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"Пласт" – скаутська організація України, мета якої: сприяти, як і всебічному 

патріотичному вихованню, так і самовихованню української молоді на засадах 

християнської моралі – виховувати українську молодь, і на свідомих, відповідальних та 

повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, і на провідників 

українського суспільства. 

Дата заснування "Пласту" – осінь 1911 року. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 

1912 року, незважаючи на те, що насправді пластові гуртки створено незалежно один від 

одного Іваном Чмолою, Олександром Тисовським та Петром Франком. Згодом оформився 

Організаційний пластовий комітет у 1913 році, який об'єднав розрізнені пластові гуртки в 

масштабну крайову організацію. 

Пластуни відзначилися тим, що брали активну участь у розбудові та захисті своєї держави, 

були активними учасниками визвольного руху та війн за незалежність УНР та ЗУНР. Нині 

"Пласт" – найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох 

країнах світу (Між ними Пласт в CША, Пласт в Apгeнтині, Пласт в Kaнадi) та об'єднує 

пластунів України й української діаспори. 

Слово "пласт" було використано як аналог англійського слова "скаутинг" (англ. scouting — 

розвідка). 

                                                                       
Пластуни у здвиговому поході. 1914 рік                                                                    Співзасновник Пласту О. Тисовський 

На території, окупованій більшовиками "Пласт" був заборонений відразу, та пізніше 

витіснений піонерським рухом. Єдиною скаутською організацію, якій було дозволено 

існувати на терені УРСР була київська "Спілка Бой-скаутів Росії", але і її заборонили у 

1924 році. 

Друга віднова Пласту (1945 - 1950 рр.) 
Після останньої війни велике число українців залишилося поза межами України. 

Організуються пластові гуртки в багатьох місцевостях з Головною Пластовою Старшиною 

та Радою в Мюнхені. Пласт діє в країнах Північної та Південної Америки, Австралії, 

Англії, Австрії, Франції, Німеччині. 

Розквіт Пласту на нових місцях поселення (1950 - 1989 рр.) 
З 1950 року український Пласт розвинув активну діяльність на нових місцях 

поселення: Австралія, Аргентина, Канада, Великобританія, Німеччина, США. Проводяться 

пластові заняття, вишколи, виховні та спеціалізаційні табори. Видаються для виховників 

журнали "Вогонь Орлиної Ради", "В дорогу з юнацтвом", для новацтва видається місячник 

"Готуйсь", для юнацтва "Юнак", а для старшопластунів і пластунів-сеньйорів – "Пластовий 

Шлях".  

Відродження Пласту (з 1990 р.) 
Наприкінці 80-років XX ст. у Радянському Союзі змінилася політична ситуація. 

Постали організації, які сприяли національному відродженню. Почалося відродження 

скаутського руху. Перший пластовий табір на українських землях після Другої Світової 

війни було організовано 17 липня 1989 року. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1911
http://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1912
http://uk.wikipedia.org/wiki/1913
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_C%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_Ap%D0%B3e%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_Ka%D0%BD%D0%B0%D0%B4i&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4.JPG
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/1924
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950
http://uk.wikipedia.org/wiki/1989
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/1990
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Станом на 2006 рік "Пласт" нараховував близько 10 000 членів в Україні та близько 

3000 членів за кордоном. 

У серпні 2007 року було відзначено 95-ту річницю "Пласту". Річниця відзначалася в 

усіх великих осередках "Пласту" в Україні, а також в інших країнах, де існують організації 

"Пласту". 

Сучасний Пласт                                                                                                                      
Зараз Пласт – це потужна скаутська організація, учасниками якої є приблизно 10 

тисяч осіб з усієї Україні. Пласт організовує численні табори, кожен з яких має свою 

спеціалізацію (летунський, морський, військовий, спортивний, мандрівний, виховно-

вишкільний). 

Окрім таборів, відбуваються акції різного спрямування – спортивні змагання спартакіади, 

змагання з пішого мандрівництва " та "Осінній рейд", Фестиваль пластової творчості ", 

міжнародний захід ", інтелектуальні змагання "ПлаЗма" і "Орликіада" та інші. 

Президент України Віктор Ющенко видав Указ № 279/2008 "Про заходи щодо сприяння 

розвитку пластового (скаутського) руху в Україні". Крім того, Пласт підписав угоду із 

Міністерством освіти і науки України.  

Щороку пластуни беруть участь у акції "Вифлеємський вогонь миру", розповсюджуючи 

вогонь по всіх містах України. Вогонь пластуни отримують від польських скаутів – 

харцерів. 

У 2008 році Національну скаутську організацію України (НСОУ), куди входить і Пласт, 

було прийнято до Всесвітньої організації скаутського руху (ВОСР). Таким чином пластуни 

отримали змогу відвідувати міжнародні скаутські заходи, та інтегруватись у світове 

скаутське суспільство. 

 Співпраця з іншими скаутськими організаціями 
"Пласт" працював з багатьма іншими скаутськими організаціями України для 

створення федерації українських скаутських організацій та отримання визнання 

Всесвітньою організацією скаутського руху. 
У 2004 році українська скаутська організація "СПОК" подала заявку на право членства у 

ВОСР, та право представляти у цій організації Україну. Після цього Україну відвідала 

спеціальна місія ВОСР, яка висунула свої вимоги щодо створення єдиної Національної 

скаутської організації України. Згідно із рекомендаціями ВОСР було створено Національну 

Організацію Скаутів України затверджено Статут НОСУ та обрано її керівний склад. 

Також обрано місце розташування штаб-квартири організації. 

У листопаді 2007 року Міністерство Юстиції України затвердило Статут НОСУ, 

підтверджуючи створення єдиної скаутської організації України. 

Головою НОСУ є Лев Захарчишин (Пласт), заступником – Валерій Танцюра (СПОК). 

 

http://plast.net.ua/plast-in-kyiv/104-plsen-volodymyr-skorobsky-hm-qistorija-stanovlennja-plastu-

v-kyjeviq.html (режим доступу) 

 

Герб Пласту 
Гербом, або емблемою Пласту є український тризуб і біла трилиста лілея, 

символ скаутського руху, сплетені в одну гармонійну цілісність. Цей герб 
став символом ідейної єдності цілого пластового руху – на рідних землях 

та поза їх межами. Три лілеї також символізують Три головні 

обов'язки пластуна, а тризуб вказує на те, що Пласт – це українська 

організація. Пластуни, що склали Пластову присягу, носять його як 

відзнаку приналежності до Пласту. Окрім того, трилиста лілея — це 

відзнака скаутів у всьому світі, що у різних країнах по-різному поєднана із 

іншими символами. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Гімн Пласту 
Гімном Пласту є пісня "Цвіт України", перший куплет якої склав Олександр 

Тисовський, а інші два запозичені з поезії Івана Франка "В дорогу". 

 

Гімн Пласту 
Цвіт України і краса, 

Скобів орлиний ми рід. 

Любимо сонце, рух, життя, 

Любимо волю і світ. 

    Пласт - наша гордість і мрія, 

    Любій Отчизні - наш труд, 

    Буйний в нім порив, надія, 

    В Пласті росте новий люд. 

Браття, пора нам станути в ряд. 

Стяг пластовий підійняти. 

Славу Вкраїні придбать. 

Сонце по небі колує, 

Знають і хмари свій шлях, 

Вітер невпинно мандрує 

По України полях. 

    Ми ж - сонця ясного діти 

    Вольного вітру брати, 

    Мали в безділлі змарніти, 

    Цілі життя не знайти? 

Пластові символи 

 

 Сильно – Дуб 

 Красно – Калина 

 Обережно – Мухомор 

 Бистро – Блискавка 

Ці символи використовуються також на пластових відзначеннях. 

Орден Вічного Вогню в золоті 
 

Пластові відзначення та нагороди 
Пластові відзначення та нагороди – це кілька ступенева система 

заохочень та подяк, прийнята у Пласті. Нагороди надаються відповідно до 

вікової приналежності пластуна чи пластунки до певного Уладу 

(об'єднання). Винятки становлять "Бронзовий хрест за геройський чин" та 

"Залізний Пластовий Хрест", що, за визначенням, надаються незалежно від віку. Пластові 

відзначення та нагороди носяться виключно на пластовому однострої, причеплені над 

лівою кишенею (чи в аналогічному місці для новаків, які носять безрукавки). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%9D
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Три головні обов'язки пластуна 

1. Бути вірним Богові і Україні; 

2. Допомагати іншим; 

3. Слухатися пластового проводу і жити за Пластовим Законом. 

Пластовий закон 
1. Пластун словний; 

2. Пластун сумлінний; 

3. Пластун точний; 

4. Пластун ощадний; 

5. Пластун справедливий; 

6. Пластун увічливий; 

7. Пластун братерський і доброзичливий; 

8. Пластун зрівноважений; 

9. Пластун корисний; 

10. Пластун слухняний пластовій старшині; 

11. Пластун пильний; 

12. Пластун дбає про своє здоров'я; 

13. Пластун любить красу і дбає про неї; 

14. Пластун завжди доброї гадки. 

Коли пластун виконав вимоги першої проби, або виконав завдання, встановлені крайовим 

проводом, він складає пластову присягу: "Присягаюся своєю честю, що робитиму все що в 

моїх силах щоб: бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим, слухатись пластового 

проводу і жити за Пластовим Законом. 

Пластове гасло та привітання 
Здача звіту на пластовому вишкільному таборі 

"Лісова Школа" 

В повсякденному житті пластуни вітаються, 

подаючи ліву руку. Вітання лівою рукою – вияв 

приналежності до світового скаутського руху. Ліва 

рука ближча до серця, і вітання нею означає довіру 

до людини, з якою вітаються. 

Вітаючись на урочистостях, пластуни промовляють 

один другому: "СКОБ" та підносять при цьому 

догори праву руку із випростаними трьома 

пальцями – символом трьох головних обов'язків пластуна. Слово "СКОБ" означає назву 

породи орла – скоба білохвостого. Пластуни прийняли його як свій символ. Гасло "СКОБ"є 

початком слів Сильно Красно Обережно Бистро, які повинні бути характерними рисами 

усіх пластунів.  

Пластовий однострій 
Пластовий однострій – зовнішня ознака приналежності до організації. Також однострій 

пригадує пластунам про їхні пластові обов'язки та виробляє почуття естетики. 

Пластуни носять однострій під час пластових занять: на сходинах, збірках, святах тощо. 

Пластовим однострій вважається тоді, коли включає всі передбачені відповідним 
правильником частини: 

 накриття голови (скаутський капелюх, беретка); 

 хустка (у формі прямокутного трикутника відповідної барви); 

 обручик до хустки (плетений з трьох барв); 

 штани (зеленої барви, короткі до колін, зимою-довгі); 

 пояс (шкіряний чи плетений); 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%91_(%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
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 взуття (чорні чи коричневі шнуровані черевики); 

 підколінки (барви однострою, взимку-шкарпетки); 

 шнурок до свистка (зелений для юнаків або коричневий для юначок, для виховника 

– білий). 

однострій пластуна, пластунки 

Також на однострої носять різного роду пластові відзнаки: пластовий герб, відзнаки 

приналежності (до Пласту, пластових з'єднань), відзнаки пластових ступенів, відзнаки 

пластових вишколів (ігрових комплексів, вмілостей, таборів, фізичних вправностей, 

спеціалізаційних вишколів), відзнаки пластових діловодств, відзнаки пластових виховників 

та їхніх вишколів, відзнаки пластових відзначень, відзнаки з різних нагод. 

Опікун Пласту 
Своїм опікуном пластуни обрали святого Юрія. Впродовж усіх часів різні 

організації обирали собі за патрона св. Юрія як історичну постать, гідну наслідування. За 

патрона св. Юрія обирають і більшість скаутських організацій. Для пластунів св. Юрій став 

зразком непохитності віри, доброти та відважності. 

Структура: Пластові улади 
Пластуни поділяються за віком на улади: 

 новаки – діти від 6 до 11 років, об'єднуються в Уладі Пластунів Новаків та 

Пластунок Новачок (УПН); 

 юнаки – 12-17 років, Улад Пластового Юнацтва (УПЮ); 

 старші пластуни – 18-35 років, Улад Старших Пластунів (УСП); 

 пластуни-сеньйори – старші за 35 років, Улад Пластового Сеніорату (УПС). 

Свята в Пласті 
У Пласті традиційно святкуються українські народні свята. Також існують пластові свята: 

 День Пластової присяги 

 Свято Весни 

 День Подяки 

 День пластуна 

 Видатні пластуни 
 Бандера Степан Андрійович 

 Гавдида Іван Михайлович 

 Гаврилишин Богдан Дмитрович 

 Гузар Любомир 

 Ґудзяк Борис 

 Колесса Микола Філаретович 

 Кук Василь 

 Ребет Лев 

 Старосольський Юрій 

 Стефанишин-Пайпер Гайдемарі 

 Тисовський Олександр 

 Фіґоль Атанас 

 Франко Петро Іванович 

 Шухевич Роман 

 Чмола Іван 

 Історія становлення Пласту в Києві  
1989 рік. Гурт свідомих українців які шукали форми активної суспільної праці з 

молоддю знайомиться із працею О.Тисовського "Життя в Пласті". Приймається рішення 

зорганізувати пластовий гурток прихильників до якого ввійшли подружжя Прудків Сергій 

та Ліля,  Микола Сульжук,  Володимир Скоробський,  Віталій Мамчур,  Сергій Станкевич,  

Славко Кондратюк. Члени гуртка  вирішують перед тим як працювати із дітьми за 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%BF.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%BF.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%9F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D2%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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пластовою методою,  пройти самим юначі проби,  а після того скласти Пластову Присягу.  

Наймолодшому членові гуртка на той час виповнилося 24 роки. Після семи засновних 

сходин, що відбувалися раз на тиждень,  було обрано Провід гуртка та назву "Київські 

Грифони". Першим і останнім гуртковим стає старший пластун прихильник Володимир 

Скоробський.  Щодо назви гуртка,  то вона була вибрана як символ поєднання Українських 

Земель,  птаха-орла,  чи лелеки символу центральних Земель та лева,  символу Галицької 

землі.  Символи  поєднувались у міфічному грифоні (птахо-лева) й водночас символізували 

Євангелістів Марка (лева) та Івана (орла),  поєднанням мужности й сили в образі лева з 

високим летом богословської думки в образі орла. 

 

Крайовий провід. Крайова пластова старшина (КПС) 

Голова - ст. пл. Ольга Сінкевич 

м. Київ, вул. І. Мазепи, 11а/27 (колишня Січневого повстання)  

Поштова адреса: 01001, Київ-1, а/с 395  

Телефони: (050) 910-74-43, (050) 331-13-95, тел/факс - (044) 280-85-55  

kps@plast.org.ua 

Київська область 
м. Вишгород 

Голова СПС 

Павленко Анна (067) 527-22-07  

м. Боярка 

Голова осередку - ст. пл. скоб Андрій Ковальов, ОЗО  

(066) 755 39 26  

м. Боярка, вул. 50 років Жовтня, 15-а  

Голова СПР – пл. сен. Бургонський Владислав  

(063) 177-30-41  

plast.boyarka@gmail.com 

Відповідальний за осередки ст. пл. скоб Дмитро Колесник 

(050) 472 55 62  

dmytro.kolesnyk(at)plast.org.ua 

Пласт в Інтернеті 
 Пластовий портал, офіційний сайт Пластуhttp://www.plast.org.ua/ 
 Пластовий курінь ім. Петра Сагайдачногоhttp://www.upu7.plast.org.ua/ 
 Пластовий курінь чч. 41- 44 УСП/УПС "Целібат Мурлики" ім. Івана Чмоли 
 Пластовий курінь ім. Романа Купчинськогоhttp://www.upu5.plast.org.ua/ 
 Станиця Тернопіль 
 Курінь Івана Богуна 
 Пластовий курінь ч.77 ім.Івана Гавдидиhttp://gavdydy77.te.ua/ 
 Пластовий курінь УСП/УПС чч. 25-10 ім. Святого Миколая 

"Чорноморці"http://www.chm.plast.org.ua/ 
 Пластовий курінь УСП/УПС "Загін Червона Калина"http://www.kalyna.org.ua/?id=3 
 Пластовий табір - музей "Сокіл"http://www.sokil.plast.org.ua/ 
 Велике Плем'я "Сіроманці"http://siromanci.plast.org.ua/ 
 Станиця Городокhttp://www.horodok.plast.org.ua/ 
 Пластовий курінь ч.5 ім.Р.Г.Купчинськогоhttp://www.upu5.plast.org.ua/ 
 Курінь ч.3 ім. Гетьмана Івана Виговського УПЮhttp://www.upu3.plast.org.ua/ 
 Станиця Чернівці 
 Курінь ч.59 ім. Степана Ленкавськогоhttp://59upu.at.ua/ 
 пластовий портал  http://www.plast.org.ua/ станиця "Київ" http://plast.net.ua/  
 Пласт - Станиця Київ тепер на Facebook 
 В Контакте День Пластуна2011: догори дригом http://www.dp.plast.org.ua 

http://kps@plast.org.ua
http://www.plast.org.ua/
http://www.upu7.plast.org.ua/
http://www.cm.plast.org.ua/
http://www.upu5.plast.org.ua/
http://www.plast.te.ua/
http://www.upu73.plast.org.ua/
http://www.gavdydy77.te.ua/
http://www.chm.plast.org.ua/
http://www.chm.plast.org.ua/
http://www.kalyna.org.ua/
http://www.sokil.plast.org.ua/
http://www.siromanci.plast.org.ua/
http://www.horodok.plast.org.ua/
http://www.upu5.plast.org.ua/
http://www.upu3.plast.org.ua/
http://www.chernivtsi.plast.org.ua/
http://www.59upu.at.ua/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dp.plast.org.ua
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Всесві́тня організа́ція ска́утського ру́ху – (англ. World 

Organization of the Scout Movement) –міжнародна 

неприбуткова організація, яка об'єднує національні скаутські 

організації на світовому рівні. Створена у 1920 році і зараз 

об'єднує 28 мільйонів скаутів. (http://www.scout.org/). Метою 

ВОСР є вносити вклад у освіту молоді на засаді цінностей, 

що покладені у основу Скаутської присяги та Скаутського 

закону. 

Інформація для тих, хто хоче стати юнаком 
Пластунів віком від 12 до 18 років називають "юнаки" або "юначки".  

Юнаки збираються щотижня у групах по 7-10 осіб на заняттях, які називаються "сходини", 

на яких впродовж 1,5-2 годин є змога дізнатись нову і корисну для себе інформацію, 

навчитись робити щось нове на "майстерках", і щоразу це щось нове! 

А влітку юнацтво може відвідати табори, а зважаючи, що їх понад 100, то ти зможеш 

знайти той, який спеціалізується на цікавій тобі темі. 

 

 

 

 

  

Якщо твоя відповідь: "Так", тоді приєднуйся до Пласт! 
Для того, щоб стати юнаком чи юначкою потрібно виконання таких умов: 

1. Це твоє власне бажання долучитись до нас.  

2. Ти повинен вміти говорити, читати та писати українською мовою та ходити до 

української школи.  

3. Ти разом з твоїми батьками чи опікунами маєш заповнити "Заяву для вступу", 

порадь своїм батькам відвідати перед цим "Сторінку для батьків", де вони 

отримають відповіді на свої запитання.  

Якщо всі ці умови тебе влаштовують, тоді залиши на сайті свої контактні дані в 

електронній анкеті і з тобою сконтактуються.  (http://www.plast.org.ua/join/rover/) 

Цікавинки 
 До Молдови Вифлеємський вогонь миру вперше потрапив завдяки пластунам — це 

сталося 23 грудня 2007 року на митному переході у Чернівецькій області 
 Найбільший пластовий фестиваль "День пластуна"насправді відбувається два дні. 
 Сьогодні Пласт діє у дев'яти країнах та на трьох континентах світу 
 Перша українка-космонавтка — Гайдемарі Стефанишин-Пайпер — є пластункою зі 

США 
  Пластова організація працює вже понад 95 років — довше ніж ООН та інші 

міжнародні оргації 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1920
http://www.plast.org.ua/reports/albums-news/userpics/10701/114.jpg
http://www.plast.org.ua/reports/albums-news/userpics/10701/115.jpg
http://www.plast.org.ua/reports/albums-news/userpics/10701/112.jpg
http://www.plast.org.ua/reports/albums-news/userpics/10701/111.jpg
http://www.plast.org.ua/reports/albums-news/userpics/10701/Provid.jpg
http://www.plast.org.ua/reports/albums-news/userpics/10701/promotional_photo_13.jpg
http://www.plast.org.ua/files/files/users/10701/Zayava_Prohannja_pryjnjattja.pdf
http://www.plast.org.ua/join/parents/
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dF9xQTRoWXhrSlFZTDRmSm5ONnBjM3c6MQ
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Додаток 1 

Пам’ятка молодого громадянина України 
1. Де б ти не був, з ким би ти не зустрічався, щоб не робив – пам’ятай, що ти                                        

            вільний громадянин вільної держави України. Для її зміцнення і розвитку             

            повинен кожним своїм кроком, словом і поглядом сприяти злагоді,             

            порозумінню і розквіту своєї землі й народу. 

2. У своєму повсякденному житті неухильно дотримуйся загальноприйнятих 

     християнських заповідей, які складають основу духовності української 

нації. 

3. Повсякчас сприяй відродженню духовних цінностей народу, постійно 

    набувай ґрунтовних знань зі своєї історії, культури, традицій. 

4. У себе та в своїх близьких постійно виховуй такі риси як патріотизм,           

            чесність, мужність, терпимість до недоліків товариша, наполегливість у їх                         

            усуненні, що вестиме до зближення, об’єднання людей.  

5. Чесно і добросовісно трудись на благо зміцнення державності України. 

6.  Пам’ятай дні великих змагань за нашу соборність. Будь завжди готовим 

стати на захист цілісності української держави, її кордонів і народу, відчуй 

гордість від того, що ти є спадкоємцем боротьби за справу Володимирова 

тризуба і синьо-жовтого знамена. 

7. Засуджуй байдужість, зраду державних інтересів України. 

8.  Завжди дбайливо стався до державного і приватного майна, охороняй 

екологічне середовище, раціонально використовуй природні ресурси. 

9.  Серцем відчуй єдність з державою, яка про тебе піклується і яку ти 

зміцнюєш.  

 

Додаток 2 

Теренові ігри і вправи куреня 
Олександр Тисовський. Життя в Пласті. Торонто-Дітройт, 1961.  

Щоб осягнути найвищий юнацький ступінь – стати пластуном скобом, треба 

виявити здібність і вмілість розумно керувати більшою групою пластунів, наприклад, 

цілим пластовим куренем. Дехто має для цього особливий талант, а декому треба 

поборотись із власною несміливістю, надмірною скромністю, нерішучістю тощо, щоб на-

бути потрібної провідникові самопевности. 

Особливо доброю нагодою є теренові ігри і вправи. 

Завданням теренових ігор і вправ є розвивати пластові прикмети й умілості серед 

веселих і цікавих пригод на лоні природи. вчимося стеження, маскування, підходження, 

сигналізації, піонерства, картограсзії. Виробляємо сміливість, швидкість рішення, хитрість, 

зарадність і інші прикмети, що придадуться нам колись у житті і в службі рідній спільноті. 

Твоє діло як провідника теренової гри є: 

1. Добре зрозуміти завдання; 

2. Швидко і правильно оцінити положення своєї і противної сторони в терені і 

можливості його використати; 

3. Дати ясні і доцільні накази для поодиноких гуртків, груп чи стеж; 

4. Провіряючи і спрямовуючи їхню дію, дальшими наказами довести до перемоги своєї 

групи й успішного проведення гри; 

5. Перед початком теренової гри навчити всіх учасників обов'язкових правил, а 

впродовж цілої гри дотримуватись цих правил, хоч би це мало некорисно відбитись на 

висліді для Твоєї групи – тобто дотримуватись чесности в грі. 

Для зображення, як можуть виглядати теренові ігри, подаємо тут декілька їх прикладів. 
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Теренова гра "Молодіжної ліги" Харківщини 
Черемський П. Контроль над об’єктом  

Всі учасники гри розподіляються на три групи (чоти): "альфа", "бета", "гама" і 

отримують відповідні нарукавні нашивки. За кожною групою закріплюється по двоє 

спостерігачів з числа старших учасників вишколу від двох інших груп. Спостерігачі 

передають завдання командуванню підконтрольних їм чот. Командири чот забезпечують 

виконання поставленої задачі. Точний час початку гри – неочікуваний для учасників і 

визначається командантом табору: підйом по тривозі рано-вранці. 

Зміст гри 

Оголошується при шикуванні після підйому по тривозі:  

"На календарі - (дата) 199... року. В сусідній державі, під контролем якої знаходиться 

розташована в Україні ядерна зброя, відбувся військовий заколот. 

В результаті рішучих дій патріотичного офіцерства України, ядерний код зараз 

знаходиться на нашій території. Однак внаслідок несприятливих умов дві з трьох 

складових коду опинилися в руках ворогуючих між собою протиукраїнських угрупувань. 

Кожна група має лише одну складову коду  – першу (другу, третю). 

Задача: 

1. Зберегти частину коду, що знаходиться у ваших руках. 

2. Заволодіти двома іншими складовими коду. 

3. До ..... годин......хвилин передати ядерний код у володіння українським військовим, 

утримавши оперативний контроль над об'єктом "С". 

Текст завдання   

Оголошується командиром кожної чоти при шикуванні: 

"Враховуючи появу обставин, що зачіпають інтереси Української Нації й виходячи з 

необхідності захисту інтересів Нації від будь-якої загрози, наказую: 

1. Групі "альфа" ("бета",...) вийти ....(дата) 199... року в точку А (В, Е). 

2. Облаштувати штаб в радіусі 100 м навколо точки А (В,Е). 

3. О.... год......хв. відкрити пакет з "Особливою частиною" завдання та забезпечити її 

виконання." 

Разом з чотою у зазначені пункти вирушають спостерігачі, що, прибувши на встановлене 

місце, оголошують правила, яких слід дотримуватись під час гри, та слідкують за їх 

дотриманням. О певній годині (наперед визначеній) під контролем спостерігачів 

командири чот відкривають пакети з "Особливою частиною" завдання та забезпечують її 

виконання. 

 

 

Умови гри: 

1. Код дозволяється зберігати у вигляді пакету в штабному наметі, котрий не може бути 

переміщено із призначеного місця на інше більш ніж на 100 метрів. 

2. Штабні намети ворожих угрупувань знаходяться в радіусі двох кілометрів від вашого 

штабу. 

3. Місце розташування об'єкт "С" - головний штаб (штаб табору). 

4. Гра припиняється при повному виконанні поставленого завдання або за рішенням 

команданта табору.  

 

Теренівки на увагу 
В дорогу (під ред. пл. сен. Оксани Заліпської) 2001 рік 

Три міни в таборі 

Вік: 12-14 років. Кількість: дві команди. Місцевість: ліс навколо табору. 

Приладдя: три "міни" – велика, середня, маленька для кожної команди. 
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Дві команди вибирають собі в лісі місця для табору, віддалені одне від одного на кілька 

сотень метрів. Кордони цих таборів можуть бути позначені линвою, гілками тощо. Їх 

охороняють сторожі, що знаходяться на відстані від кордону 100 м. Гравці, які добре 

володіють навичками переповзання, отримують завдання пронести міни у ворожий табір і 

сховати їх там. Інші гравці також повзуть, щоб заплутати сторожу супротивників, 

відволікти їхню увагу від тих, хто повзе з мінами. 

 Якщо сторожа заквачить гравця протилежної сторони, той стає полоненим і 

зобов’язаний до кінця гри лишатися в його таборі. За кожного полоненого, взятого 

сторожою, його команда отримує 1 бал. 

 Крім того, команди повинні знайти заховані міни ще й на території свого табору. Якщо 

вони знайдені, то противник не отримує жодного бала. І, навпаки, якщо вони не будуть 

знайдені, ворожа команда отримує за велику міну – 30, за середню – 20 і за маленьку – 10 

балів. Перемагає група, що здобуде найбільшу кількість балів. 

Піжмурки вздовж дороги 

Вік: 11-12. Кількість: гурток. Місцевість: лісова дорога. 

Юнаки маскуються обабіч лісової дороги не далі 10 м від неї (залежно від того, 

наскільки густі лісові насадження вздовж дороги). Один з гравців через 10 хв після інших 

виходить на дорогу і намагається відшукати замаскованих гравців. Але за межі дороги 

йому виходити не можна. Коли він бачить когось, то повинен назвати його. Тоді названий 

учасник гри виходить на дорогу і допомагає йому в пошуках. 

 Виграє той, хто був знайдений останнім. Гра продовжується 10-30 хв.  

Військовий зв’язковий 

Вік: 10-14 років. Кількість: курінь. Місцевість: ліс навколо табору. 

Приладдя: повідомлення для зв’язкового. 

Визначається зв’язковий і вісім юнаків, що його супроводжують. Інші учасники гри – 

облогові. Завдання зв’язкового – принести повідомлення в пункт, що знаходиться в облозі 

й віддалений приблизно на 4 км. Перед початком гри облогові займають всю місцевість і 

готують зв’язковому різні пастки з метою напасти на нього в зручному місці, щоб відібрати 

повідомлення. 

Зв’язкового охороняють супутники, які оглядають дороги, місцевість і попереджають 

його про небезпеку. У випадку, коли ескорт знаходить супротивника, зв’язковий може 

обійти його, але потім повинен зразу ж повернутися на дорогу (він може користуватися 

будь-якими хитрощами). На нейтральній території (200 м перед ціллю) зв’язкового не 

можна переслідувати. Той, хто з облогових вступить на нейтральну територію, 

виключається з гри. 

Зв’язковий вважається переможцем, якщо він у визначений час (наприклад, за 2 год.) 

принесе повідомлення. Ні супроводжувачів зв’язкового, ні облогових не можна 

захоплювати в полон. 

Погоня за Чорним Вовком 

Вік: від 12 років. Кількість: 20 юнаків (Чорний Вовк, 4 його спільників, 15 

переслідувачів). 

Місцевість: лісиста з пагорбами. Приладдя: хустинки. 

Ватажок степових авантюристів Чорний Вовк наводить страх на всю прерію. За взяття 
ватажка і його спільників оголошено нагороду.  

Вважається, що вже знайшли вігвам Чорного Вовка, але він утік й ховається в лісі, який 

переслідувачі добре знають. Чорний Вовк і кожен його спільник носить на голові темну 

хустинку. Переслідувачі теж мають хустинки, що висять на поясі.  

За сигналом переслідувачі починають погоню, щоб захопити Чорного Вовка. Але 

спільники захищають його тим, що намагаються обеззброїти переслідувачів, відбираючи у 

них хустинки. Захисники ватажка неприступні. 
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Якщо переслідувачі зуміють відібрати в Чорного Вовка хустинку раніше ніж він 

повернеться у свій вігвам, вони виграють. У радіусі 2 м від своєї схованки вовк 

неприступний. 

Недоступні фрукти 

Вік: 9-14 років. Кількість: курінь. Місцевість: ліс, кущі, канави. Приладдя: яблука або 

інші фрукти. 

Фрукти підвішуються на гілках дерева так, щоб їх міг дістати кожен учасник. Двоє 

юнаків оберігають фруктове дерево, інші намагаються здобути фрукти. Дерево знаходиться 

в центрі окресленого кола діаметром до 20 м. 

На початку гри всередині кола не повинен знаходитись жоден учасник, крім двох 

вартових. Останні стоять під деревом і добре продивляються всі сторони. Як тільки 

вартовий побачить найближчого нападника ще ззовні кола, він голосно називає його ім’я і 

той зобов’язаний відійти на своє початкове місце. Якщо будь-кому з нападників вдасться 

проповзти всередину кола, він може вскочити, підбігти до дерева, зірвати одне яблуко і 

втекти. Однак, як тільки вартовий доторкнеться до нього, юнак повинен здатися. А той, хто 

зірвав яблуко, повертається на своє початкове місце, віддає здобич, а сам знову вступає у 

гру. Переможе учасник, який здобуде найбільше яблук. 

Порятунок отамана 

Вік: 10-15 років. Кількість: курінь. Місцевість: будь-яка. Приладдя: два листи. 

Отаман розбійників перебуває під вартою. Спільники вирішили будь-якою ціною його 

звільнити. 

Одна команда гравців – королівські гінці, інша – розбійники. Гінці мають завдання: 

принести з королівського палацу у в’язницю наказ про страту. Розбійники мають будь-

яким чином цьому перешкодити.  

Розбійники сховалися вздовж дороги, що веде від палацу до в’язниці. Коли розбійник 

торкнеться будь-кого з гінців, останній повинен зупинитися і дозволити себе обшукати. 

Якщо у гінця не знайдено наказу, його відпускають. У випадку, коли наказ знайшли у 

гінця, останній повинен передати його розбійникам. За умовним сигналом всі розбійники 

збираються в своєму таборі, який розташований на півдорозі між палацом і в’язницею. Тут 

наказ про страту замінюють на розпорядження про помилування, яке розбійники 

намаються принести у в’язницю. 

Між тим, гінці просуваються ближче до в’язниці й тепер, в свою чергу, хочуть 

заволодіти листом розбійників. При цьому вони діють таким же способом, як і розбійники. 

На відстані 100 м від в’язниці вже нікого не можуть обшуковувати.  

В ході гри групам приходиться декілька разів змінювати свої завдання. Гра 

продовжується до тих пір, поки одна з команд зуміє переправити лист у в’язницю. Успіх 

гри залежить від навичок гравців вміло маскуватися. 

Боротьба за скарб 

Вік: 9-13 років. Кількість: курінь. Місцевість: ліс з пагорбами. Приладдя: прапорці. 

Потрібно чітко визначити кордони місцевості, на якій будуть ховати скарби (як правило, 

один або декілька прапорців); для обох команд помічаються прикордонні лінії. За сигналом 

кожна команда ховає свій скарб. За наступним сигналом сторони починають взаємний 

наступ. 
Завдання кожної групи: у визначений час знайти скарб супротивника, принести його в 

свою зону і одночасно завадити супернику заховати його скарб. Атакуючі маскуються, 

повзуть, переховуються. Якщо юнака впізнають і назвуть на ім’я, він вважається взятим у 

полон і вибуває з гри.  

Переможе та команда, яка після гри набере найбільше балів. За кожного полоненого - 5 

балів, за скарб - 20 балів, якщо у скарбі більше одного прапорця, то за кожен ще 10 балів. 
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 Указ Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 "Про заходи щодо сприяння 
розвитку пластового (скаутського) руху в Україні" 

 Міністр оборони України Михайло Єжель 10 червня 2010 року підписав наказ № 
295 "Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних 

Силах України" 

 Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді Наказ, 

Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство 

культури і туризму; Міністерство освіти і науки №3754/981/538/49 від 27.10.09 року 

 План організації виконання положень Указу Президента України від 28.03.2008 № 
279/2008 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в 

Україні", затвердженого Кабінетом Міністрів України 07.04.2008 та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 05.05.2007 № 367 "Про сприяння розвитку 

пластового (скаутського) руху в Україні" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2007 № 367 "Про сприяння 
розвитку пластового (скаутського) руху в Україні"  

 Зважаючи на багаторічну співпрацю, яка проводилася і продовжується між Пластом 
та Федерацією спортивного туризму України 18 грудня 2010 року було 

укладено Угоду про співпрацю. 

 

 

У 2011 році Пласт спільно з Федерацією проводить 2 спільні заходи: 

1. Всеукраїнські змагання зі спортивного (пішохідного) туризму "Стежками Героїв"  

2. Всеукраїнські юнацькі змагання зі спортивного туризму "Осінній рейд" 

Крайові табори 2011 

 

 

Цього року маємо 12 крайових таборів:  

Крайовий вишкільний табір, Крайовий морський табір, 

"Метаморфози", "Чота крилатих", "Калиновий оберіг", 

"Легіон 14", "Говерля", "Герць", "Друга стихія", 

 "Побурлакуємо світами", "Ревор" та "Вовча школа". 

 Термін зголошення на Крайові табори 2011 року 

закінчується 1 червня  

 

 

 

Лісова Школа 2011 в Україні 
Референтура МВТ "Лісова Школа" запрошує старше юнацтво та 

старших пластунів на Міжкрайовий Вишкільний Табір "Лісова 

Школа", що відбуватиметься з 23 липня по 5 серпня 2011 року в 

Україні. 

Бажаючих просимо заповнити картку зголошення (файл у форматі 

doc). 

УВАГА! Термін подачі зголошень на Лісову Школу закінчується 

20 травня. 

Веб-сайт Лісової Школи - lsh.plast.org.ua.  

 

http://www.plast.org.ua/files/files/users/10701/Karta_zholoshennya_na_LSh_2011.doc
http://lsh.plast.org.ua/
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Міжкрайовий вишкільний табір "Золота Булава 2011" 

МВТ "Золота Булава": 

- Сприяє глибшому розумінню пластової ідеї; 

- Знайомить з принципами ефективного провідництва; 

- Дає кожному учаснику нагоду реалізації провідницьких здібностей; 

- Навчає ефективно працювати в команді. 

 

МВТ "Золота Булава-2011" відбудеться з 22 по 31 липня 2011 року в Карпатах. 
 

Світове Скаутське Джемборі "Simply Scouting" 

Раз в 4 роки скаути з усього світу з’їжджаються у одній країні та 

впродовж 10 днів беруть участь у цікавих та захоплюючих 

активітетах, веселяться, жартують, знайомляться, знаходять друзів з 

цілого світу, вчаться та вчать, обмінюються досвідом, і просто 

проводять незабутній час разом. Країною-щасливицею, що 

прихистить Джемборі у 2011 році, стала Швеція – саме у її обійми 

впадуть представники усіх шести скаутських регіонів – 

Європейського, Євразійського, Азіатсько-Тихоокеанського, 

Міжамериканського, Арабського та Африканського. 

Світове Джемборі із геніальною за своєю простотою назвою "Simply Scouting" буде 

відбуватися з 27 липня до 7 серпня 2011 року Божого біля м. Крістіанстад, Швеція.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plast.org.ua/
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