних скарбів народів, 

що проживають в Україні, пропагують їх культурно-історичні досягнення, 

традиції, ознайомлюють із видатними діячами мистецтва, майстрами народних 

ремесел.  

У рамках програми “Червона калина” відбувається творча майстерня 

“Улюблена іграшка”, мета якої популяризація українського декоративно-

прикладного мистецтва, пробудження інтересу дітей до народної творчості.  
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Програма-орієнтир СПО України  

“Лідер” 

                            Першим будь 

                    У любому ділі, 

                     Крізь терни 

                     Прямуй до цілі 
 

 

 

Програма-орієнтир СПО України “Лідер” спрямована на розвиток 

організаторських здібностей, вміння дітей відстоювати свою точку зору, 

формувати світогляд, прагнення змінити своє життя на краще, згуртування 

однодумців навколо спільної справи, адже лідер – це людина, котра йде 

попереду і здатна повести за собою інших. Ця програма дозволяє кожній дитині 

реалізувати себе, показати свій характер.  

Появу програми-орієнтиру “Лідер” у СПО України спричинило те, що 

найважливішим аспектом, особливою прикметою дитячого громадського 

формування є самоврядування, яке можливе лише в громадській організації, 

адже у школі на “заваді” стоїть учительській авторитет, а вдома непорушний 

авторитет і роль батьків. Дитина відчуває себе господарем дитячого 

громадського формування, де може вільно висловлювати свою думку, 

запропонувати щось цікаве, організувати будь-яку справу, взяти на себе 

відповідальність за власну діяльність, вдало виконувати своє доручення. 
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 Програма-орієнтир СПО України “Берегиня” звертає увагу на значення та роль 

сім'ї, родини у формуванні характеру та світогляду дитини.  

вона спрямована на вивчення дітьми свого родоводу, родинних традицій та 

свят, виховання поваги та любові до 

своїх батьків, рідних, друзів.  

У рамках програми проводиться 

безліч цікавих та незвичних 

конкурсів, змагань, акцій: 

“Господарочка”, “З бабусиної 

скрині”, “Я і тато”, “Доньки-матері”, 

“Тато, мама і я – піонерська сім'я”, 

“Поле чудес”, КВК між сім'ями, 

родинні свята; діти з батьками 

створюють свої родинні дерева, 

організовують вечори, зустрічі, 

виставки творчості дітей і батьків.  

Федерація звертає особливу увагу на реалізацію цієї програми-орієнтира, тому 

що вважає своїм завданням створення всіх умов для того, щоб батьки жили 

проблемами та радощами своєї дитини, розуміли, підтримували її, були їй 

найвірнішими друзями, здійснювали повноцінне сімейне виховання.  

Федерація дитячих організацій України прагне залучити всіх членів родини до 

спільної діяльності (тому перебування у Федерації віком не обмежується) і 

гордиться своїми здобутками на цій ниві. Йдеться про плідну співпрацю 

спілчан з їх родинами як найголовнішими гарантами діяльності СПО України.  
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Програма-орієнтир СПО України  

“Краю мій лелечий” 

  

                               Краю мій лелечій, 

                              Небо гори й ріки… 

                              Найдорожчі речі 

                             Збережу навіки 

 

 

Програма-орієнтир СПО України “Краю мій лелечий” розроблена з метою 

виховання у дітей любові до рідного краю, екологічної культури; усвідомлення 

важливості своєї ролі у тому, щоб зробити наш світ кращим, чистішим, 

здоровішим; розуміння необхідності збереження та збагачення рідної природи; 

залучення дітей до участі у екологічних проектах, акціях, іграх, конкурсах, що 

сприятиме підвищенню рівня екологічних і природоохоронних дитячих знань, 

їх реалізації у житті.  

Діти – господарі своєї землі.  

За програмою “Краю мій лелечий” Національною радою дитячих і 

піонерських організацій України спільно з Національним еколого-

натуралістичним центром МОН України у 2001 році розроблено однойменну 

дитячу екологічну гру, яка розрахована на дитячі громадські об'єднання, 

організації, природоохоронні патрулі учбових закладів.  

Однією з цікавих і корисних справ може бути укладання колективної 

збірки кулінарних рецептів “Рослини у традиційній української кухні”.  

Підсумками діяльності екологічних природоохоронних загонів є дитячі 

дослідження “Пам`ятні дерева мого регіону”, “Лікарські рослини у моїй 

домашній аптечці”, “Квіти, які ми захищаємо”, пропонуємо дитячий проект 

“Дитячий гурт на захисті природи рідного краю”.  

Екологічні, природоохоронні справи стали традиційними для дитячих 

громадських організацій і об`єднань.  

•  Операція “Ялинка” традиційно проводиться напередодні новорічних 

свят, коли знищуються тисячі зелених красунь. Дитячі організації проводять 

конкурси листівок захисту ялиць; створюють листи-звернення до батьків, дітей 

про відмову від прикраси свята живою ялинкою, до органів місцевої влади про 
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заборону ялинкових базарів, про створення підприємств вирощування ялинок у 

горщиках, про відкриття в Україні виробництва штучних ялиць.  

•  Операція “Квіти моєї школи” Створюються загони “фіалкарів”, 

“кактусоводів”, “квітолюбів” – членів дитячих громадських осередків, які 

вирощують квіти для приміщень, подвір'я школи, доглядають за ними, при 

підтримці дорослих проводять конкурси на кращі “класний зимовий сад”, 

“квітник на підвіконні”, “висячий сад”, “коридор пальм”, “зелена алея”, 

“квітуча клумба на шкільному подвір`ї”.  

•  Операція “Сад дитинства” - об`єднує зусилля дітей і дорослих у 

створенні проекту шкільного саду, придбанні саджанців, турботі за кожним 

деревцем саду.  

•  Гра-розвідка “Тут потрібна 

дитяча турбота”, під час якої дитячі 

громадські загони (групи, патрулі, 

пости тощо) разом з дорослими 

аналізують природній, екологічний 

стан міста (області, села, району), 

створюють карту регіону, наносять 

на ній спеціальними позначками 

зони забруднень, екологічних 

стресів (труба, що стікає у річку, 

парк зі зламаними деревами, 

знищені клумби, порушений берег 

малої річки, смітники на околиці 

села, лісу, гаю, яру тощо), 

організовують загони рятувальників 

природи, які проводять трудові, 

екологічні операції, акції, десанти, 

створюють дитячі звернення до 

органів влади, підприємств, громадськості про потребу захисту природи.  

•  Конкурсна гра “Чудеса з упаковки” поділяється на два етапи: І етап - 

збирання пластикових пустих пляшок, пакетів, тетра-паків; ІІ етап – конкурс 

гігантських іграшок (чудовиська, фортеці, автомобілі тощо) з зібраних 

упаковок, які забруднюють міста, села, ліси, яри, береги річок; передача 

зібраного до пунктів збору пластмасових, паперових відходів. Можна залучити 

до гри підприємства, що виробляють продукти у таких упаковках.  

•  Дитячі десанти “Чистота”, “Екологічна турбота”, “Чисте місто”  

•  Традиційні дитячі операції “Допоможемо мурашникам”, “Квіти, що 

зникають” (конвалія, пролісок, сон-трава, волошки тощо), “Собака, кішка – не 

іграшка”, “Дитяча допомога зоопарку”, “Птахи міста”.  
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Програма-орієнтир СПО України  

“Повір у себе" 

                            Родина, друзі, рідний край, 

                           І скрізь в тобі потреба. 

                          Твори, учись, знайди, пізнай –  

                          Повір у себе! 

 

Програма-орієнтир “Повір у себе” – одна з перших справ, яка сповістила 

Україну про існування сучасних піонерів, спрямована на виявлення та розвиток 

творчих та індивідуальних здібностей дитини, виховання найкращих людських 

якостей, вміння творити добро, бути милосердними. Програма допомагає дітям 

робити добрі справи, бути корисними, знайти своє покликання.  

Віра в себе, свій талант; можливості творити, досягати висот у різних галузях 

людського життя; уміння передати свій досвід, знання; розуміння проблем 

людей; намагання у кожній дитині бачити сонце – об'єднали у програмі творчі 

справи дітей:  

•  Творча майстерня “Улюблена іграшка”;  

Програма “Повір у себе” – це створення середовища спілкування, формування 

атмосфери, що сприяє нормальній адаптації і інтеграції тих, чиї можливості 

обмежені, збагачення дітей з особливими потребами необхідним соціальним 

досвідом. Більш ніж за 10 років свого існування програма стала реальною 

моделлю суспільства де ті, хто потребує допомоги, починають вірити у свої 

можливості і реалізовувати їх, а ті, хто здатний допомогти, розуміють, що 

важливими є не жалісливі слова, а стосунки на рівних і реальна допомога, що 

базується на повазі до людини.  

За цією програмою працюють загони милосердя, проводяться розважальні 

заходи, свята, концерти, різноманітні конкурси, акції, операції “Діти – дітям”, 

“Іграшка для друга”, “Лелеченя добра”, благодійні ярмарки виробів дітей-

майстрів, створюються гуртки, клуби для виготовлення подарунків для дітей з 

обмеженими фізичними і соціальними можливостями.  

Більш ніж десятирічний досвід проведення різноманітних виставок, концертів, 

творчих зустрічей, майстер-класів для дітей з особливими потребами дозволив 

розробити своєрідну концепцію взаємодії дітей у дитячому суспільному 

середовищі на рівних, повноправної участі у дитячому самоврядуванні. Усі 

програми СПО України стали доступними для дітей з особливими потребами.  
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Програма-орієнтир СПО України 

“Помагай” 

                  Без уміння немає діла 

                  Без бажання немає знань, 

                  Будь метким, беручким, 

                                                умілим, 

                  Другу завше в пригоді стань 
 

Програма-орієнтир СПО України “Помагай” направлена на виховання у 

дітей господарського ставлення до рідного краю, прагнення бути корисним 

людям, потреби працювати, допомагати іншим, розуміння дитиною економіко-

соціальних реалій сьогодення, набуття навиків господарювання у нових 

економічних умовах; допомагає опановувати знаннями, необхідними для 

надання допомоги своїй сім'ї, друзям, організації, знайомить з основами 

бізнесу.  

У рамках цієї програми організаціям-членам СПО України доцільно 

організовувати “бюро добрих послуг”, пункти “швидкої допомоги”, операції 

“Чисто двір”, “Мийдодир” тощо.  

Для успішного засвоєння дітьми навиків господарювання, отримання 

уміння правильно розподіляти кошти можна проводити бізнес-ігри, створювати 

бізнес-центри, центри господарювання.  

Дитячі організації міста можуть укладати угоди з міськими виконавчими 

комітетами, територіальними житловими об'єднаннями, домоуправліннями на 

спільне обладнання та утримання в чистоті дитячих майданчиків, скверів, 

парків, берегів водойм.  

Дитячі організації сільської місцевості також мають широке поле 

діяльності. У першу чергу, це укладання угод з сільськими колективними 

підприємствами на допомогу у збиранні врожаю, догляді за тваринами. 

Сільські ради можуть розраховувати на допомогу дитячих громадських 

організацій у покращенні благоустрою території сільського парку, дитячого 

садочка, лікарні тощо.  

Якщо дитяча організація діє в межах школи, то тут поле її діяльності 

найрізноманітніше: відкриття бірж дитячих іграшок, “Книжкових майстерень”, 

“Міста майстрів”, клубів “Майбутня господиня”, “Містер-господар” тощо.  
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Традиційною у програмі “Помагай” залишається трудова допомога людям 

похилого віку, батькам та тим, хто її потребує.  

Цікавою справою дитячої громадської організації може бути щомісячна 

“біржа праці”, де накопичується інформація про те, що необхідно зробити у 

школі, мікрорайоні, дитячому садочку тощо.  

Особливо цікаво та корисно проходять заходи за програмою “Помагай”, 

якщо в них беруть участь разом з дітьми їх батьки. Це може бути “Татова 

майстерня”, “Мамина вишиванка” тощо. 
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Програма–орієнтир СПО України  

“Котигорошко” 

Як запорожці, славні та удатні, 

Гартуй і душу й тіло день по днині 

Сини потрібні на звитягу здатні, 

Козацька сила й слава треба Україні 

 

 

Програма СПО України “Котигорошко” для тих, хто не хоче змиритися з таким 

фактом, що кожен день в Україні у мирний час гине понад 200 дорослих і 

майже 10 дітей. Якщо залишатися байдужим до цього, то завтра – післязавтра 

сумна статистика нещасних випадків поповниться черговою жертвою, яка буде 

не з іншої області, міста, вулиці чи будинку, а з вашої родини. Але мало бажати 

безпеки собі чи своїм рідним. Треба вміти та знати що і як робити.  

Мета програми – сформувати свідоме та відповідальне ставлення кожної 

дитини до питань особистої та колективної безпеки, пропаганда фізичної 

культури та спорту;  

•  навчити дітей правилам особистої безпеки, психологічної готовності до 

небезпеки та вмінню протидіяти небезпеці;  

•  навчити правилам надання само і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;  

•  навчити правильно і рішуче діяти у будь-якій ситуації;  

•  соціальний та юридичний захист дітей;  

•  пропаганда та впровадження передового досвіду роботи з питань дитячої 

безпеки та занять фізичною культурою та спортом;  

•  проведення індивідуальних, групових та масових заходів: змагань, конкурсів, 

вікторин, семінарів, конференцій, навчання, підготовки та апробації програм, 

випуск методичної, довідкової та навчальної літератури;  

•  підготовка організаторів, лідерів програми.  

 


