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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО  АГУ ТА ЦЕЙ 

ПОСІБНИК 

Вітаємо! 

Дуже приємно, що цей посібник опинився в руках небайдужої та 

зацікавленої гайдингом людини! 

Дещо про нас: Асоціація гайдів України (АГУ) є всеукраїнською 

дитячою громадською організацією, яка базує свою діяльність на 

загальних принципах світового скаутського та гайдівського рухів.  

Гайдинг – це скаутський рух для дівчат, який виник понад 100 років 

тому у Великобританії. Зараз організації дівчат-гайдів існують у 146 

країнах та об’єднують більш ніж  10 мільйонів дівчат та жінок у світі.  

Гайдівський і скаутський рухи покликані сприяти формуванню та 

всебічному розвитку особистості, використовуючи для цього свій 

особливий  метод та освітні програми.   
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У скаутських й гайдівських організацій українських й за кордоном 

багато спільного у однострої, нашивках й символах, багато схожих 

традицій та спільних церемоній, вони мають схожі методи роботи, 

закони й промовляють подібну Обіцянку, про що буде розказано у 

цьому посібнику. 

Комплекс брошур «У світі гайдингу» створено для того, щоб 

ознайомити усіх зацікавлених з історією та принципами роботи в 

гайдингу. Кожна брошура присвячена певним питанням відповідної 

тематики.  

Посібник «Гайдівська символіка, традиції, церемонії» дає змогу 

зрозуміти, чим наша організація відрізняється від багатьох інших 

громадських дитячих організацій та в чому її основні  особливості, 

які об’єднують українських дівчат з дівчатами-гайдами та дівчатами-

скаутами з  інших країн.  Деякі традиції та церемонії, які згадуються 

в даному посібнику не є всесвітніми,  а започатковані   осередками 

АГУ.  

Оскільки ця брошура є частиною комплексу методичних посібників, 

то ми намагалися зробити їх взаємодоповнюваними.  Тому в цих 

брошурах є посилання (у квадратних дужках), які вказують на номер 

брошури у списку, розміщений на внутрішній сторінці обкладинки. 

Отже, наявність такого посилання означає, що ви можете знайти 

більш детальну інформацію  у інших брошурах цієї серії. 
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ГАЙДІВСЬКА СИМВОЛІКА 

Як і у всіх дитячих громадських організацій, у Асоціації гайдів 

України є своя символіка, традиції та церемонії, які виокремлюють 

нашу організацію серед багатьох інших, роблять її особливою та 

при цьому об’єднують з дівчатами-гайдами та дівчатами-скаутами з 

різних країн.  

Асоціація гайдів України (АГУ) є частиною Всесвітньої Асоціації 

Дівчат-Гайдів та Дівчат-Скаутів  (ВАДГДС). Всі члени ВАДГДС, а 

отже і члени АГУ, мають загальні принципи, що відображаються в 

Обіцянці та Законах дівчат-гайдів. Ці принципи по суті однакові для 

гайдів  в усьому світі, хоч і лунають по-різному у різних країнах.  

ВАДГДС складається з п'яти регіонів: 

- Африканський (близько 500 000 гайдів і скаутів  у 31 країні), 

- Арабський (близько 160 000 гайдів і скаутів  у 14 країнах), 

- Азіатсько-Тихоокеанський (близько 2 500 000 гайдів і скаутів 

в 25 країнах), 

- Європейський (близько 1 200 000  гайдів і скаутів  в 39 

країнах) 

- регіон Західної Півкулі (близько 3 000 000  гайдів і скаутів  в 

36 країнах). 
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Україна відноситься до Європейського регіону. Емблема 

Європейського регіону мал.1. ДО складу Європейського Регіону 

ВАДГДС входять 39 країн, в тому числі й Україна. Європейський 

Регіон скликає свою внутрішню Конференцію кожні три роки, 

організовує тренінги та семінари. На своєму регіональному рівні 

організації-учасниці можуть розробляти сумісну стратегію дій, 

проводити програми культурного обміну, ділитися ресурсами, 

вирішувати загальні проблеми.  

Головним символом, як в ВАДГДС, так і в АГУ є трилисник, який 

обов’язково входить до національної символіки кожної організації 

дівчат-гайдів. Сам трилисник відображає три частини Обіцянки 

дівчат-гайдів ( див. нижче). 

Трилисник є невід’ємною частиною, як Всесвітньої емблеми, так і 

всеукраїнської.  
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Всесвітня емблема (мал.2) 

Кожний елемент емблеми має особливе значення: жовтий (золотий) 

трилисник на блакитному тлі символізує сонце, яке сходить на небі 

над дітьми усього світу, три листи трилисника символізують три 

частини Обіцянки дівчат-гайдів. Посередині –  стрілка компаса, яка 

вказує напрямок поступу. Трилисник огинає кільце, яке символізує 

ВАДГДС, коло незамкнуте, оскільки ВАДГДС є відкритою 

організацією .  

Всесвітня емблема  також зображена на Всесвітньому прапорі 

ВАДГДС.  

Всесвітній прапор ВАДГДС (мал.3) 

На Всесвітньому прапорі ВАДГДС зображений жовтий (золотий) 

трилисник на блакитному тлі, трикутник у правому нижньому куті – 

білий, як символ служіння всіх гайдів задля забезпечення миру, кут 

оздоблено трьома золотавими квадратами, що символізують  три 

складові Обіцянки.  

Девіз «Будь Напоготові!» - це ще один з символів, який об’єднує 

дівчат-гайдів усіх країн світу. Засновник руху - Лорд Баден-Пауелл 

запровадив цей девіз з метою нагадати, що рух має підготувати 

дівчаток до життя. Ця мета залишається актуальною і сьогодні. 

Гайдівський салют (мал. стор. 5) і рукостискання  - привітання 

гайдів: салют трьома пальцями лівої руки, яка зігнута у лікті та 

потискання лівої руки із загнутим мізинцем. 

 

Емблема АГУ (мал. 4)  

Емблема Асоціації гайдів України була розроблена Одеським 

осередком дівчат-гайдів відповідно до вимог Всесвітньої Асоціації 

Дівчат-Гайдів та Дівчат-Скаутів. Вона складається з трилисника, 

який символізує три частини Обіцянки. Трилисник оточений колом – 

втіленням того, що всі ми, гайди – єдина сім’я. Це коло розімкнуте, 

тому що кожна дівчина-гайд може увійти до Асоціації і вийти з неї. У 

центрі емблеми АГУ  - дівчинка у вигляді полум’я свічки, яка 

символізує «горіння», що є відкритою до усіх людей, а також плоди 
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калини, що є традиційним символом України. Ягідок – десять штук, 

що відповідає десяти Законам дівчат-гайдів України.  

Обіцянка та Закони 

Для того, щоб стати членом  АГУ та Всесвітнього руху,  необхідно 

дати Обіцянку, а отже визнати основні принципи Гайдингу. Обіцянка 

дається усіма членами руху, як дівчатками, так і дорослими.  

 

Обіцянка 

Честю своєю обіцяю прикласти усі зусилля для того, щоб 

 служити своїй країні – Україні, прагнути до вищих 

духовних ідеалів, 

 допомагати людям, 

 виконувати Закони дівчат-гайдів. 

 

Закони 

Честі дівчини-гайди треба довіряти. 

Дівчина-гайд вірна. 

Обов’язок дівчини-гайди – бути корисною та допомагати 

іншим. 

Дівчина-гайд – подруга всім та сестра кожному гайду. 

Дівчина-гайд увічлива. 

Дівчина-гайд любить тварин та оберігає природу. 

Дівчина-гайд свідома. 

Дівчина-гайд посміхається і не сумує за будь-яких труднощів. 

Дівчина-гайд бережлива. 

Дівчина-гайд чиста у думках, словах та справах. 

 

Гайдівська форма  

Національна форма гайдів України складається з сорочки та 

галстуку. На гайдівській сорочці носять відзнаки, розроблені 

Асоціацією гайдів України та ВАДГДС.  

Гайдівська сорочка (мал. 5) – сорочка простого покрою бежевого 

кольору з погонами і коміром, довгими рукавами з манжетами і 

двома нагрудними кишенями з клапанами. З лівої сторони сорочки 

знаходяться нашивки, які вказують належність до організації, а 

саме: 
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Вище кишені або на клапані кишені знаходиться емблема 

АГУ/емблема осередка і/чи патруля/загону, а  на рівні кишені на 

лівому рукаві знаходиться всесвітня емблема. Над кишенею може 

нашиватися знак відмінності, який вказує на приналежність до 

Національної ради АГУ. Зліва може бути розміщений значок 

«Лідер», за умови набуття такого статусу дівчиною і за наявності в 

неї  діючого патруля дівчат.  

Праворуч на сорочці нашиваються нашивки та значки, які вказують 

на досягнення в тій чи іншій сфері гайдингу, про участь в таборах, 

семінарах тощо. 

Гайдівський галстук являє собою рівнобедрений трикутник (75см х 

75см). Галстук згортається вздовж довгої його сторони так, щоб при 

носінні під коміром сорочки його кут було видно на спині на 5-7см. 

Галстук традиційно зав’язується спеціальним «вузлом дружби». 

Схема, як в'язати «вузол дружби», представлена на мал. 6. Замість 

такого вузла можна використовувати спеціальні зажими.  

По кольору галстуки можуть бути різноманітними в залежності від 

осередка, звання дівчини. Галстуки можуть мати кольори прапорів, 

гербів міста, країни, тощо. Окремі  галстуки можуть виготовлятися 

до різноманітних заходів, наприклад, до таборів, тренінгів, 

конференцій,тощо. 

Всеукраїнський галстук зображено на мал.6, зверніть увагу, що 

кольори синій й жовтий "читаються" зліва направо у послідовності 

кольорів Державного Прапора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ГАЙДІВСЬКІ ТРАДИЦІЇ 

 

ДЕНЬ РОЗДУМІВ 

ЧИМ ВИЗНАЧНИЙ ДЕНЬ 22 ЛЮТОГО ДЛЯ 

ДІВЧАТ-ГАЙДІВ? 

22 Лютого – це День Роздумів. Вибір цієї дати пов'язаний з тим, що 

це день народження засновників скаутського руху - Лорда Роберта 

Баден-Пауелла (1857 р.) і гайдівського руху - Леді Олав Баден-

Пауелл (1889 р.). День Роздумів був започаткований Всесвітньою 

Конференцією у 1926 році та уперше святкувався 22 лютого 1927 

року.  

В цей день дівчата-гайди та дівчата-скаути різних країн світу 

згадують своїх друзів та відзначають його особливим 

чином: зустрічають світанок, влаштовують урочисті міжнародні 

розважальні програми, демонструють фільми про діяльність 

Всесвітньої Асоціації Дівчат-Гайдів та Дівчат-Скаутів, проводять 

додаткові програми добродійної допомоги, тощо.  
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Щороку в цей день проводиться урочисте покладання вінків 

Асоціацією Гайдів і Скаутів Великобританії до меморіальної плити 

Лорда Роберта Баден-Пауелла, яка знаходиться в 

Вестмінстерському Абатстві (Лондон, Великобританія). У цих 

урочистостях беруть участь представники гайдівський і скаутських 

організацій різних країн.  

Символ Дня Роздумів (ст.9) був представлений на розгляд у 1975 

році для використання його під час святкування Дня Роздумів. В 

його центрі зображений трилисник, який символізує ВАДГДС, 

стрілки, спрямовані до трилисника, символізують події і напрямок 

цих подій, підкреслюючи, як дівчата-гайди всього світу можуть 

консолідувати свої зусилля; кругла форма цього символу показує, 

що він репрезентує увесь світ Гайдингу. 

Дівчата-гайди зазвичай одягають у цей день гайдівську форму (або 

галстук)на навчання та на роботу, а також і у довільний час . Вони 

роблять відеозаписи привітань, відправляють листівки, 

телефонують одна одній, а фотографії із святкуванням поширюють 

у соціальних мережах. Дівчата з України також долучаються до 

всесвітніх гайдівських акцій.. У 2015 році вони взяли участь у 

гайдівському святковому посткросингу (на кшталт руху 

Postcrossing). Вітальні листівки відправлялися особисто від дівчини 

до дівчини за адресою, яка була запропонована організаторами 

акції,  при цьому організатори  обрали пари адресатів випадково.  

У найближчий до Дня Роздумів вихідний день українські дівчата-

гайди збираються цілим осередком або у патрулі й святкують. 

Переглядають фотографії з гайдівських архівів, презентацій, 

пригадують подорожі до інших міст, країн, влаштовують пізнавальні 

вікторини, супроводжують захід чаюванням. Іноді обирають певну 

тему й дрес-код заходу. Так, популярною для багатьох 

новостворених патрулів чи осередків є тема «Всесвітні гайдівські 

центри». 

Зазвичай у цей день проводять посвяту у гайди (див. нижче). 

 

 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fpostcrossing_vk&ei=yS4lVYHgG8q5sQHC54CoBw&usg=AFQjCNHFc63LR2AiKTI8N8mV7ICbRfLuUw&bvm=bv.90237346,d.bGg
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ПЕРШЕ ВОГНИЩЕ [9] 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Датою заснування Асоціації гайдів України (АГУ) вважається 

листопад 1995 року, тоді було проведено першу Установчу 

Конференцію АГУ, в якій взяли участь представниці 13 областей 

України, а також гості з Норвегії та Великобританії. На Конференції 

був прийнятий та затверджений статут АГУ та обрані установчі 

органи. Офіційно зареєстрована організація була в листопаді 1996 

року у Міністерстві юстиції України. Паралельно з реєстрацією АГУ 

в Україні в багатьох містах створювалися осередки, які також 

реєструвалися в державних органах влади.  

Виходячи з вищенаведеного, Днем народження АГУ прийнято 

вважати листопад 1995 року, крім того кожний осередок має ще свій 

власний день народження.  
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Зазвичай, день народження прийнято святкувати, й АГУ не є 

винятком.  Кожного року національна рада АГУ до Дня народження 

Асоціації гайдів України проводить різноманітні всеукраїнські 

конкурси. До слова: в 2011 році, коли АГУ виповнювалося 16 років, 

було оголошено конкурс на створення «паспорту АГУ»; в 2015 році 

до святкування 20-річчя АГУ проведено конкурс на створення 

емблеми святкування 20-річчя, яка потім була зображена на всій 

сувенірній продукції, що присвячена ювілею . Крім того, день 

народження АГУ зазвичай святкує кожний осередок, влаштовуючи 

загальноміські заходи. Формат цих свят різний. Зазвичай, 

запрошуються гості, партнери організації, друзі, батьки, іноді 

осередки об’єднуються й святкують разом – їдуть на гостини один 

до одного, або разом до іншої місцини. Ювілейними бувають й 

всеукраїнські конференції, куди з’їжджаються представники всіх 

осередків АГУ.  

В Чернігівській міській дитячій громадській організації АГУ 

«Полісяночка» є власна традиція святкувати День народження 

осередку у певному форматі. Перший патруль в місті Чернігів 

утворено навесні 1997 року, а установчі збори відбулися восени  

того ж року. З грудня 1997 року розпочато подання документів на 

реєстрацію в органи державної влади. Зареєстровано організацію 

майже за рік - 10 грудня 1998 року. Тому Днем народження 

організації прийнято вважати 10 грудня 1997 року.  10 грудня, або в 

найближчий вихідний день до цієї дати відбуваються загальноміські 

збори, які відкриті для всіх дівчат-гайдів з інших осередків, друзів 

гайдів, організацій-партнерів, батьків дівчат. В форматі зборів 

традиційно проходить звіт за поточний майже завершений рік - про 

заходи, в яких організація брала участь або які вона самостійно 

організовувала та створюється календарний план заходів на 

наступний рік. Крім того, протягом зібрання між блоками 

проводяться ігри чи творчі майстерні, а в кінці свята традиційно 

відбувається чаювання. 

Кожний осередок може створювати власні традиції святкування Дня 

народження.   
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ТРАДИЦІЇ ПІД ЧАС ТАБОРУВАННЯ ТА  

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ  

“Make New Friends” (в перекладі з англ.. «Заводь нових друзів») - 

традиційна англійська пісня-рухівка про дружбу. Співати цю пісню та 

виконувати спеціальні рухи стало своєрідною церемонією на 

заходах, де присутні нові дівчата або коли збирається велика 

кількість гайдів. Дівчата-гайди стають в коло, праву руку кладуть 

долонею вверх на живіт сусідки справа, а ліву руку долонею уверх 

на живіт сусідки зліва, попередньо провівши  свою ліву руку під 

правою рукою сусідки зліва та беруться за руки. Дівчина-гайд, яка 

зголошується бути ведучою свою ліву руку кладе на живіт сусідки 

зліва над її правою рукою (тобто навпаки від інших у колі). 

Починаючи співати пісню «Make New Friends» дівчата повільно 

перекидають по черзі руки назад за спину, утворюючи хвилю. 

Першою розпочинає утворювати хвилю ведуча, перекидаючи свою 

ліву руку за спину сусідки зліва. По закінченню першого куплета або 

всієї пісні (в залежності від швидкості хвилі)  всі дівчата за спинами 

тримаються за руки, ніби обіймаються й опиняються у колі рук.  

Make new friends, 

but keep the old. 

One is silver, 

the other is gold. 

A circle is round, 

it has no end. 

That's how long, 

I will be your friend. 

A fire burns bright,  

it warms the heart. 

We've been friends, 

from the very start. 

You have one hand, 

I have the other. 

Put them together, 

We have each other. 

Silver is precious,  

Gold is too. 

I am precious, 

and so are you. 

You help me,  

and I'll help you  

and together 

we will see it through. 

The sky is blue 

The Earth is green 

I can help 

to keep it clean 

Across the land 

Across the sea 

Friends forever 

We will always be
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“Гайдівська іскра” – церемонія завершення будь-якого гайдівського 

заходу. Всі учасники стають у коло, тримаючись за руки, причому 

попередньо руки треба схрестити перед собою (права рука – 

зверху, ліва – знизу).  За бажанням дівчата можуть поділитися  

своїми враженнями й відчуттями про захід, що минув. Дівчина, що 

зголосилася бути ведучою запускає “іскру” – стискає руку сусідки , 

тобто  «передає іскру» своїй сусідці, і так  по колу, аж поки ця “іскра” 

не «повернеться» до  ведучої, яка розпочала іскру.  

“Чайхана” – традиція, яку започаткували на самому старті 

українського гайдингу.  Суть її полягає в тому, що після 

тренінгів/сесій/заходів дівчата  з різних осередків збираються  для 

неформального спілкування в дружній компанії попити чаю/кави та 

поділитися гайдівським досвідом.   

“Taps” (від англ. tap – команда “гасити світло”)– традиційна пісня, 

яку зазвичай  виконують в таборах та на тренінгах в кінці дня, 

бажаючи один одному на добраніч. Всі учасники стають  у коло й 

співають пісню  українською, англійською або іншою мовою – за 

бажанням.  Англійська версія запозичена у  британських  скаутів. 

Переклад українською здійснили буковинські гайди. 

 

Day is done, gone the sun, 

From the seas, from the hills, from the sky; 

All is well, safely rest, God is nigh. 

Thanks and praise, for our days' 

Neat the sun, neat the stars, neat the sky; 

As we go, this we know, God is nigh 

 

Сонце сіло, зайшло 

За поля, за ліси, за моря. 

І зійшла вже зоря. 

Спать пора! Спать пора! 

Ніч приходить до нас, 

І вже в сутінках табір весь наш. 

З нами Бог. Лине спів. 

Добрих снів! Добрих снів! 
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ТРАДИЦІЇ В ОСЕРЕДКАХ  

 

ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕЗОНУ АБО 

«ЧУДО ПО-ЧЕРНІГІВСЬКИ» 

Зазвичай заняття в патрулях розпочинають восени – одночасно з 

початком навчального сезону в школах. Влітку традиційні щотижневі 

зустрічі патрулі не проводять, бо це – період гайдівських таборів, 

подорожей та походів. 

Стандартно відкривати сезон занять з патрулем означає розпочати 

заняття з дівчатами, попередньо домовившись про зручний для всіх 

день тижня та час у новому сезоні (навчальному році). 

А якщо говорити про нестандартний підхід, то розповімо про 

традицію «Чудо» чернігівського осередку. Даній традиції вже більше 

17 років й виникла вона майже одночасно з утворенням ЧМДГО АГУ 

«Полісяночка». 
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Суть традиції полягає в тому, що початок навчального гайдівського 

сезону чернігівські гайди розпочинають із загальноміського заходу – 

виходу на природу.  В цьому заході зазвичай беруть участь майже 

усі члени організації (старі й нові), а також гості – друзі гайдів, гайди 

з інших осередків та партнери організації.  Назва традиції «Чудо» 

пішла від дати проведення даного виходу на природу, а саме 

зазвичай це відбувається 19 вересня на православне свято Чудо 

(повна назва «Чудо Архістратига Божого Михаїла в Колоссах 

(Хони)», або у найближчий вихідний день до цього числа. А також 

це близько до 21 вересня – Дня міста Чернігова й Різдва Пресвятої 

Богородиці. Тобто до села у сільськогосподарських справах ніхто не 

їде й усі відпочивають на славу у передостанні теплі дні осені. 

Ця дата Чернігівським осередком була обрана не випадково, а для 

того щоб дівчата за три тижні встигли визначитися зі своїм шкільним 

розкладом занять та розкладом репетиторів, позашкільних гуртків й 

секцій та визначитися на зустрічі щодо оптимального для всіх членів 

патруля дня тижня та часу для щотижневих занять. 

Місце для виходу на природу у чернігівських гайдів теж традиційне  

- Святе озеро в урочищі Святе. Концепція та тематика зустрічей з 

роками змінюється, але мета їх кожного року залишається без змін: 

зібратися всім разом після літнього відпочинку, поділитися літніми 

спогадами та емоціями від гайдівських таборів, подорожей, тощо. За 

17 років таких зустрічей на Святому озері в програмах заходу були  

й екологічні акції: прибирання берегів озера від сміття, «лісова 

тропа», й великі ігри-квести, ігри в «Козаків-розбійників», і 

приготування солодкої «гайдівської» каші на ватрі - що є також 

традицією чернігівських гайдів, рецепт якої ви можете дізнатися у 

них особисто   

 

ТРАДИЦІЇ ОДЕСЬКОГО ОСЕРЕДКА 

У кожної організації, як і у кожної сім'ї, є свої звичаї й традиції, 

церемонії й свята, Одеський осередок дівчат-гайдів - не виняток.  

Дівчата-гайди  з Одеси - це не тільки члени спільної великої 

організації, а ще і  подруги, тому свої зустрічі вони починають з 

http://zazimye.info/index.php?option=com_content&view=article&id=84:mihail-arhangrl&catid=40:prazdniki&Itemid=110
http://zazimye.info/index.php?option=com_content&view=article&id=84:mihail-arhangrl&catid=40:prazdniki&Itemid=110
http://zazimye.info/index.php?option=com_content&view=article&id=84:mihail-arhangrl&catid=40:prazdniki&Itemid=110
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коротких розповідей про останні події свого життя. А завершують, 

зазвичай, чаюванням та гайдівською "іскрою дружби"(ст.14) 

Щороку гайди святкують День народження Одеської організації у 

жовтні. Святкову зустріч умовно можна поділити на дві частини. 

Перша частина – більш формальна - це конференція, де 

підводяться підсумки минулого року, складають плани на наступний 

рік, обирають склад правління організацією. Друга частина - це 

святковий бенкет, посвячення нових членів організації, ігри, тощо. 

Традиційно головним заходом року у одеських дівчат-гайдів є День 

роздумів (9) [...] 

Навесні й восени одеські дівчата традиційно виходять на природу, 

відкриваючи та закриваючи таким чином сезон активного 

відпочинку. А зовсім нещодавно гайди Одеси спробували провести 

так званий Зелений пікнік. Це флеш-моб, покликаний підвищити 

рівень культури відпочинку наших громадян. На захід запрошуються 

усі бажаючі, але за деяких умов. Учасники заходу повинні бути 

одягнені у речі зеленого кольору, учасники не повинні 

використовувати одноразовий посуд та не повинні розпалювати 

вогнищ., натомість, активні ігри, спів та танці заохочуються.   

Дівчата сподіваються, що цей захід також стане доброю традицією 

осередку.   Ще одна давня традиційна церемонія одеських гайдів – 

загадування бажання на Великдень. На церемонію треба прийти із 

паскою. Усі паски нарізуються маленькими шматочками та 

роздаються усім присутнім на церемонії - по шматочку від кожної 

паски. Далі треба загадати бажання та з’їсти усі шматочки. Легенда 

твердить, чим більше шматочків, тим швидше виповниться 

бажання.     

 

 

ТРАДИЦІЇ КИЇВСЬКИХ ДІВЧАТ-ГАЙДІВ 

Одна з найпопулярніших традицій столичних гайдів - це чаювання. 

Жодне заняття чи свято, зустріч лідерів  без чашок, кухликів, 

філіжанок зі смаколиками не відбувається =) 
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Київські дівчата полюбляють організовувати святкові  заходи на 

Всесвітній день дівчат - 11 жовтня  та 22 лютого - на День Роздумів 

(ст. 9) На ці заходи вони запрошують своїх друзів, й протягом 

декількох годин грають у різні ігри, виготовляють поробки (hand 

made), інсценують гайдівські історії та експериментують. 

Наприкінці навчального року (у останню декаду травня) вони 

організовують вилазку на природу, а також організовують пікнік й 

прогулянку лісом. 
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ГАЙДІВСЬКІ ЦЕРЕМОНІЇ 

ПОСВЯТА 

Для того, щоб бути посвяченим до гайдівського кола в Україні 

можна:  

підключитися до діяльності існуючих гайдівських осередків 

(найбільш актуальна інформація знаходиться на сайті Асоціації 

гайдів України http://www.girlguiding.org.ua/ua/regions) або 

звернутися до знайомої дівчини-гайди з іншого регіону країни, а 

також до члена національної ради АГУ (актуальна інформація ось 

тут http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/contacts) й висловити своє 

побажання щодо офіційного вступу до лав АГУ. Процедура описана 

за посиланням http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/join_us . 

Щодо безпосередньої посвяти в гайди, це – урочиста подія, до якої 

треба готуватись. Кандидатки, готуючись до посвяти,  регулярно 

відвідують гайдівські заняття та беруть участь у заходах місцевого 

осередку, вчать Обіцянку та Закони гайдів. Якщо гайдівського 

осередку іще немає в твоєму місті, то можна брати участь у 

національних заходах АГУ.  

Посвяту може здійснювати тільки дівчина-гайд або скаут. Алгоритм 

посвяти нескладний:  

1. Промова Обіцянки 

2. Перелік гайдівських Законів 

3. Пов’язування галстука 

 

А тепер детальніше…  

Створення атмосфери піднесення й свята сприятиме цій події. Для 

церемонії потрібен прапор АГУ та/або емблема/прапор місцевого 

осередку, галстук, свічка (кількість свічок та галстуків дорівнює 

кількості кандидаток до гайдівських лав). Кандидатка у гайди 

вишиковується біля прапора/емблеми осередку. Він може бути 

закріплений на флагштоку, стіні, або (більш традиційно) його 

тримають дві дівчини-гайди. Кожна кандидатка у гайди в руці тримає 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/regions
http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/contacts
http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/join_us
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свічку, що є символом «горіння», духу, на правому плечі 

перекидають, згорнений в скатку галстук.  

Лідерка, яка проводить церемонію, промовляє Обіцянку частинами 

(нижче наведено її й відокремлені строки). Тримаючись вільною 

рукою за емблему/прапор, кандидатка у гайди повторює Обіцянку за 

лідером. Якщо кандидаток декілька, вони промовляють Обіцянку 

разом. Текст обіцянки та закони представлений на ст. 6.  

 

Після цього лідерка пропонує кандидаткам назвати Закони гайдів.  

Бажано, щоб кожна бандитка знала усі десять законів  добре, проте, 

навіть якщо хтось, розгубившись забуває закони, лідерка має  

підказати й допомогти.  

Після того, як Закони проголошено, кандидатка підходить до 

прапора/емблеми, торкається його й каже: «Обіцяю!».  
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Лідер пропонує заздалегідь попередженим дівчатам-гайдам підійти 

й пов’язати галстуки гайдівським «вузлом дружби» дівчатам, яких 

щойно було посвячено. «Нових» дівчат-гайдів вітають всі бажаючі 

гайдівським салютом.  

Після промови кандидатки ставлять свічки на підлогу в коло або по 

контуру намальованого трилисника. Щоб не було зайвої метушні 

можна долучити  помічницю до . Тим більше, якщо захід 

проводиться у приміщенні, свічки символізуватимуть ватру.  

Гайд один раз – гайд усе життя!  

 

 

ПЕРЕХІД З ОДНІЄЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ ДО ІНШОЇ 

Нагадаємо, що вікові категорії в Асоціації гайдів України 

поділяються наступним чином [6]: ластівки - 6-9 роки життя; гайди - 

10-13 роки; рейнджери - 14-17 роки; з 18 до 23 років - може бути 

молодим лідером й виконувати окремі завдання або з 18 років стати 

лідером патруля, граничного віку немає. 

Коли дівчина (або більшість дівчат патруля) досягла віку для 

переходу з однієї вікової категорії до іншої, вона вже не повинна 

проходити церемонію посвяти ще раз (18). 

Почнемо з випадку, коли більша частина дівчат з патруля досягли 

віку 10 років або починається новий навчальний рік і ті дівчата, які 

повністю пройшли программу ластівок, готові перейти до наступної 

вікової категорії – гайдів. Такий перехід доречно  зробити урочистим 

й додати урочистості цій події може, наприклад, присутність дівчат з 

інших патрулів або святковий захід. Взагалі ж, можна відсвяткувати 

перехід до наступної вікової групи на спільному заході осередку, в 

таборі чи подорожі. Це створить особливий настрій, а дівчата 

запам'ятають подію надовго. Сама церемонія переходу з ластівок у 

гайди в АГУ полягає в урочистому врученні дівчаткам спеціальних 

сріблястих булавочок. Згодом, коли дівчата почнуть виконувати 

завдання програми для гайдів на кожну з булавок будуть 
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нанизуватися маленькі намистинки кольорів веселки і булавочки 

поступово перетворяться на чудову кольорову брошку.   

В іншому випадку, коли перехід до наступної вікової групи 

здійснюватиме одна дівчина, влучно це приурочити до святкування 

її Дня народження і також влаштувати урочисту посвяту. 

Коли дівчата подорослішають ще на три роки, настане час 

переходити з гайдів у рейнджери. Майже така ж церемонія очікує 

дівчат-гайдів, коли вони досягають рейнджерського віку. 

Особливістю ж церемонії є вручення дівчатам бейджів, зажимів на 

галстук або значків, які свідчитимуть про приналежність до патруля 

рейнджерів. Виконання завдань по рейнджерській програмі 

відзначається спеціальними нашивками. 

Зазвичай, у дівчат, ренджерів які подорослішали, з'являється 

бажання змінити назву патруля, а також вони можуть змінити своє 

лісове ім'я.  

Непоганою практикою може бути самостійне виготовлення 

дівчатами бейджів, зажимів на галстук або значків, розробка макету 

з новою емблемою патруля. 

 

 

В ТАБОРІ  (ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ ДНЯ, 

ТАБОРУ, ЗАХОДУ,…) 

У гайдівських таборах зазвичай проводять загальний збір, який має 

назву «лінійка», «шикування». 

Проте, лінійки бувають декількох видів: 

Урочисті – присвячені, відповідно, урочистій події (найчастіше, 

відкриття та закриття табору, свят). 

Творчі, спортивні - пов'язані з проведенням якогось заходу. Такі 

лінійки проходять в театрально-ігровій формі: дітям розповідають 

суть заходу, план його. По завершенні заходу підводяться підсумки. 

Щоденні - ранкові лінійки, на яких підбиваються підсумки минулого 

дня, й оголошується план на день та зміни до нього. 
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Алгоритм проведення лінійки. 

1. Шикування загонів. 

2. Здача рапортів лідерами загонів. 

3. Привітання всіх комендантом або начальником 

табору: «Всім, всім доброго ранку ...». 

4. Оголошення дати, дня тижня. Повідомлення - яким є 

цей день в історії країни, світу, тощо. 

5. Підсумки минулого дня. 

6. План на день. 

7. Поздоровлення іменинників, оголошення та інше. 

Якщо звичайна і творча лінійки поєднуються, то творча частина 

починається після оголошення підсумків. Урочиста частина завжди 

починається після привітання. Хоча, є досвід, коли урочиста лінійка 

починається з творчого або спортивного номеру, або флеш-мобу 

(спільний спеціальний короткотерміновий захід, рух).  
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План лінійки відкриття табору 

 Усі команди подає, надає слово, керує процесом комендант табору 

або начальник табору, або спеціально призначений гайдівський 

лідер. 

Загони виходять на лінійку та займають свої визначені місця.  

- Увага, табір! Рівняйсь! Струнко! Вільно! 

- Лідерам загонів приготуватися й здати рапорти! 

Лідери  загонів шикуються перед оргкомітетом табору і, починаючи з 

першого загону, здають рапорти. 

Варіант форми здачі рапорту лідером загону: «Загін (загін хором 

проголошує назву) живе, працює і відпочиває під девізом ... (загін 

хором називає девіз). У кількості __________ осіб загін на лінійку 

вишикуваний» 

 

Комендант табору голосно командує:  

- УВАГА, табір! Для здачі рапорту начальнику 

табору _____________ СТРУНКО!  

Табір на урочисту лінійку, присвячену відкриттю 

________________, у кількості _____ загонів або ______ 

осіб, вишикуваний. Рапорт здавала комендант табору 

__________.  

Дозвольте прапор табору підняти/ внести 

Виступ начальника табору: 

- Табір дозволяю відкрити! Прапор внести! 

Комендант табору: 

- На підйом прапора запрошуються _________________ 

Традиційно табір вважається відкритим тоді, коли на табірному 

флагштоку майорить прапор АГУ та/або табору. Під час виносу і 

підйому прапора звучить гімн АГУ та або/пісня табору. Під урочисту 

музику відбувається урочистий підйом прапора. 

Комендант табору - Табір, вільно! 
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- На нашому святі присутні гості ____________. 

- Слово для привітання надається _____________. 

Далі свято триває за заздалегідь розробленим планом. 

 

 

Лінійка закриття табору 

Вихід і побудова загонів на лінійку подібна до описаної процедури 

відкриття табору. Лідери здають рапорт коменданту табору або 

начальнику табору, або спеціально визначеному лідеру, він здає 

рапорт начальнику табору і просить дозволу закрити табір. Спуск 

прапора і винесення його під гімн.  

Короткі напутні слова начальника табору.  

Церемонія закриття відбувається в передостанній день зміни/ 

останній-день від'їзду. 

Лінійка проводиться за зразком відкриття табору, із заміною слів 

«відкриття» на слова «закриття», прапор спускається та/або 

виноситься. 

 

 

НА ЗАНЯТТІ (ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ) 

Гайдівські зустрічі патрулів/загонів [5] складаються з трьох частин: 

відкриття, основні справи та закриття.  

До церемоній відкриття занять можна віднести церемонії: підняття 

прапору патруля, виконання гайдівського гімну [2], проведення 

«хвилини роздумів», тощо. Такі церемонії є традиційними, але не є 

обов’язковими. Кожний патруль самостійно може визначити, які 

церемонії будуть традиціями на їхніх зустрічах. Дівчата можуть 

придумати й інші церемонії та започаткувати свою традицію. 

Під час «Хвилини роздумів» дівчата сідають чи стають у коло. 

Дівчина, яка готує проведення цієї церемонії, зачитує вислів 

видатної людини, або народну мудрість, вірші, тощо. Далі дівчата 
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можуть обміркувати цей вислів, обмінятись своїми думками та 

почуттями.  

До церемоній закриття відносяться «гайдівська іскра» (ст.14), 

співання пісні “Make New Friends” (ст.13), повторення слів Обіцянки 

(ст.6), обговорення будь-якого закону дівчат-гайдів  (ст.7), ще можна 

стати у коло та передати свічку  із побажаннями одна одній.  

Разом із «дорослішанням» у патрулів з’являються власні все більш 

цікаві та оригінальні церемонії закриття та відкриття занять.  

Гайдинг завжди заохочує та підтримує творчість, оригінальність та 

новизну, тому закликаємо всіх читачів цієї брошури  придумати свої  

церемонії та поділитися  ними з АГУ.  


