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Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Доводимо до Вашого відома лист Івано-Франківського обласного 
дитячо-юнацького пластового центру від 16.03.2018 р. № 01-19/13. Просимо 
інформацію про проведення в Івано-Франківській області «Тижня Пласту» 
довести до відома закладів загальної середньої та позашкільної освіти області 
та сприяти у проведенні заходів, передбачених планом заходів у рамках 
«Тижня Пласту» (умови проведення обласного конкурсу учнівської творчості 
та загальна інформація про Національну скаутську організацію України 
додаються).

Додаток: на 7 арк.

В. Долинська 
55-65-11



Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ 
_________________________ ПЛАСТОВИЙ ЦЕНТР________________________

76018 м.Івано-Франківськ вул. Павлика, 10

16.03.2018р. № 01-19/13

Директору
департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики 
Івано-Франківської ОДА 
п. В. Кімаковичу

Шановний Вікторе Євстахійовичу!

З нагоди святкування 106-ї річниці від дня складання першої пластової 

присяги та 30-ї річниці відновлення пластового руху на Прикарпатті Івано- 

Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр спільно з Івано- 

Франківською округою Пласту -  НСОУ ініціює з 10 по 17 квітня 2018 року 

проведення в Івано-Франківській області «Тижня Пласту».

План заходів в рамках «Тижня Пласту»:

1. Конкурс творчих робіт для учнів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти «Творимо перемогу разом!» (23 березня -  17 квітня) 

(умови про проведення конкурсу додаються).

2. Оформлення та розміщення інформаційних стендів про Пласт в 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти області (10-17 квітня) 

(взірці інформаційних матеріалів додаються).

3. Пластова експозиція в Івано-Франківському краєзнавчому музеї (10-17 

квітня).

4. Екологічна акція «Вирости дерево» (10-17 квітня).

5. Урочистості та святковий вимарш в м. Коломия (14 квітня).



6. Круглий стіл на тему «Пласт і виклики сьогодення» (16 квітня).

7. Заключна прес-конференція та нагородження переможців конкурсу 

«Творимо перемогу разом!» (19 квітня).

Зважаючи на вищезазначене, просимо:

1. Довести до адміністрації закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти області інформацію про заплановані заходи в рамках «Тижня Пласту».

2. Дозволити та посприяти в розміщенні інформаційних стендів про 

Пласт в закладах загальної середньої та позашкільної освіти області.

3. Рекомендувати адміністрації закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області організувати в період з 10 по 17 квітня 2018 року з 

учнями бесіду про історію, ідейні засади та сучасну виховну діяльність Пласту 

-  НСОУ, а також долучитися до всіх інших заходів, ініційованих в рамках 

«Тижня Пласту».

Директор ОДЮПЦ О .Р . В аси л и к



Умови проведення обласного конкурсу учнівської творчості 
«Творимо перемогу разом!»

1. Загальні положення
Обласний конкурс учнівської творчості «Творимо перемогу разом!» проводиться 

Івано-Франківським обласним дитячо-юнацьким пластовим центром спільно з обласним 
осередком Молодіжної організації «Пласт -  Національна скаутська організація України» в 
рамках обласного «Тижня Пласту», що проводиться з нагоди 106-ї річниці Пласту та 30-ліття 
відновлення Пласту на Прикарпатті.

Обрання теми конкурсу зумовлене не тільки військовими діями, що тривають вже 
четвертий рік поспіль у східних областях України та тимчасовою окупацією Криму, але й 
невидимою, неоголошеною війною проти українського народу й на інших «фронтах» 
суспільного життя: духовного, культурного, інформаційного, освітнього, екологічного та 
інших.

2. Мета конкурсу
Метою конкурсу є активізація через творчу діяльність у сфері літератури, 

образотворчого мистецтва, фотографії та кіно виховної та патріотичної роботи серед 
учнівської молоді, вшанування героїзму захисників України, згуртування суспільства у 
боротьбі проти агресора, а також усвідомлення необхідності постійної наполегливої праці в 
усіх сферах суспільного життя та над самим собою.

3. Учасники конкурсу
До участі в конкурсі допускаються учні 5-11 класів (діти віком 11-17 років).

4. Номінації конкурсу
Номінації конкурсу: 

твір-роздум; 
малюнок; 
фотографія; 
відеоролик.

5. Вимоги до робіт та порядок їх подання на конкурс
Твір-роздум: мова роботи українська; до 5 сторінок формату А4; шрифт Times New 

Roman, кегль 14, інтервал 1,5; абзац 1,25, всі поля по 20 мм.
Малюнок: виконаний фарбами або олівцями, формат не менше А4.
Фотографія: чорно-біла чи кольорова у форматі jpeg, png або gif, розміром не менше 

1795x2398 пікселів (300 dpi) з мінімальною комп’ютерною обробкою.
Відео-ролик: формат AVI, MPEG-4, MJPEG, MOV, MP-4; максимальна тривалість до 

300 секунд; може бути самостійно озвучений автором та супроводжуватися музичним 
фоном; може бути відзнятий будь-якими доступними для учасників засобами (за допомогою 
професійної або непрофесійної відеокамери, фотоапарату, смартфону, мобільного телефону 
тощо); використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та інструментів 
залишається на розгляд автора; учасники самі визначають жанр відеоролика (відеокліп, 
репортаж, інтерв’ю тощо).

Надсилаються роботи (крім малюнка) в електронному вигляді на електронну пошту 
організатора конкурсу oplast2016(a),ukr.net (із зазначенням в темі листа «КОНКУРС»).

Малюнки надсилаються поштою на адресу: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Павлика, 10, одержувач: Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр.

Всі роботи також можуть бути подані безпосередньо до офісу організаторів за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Павлика, 10.

Роботи подаються з Заявкою, в якій зазначається наступна інформація:
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, електронна 
пошта та номер мобільного телефона учасника конкурсу;



прізвище, ім’я, по батькові, електронна пошта та номер мобільного телефона 
одного з батьків (чи іншого законного представника) чи вчителя (керівника 
гуртка) учасника конкурсу;
клас (гурток) та назва закладу освіти, в якому навчається учасник конкурсу; 
номінація та назва роботи (за наявності).

Учасники конкурсу можуть подавати роботи одночасно на декілька номінацій, але не 
більше однієї роботи по кожній із номінацій.

Відповідальність за зміст конкурсної роботи та за дотримання авторських прав третіх 
осіб несуть автори. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не присвячені тематиці 
Конкурсу. Зміст робіт не повинен суперечити законодавству України та нормам суспільної 
моралі й етики.

Подані на конкурс роботи не повертаються.

6. Строки подання та етапи Конкурсу
Роботи приймаються з 23 березня 2018 року до 11 квітня 2018 року включно.
Оцінювання робіт проходитиме у два етапи.
На першому етапі (12-14 квітня 2018 року) роботи оцінюватиме журі, сформоване 

організаторами конкурсу із залученням відповідних фахівців. При оцінюванні 
враховуватиметься професійність виконання роботи та розкриття тематики.

На другому етапі (15-17 квітня 2018 року) роботи, відібрані журі, будуть розміщені на 
сторінці у РасеЬоок (https://www.facebook.com/PLAST.IF.okruga/) для проведення відкритого 
онлайн-голосування. Таким чином, краща робота в кожній із номінацій буде обрана 
громадою області.

7. Нагородження переможців
По кожній із номінацій буде обрано тільки одного переможця, котрий отримає 

грошову нагороду у розмірі 2500 грн. Автори інших кращих робіт будуть нагороджені 
грамотами.

Нагородження переможців відбуватиметься 19 квітня 2018 року під час проведення 
прес-конференції. Про точний час та місце проведення нагородження буде повідомлено 
учасників телефоном та електронною поштою, адреса якої вказана у Заявці.

8. Прикінцеві положення
Подаючи роботи на Конкурс, учасники конкурсу (їх законні представники та вчителі) 

погоджуються на обробку організаторами конкурсу їх персональних даних відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних».

В разі виникнення питань можна звертатись за телефоном 096 361 20 37 чи надсилати 
повідомлення електронною поштою на адресу: oplast2016@ukr.net

https://www.facebook.com/PLAST.IF.okruga/
mailto:oplast2016@ukr.net


Загальна інформація 
про Національну скаутську організацію України - Пласт

(для використання при проведенні бесід 
у закладах загальної середньої та позашкільної освіти)

Мета Пласту -  сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню 
української молоді на засадах християнської моралі. Будучи неполітичною і 
позаконфесійною організацією, Пласт виховує молодь як свідомих, відповідальних і 
повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників 
суспільства.

Пласт був створений у 1911 році, невдовзі після заснування скаутського руху 
Робертом Бейден-Пауелом в 1907 p., а вже 12 квітня 1912 року у Львові пластуни склали 
першу Пластову присягу. Серед засновників організації були: Олександр Тисовський, Петро 
Франко (син Івана Франка) та Іван Чмола. В основі назви «Пласт» лежить відповідник 
англійського «Scout» (розвідник), взятий за прикладом пластунів -  козаків-розвідників

Гербом Пласту є трилиста квітка лілія - символ скаутського руху (відомий як Fleur-de- 
lis) та тризуб, сплетені в одну гармонійну цілісність.

Пласт в Україні об'єднує понад 10 тисяч членів різного віку і таким чином є 
найбільшою скаутською організацією України. На сьогодні понад 130 осередків Пласту діє у 
22 областях України, Автономній республіці Крим, Києві і Севастополі. Пласт активно 
співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи 
різноманітні соціальні та виховні програми.

Впродовж року Пласт в Україні проводить понад 100 виховних таборів різної 
спеціалізації: спортивні, морські, з повітроплавання та альпінізму, мистецькі, лижні, 
археологічні, кінні, екологічні тощо. У таборах пластуни практично закріплюють знання та 
уміння, здобуті впродовж року. Серед найбільших заходів, котрі щороку проводяться 
Пластом на всеукраїнському рівні є: інтелектуально-мистецький змаг «Орликіада», 
фестиваль творчості «День пластуна», спортивний змаг «Спартакіада», передача 
Вифлеємського вогню місцевим громадам, змагання з пішого мандрівництва «Стежками 
героїв» та «Осінній рейд». На місцевому рівні осередками Пласту постійно реалізується 
безліч акцій соціально-культурного та виховного спрямування.

Окрім України, Пласт офіційно існує у восьми країнах світу: Австралії, Аргентині, 
Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та СІЛА. Пластові організації із усіх 
дев'яти країн об'єднані в Конференцію українських пластових організацій, на чолі світового 
пластового руху стоїть Начальний пластун.

Пластова ідея: вірність високогуманним і загальнолюдським ідеалам -  Богові, 
Батьківщині, своєму родові, своїм близьким, всім людям. Ця ідея закріплена в Пластовій 
Присязі:

Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб
- бути вірним Богові й Україні,
- помагати іншим,
- жити за Пластовим законом і слухатись пластового проводу.
У цій Присязі містяться всі зобов'язання, зібрані у трьох точках -  Трьох Головних 

Обов'язках пластуна, -  що, як три дороговкази, мають стояти пластунам у пам'яті, 
просвічувати пластовий шлях у щоденному житті.

Лише після складання пластової присяги пластун має право носити однострій та герб 
Пласту -  трилисту лелію, а також складати пальці правої руки у символ пластового 
привітання "СКОБ".

1. Вірність в Бога вимагає від нас не лише віри в Бога, але й ведення примірного 
морального особистого життя. Вірність Богові пластуни виявляють ділами, поводячись 
згідно з моральними правилами та проявляючи любов до ближнього. Вони відчувають 
обов'язок дбати про інших чи то в родині, в школі, гуртку; шанують все створене Богом: 
визнають гідність людини, дбають про добро інших створінь, піклуються про природу. Вони



розвивають відчуття краси і дотримуються естетичних норм в своїй поведінці, мові, вигляді. 
Пластуни нікого не принижують.

Кожний пластун шанує Бога згідно зі своїм віровизнанням і одночасно шанує право 
кожного на своє віровизнання.

Бути вірними Україні означає вважати себе частиною української громади, 
патріотом держави.

Вірність Україні символізована у пластовому гербі, де пластова лілея нерозлучно 
переплетена з українським тризубом. Україна -  ціла українська спільнота, поселена на 
прадідівській землі та поза її межами; це, зокрема, культура, мова, церква та інші матеріальні 
та духовні надбання, здобуті продовж століть існування українського народу. Для юнаків та 
юначок це значить, що вони:

■ вивчають і використовують українську мову;
■ вивчають літературу, історію, географію і культуру українського народу,

українську спадщину;
• знають українську національну символіку;
■ плекають українські звичаї і дбають про українське суспільство.
2. Обов'язок допомагати іншим окреслює відношення пластуна до свого оточення, до 

людей і до природи. Це означає не лише виконувати громадські обов'язки, але і творити 
добрі вчинки з власної ініціативи. Добре діло має бути зразком гуманного характеру 
пластуна, його індивідуальних здібностей і тому повинно приносити задоволення. Пластовий 
обов'язок закликає не лише любити ближнього, а й допомагати йому. Пластун повинен бути 
корисним членом спільноти, у якій живе. Практичне застосування цього обов'язку є у ідеї 
щоденного доброго діла, про що символічно нагадує вузлик на пластових відзнаках. 
Необов'язково, щоб це було велике діло, але треба, щоб воно виходило з доброї волі 
пластуна, щоб принесло комусь чи чомусь, людині, тварині чи рослині якусь користь і щоб 
для цього пластун приніс якусь жертву: час, зусилля чи річ.

3. Пластун повинен жити за Пластовим законом. Обов'язок жити за пластовим 
законом -  обов'язок супроти нас самих. Ми маємо не лише знати пластовий закон, але 
повинні свідомо прагнути до ідеалу, який окреслений у ньому.

Обов'язок слухатись пластового проводу показує, яке значення надає Пласт 
громадській дисципліні. Складаючи присягу з власної волі, пластун визнає силу законності, 
що панує у його громаді. Граючи у пластову гру, ми звикаємо до послуху закону та 
провіднику, до гри за правилами. І це визнання несемо у життя, у свою державну спільноту.

Пластовий закон -  це не заборони, а позитивні вказівки, дороговказ пластуна. Закон 
вимагає від нас активності, щоб ми розвивались та вдосконалювали свій характер. Він 
торкається внутрішнього життя пластуна. Точки пластового закону повинні бути 
«провідними лініями» поведінки у життєвій грі. Юнак чи юначка, вступаючи до організації, 
вирішують зробити цю поведінку частиною свого щоденного життя. Пластовий закон 
містить прикмети пластуна, які є основами культурного світу, узгоджені з християнською 
етикою та ідеалами:
1. Пластун словний.
Один раз даного слова дотримується, незважаючи на перепони.
2. Пластун сумлінний.
Кожне діло, за яке добровільно взявся, виконує по змозі якнайліпше.
3. Пластун точний.
Дотримується визначених меж початку чи кінця якогось заняття або виконання дорученого 
завдання.
4. Пластун ощадний.
Без потреби і користі не витрачає ні грошей, ні часу, ні енергії. Якщо щось залишається, 
зберігає на той час, коли буде потрібно.
5. Пластун справедливий.
Він без вагання признає і віддає кожному все, що тому належить. У кожному змаганні 
дотримується засад «чесної гри».



6. Пластун ввічливий.
Допомагає у добрій справі, якщо є потреба; поводиться ввічливо, проте не повинен 
виглядати принизливо.
7. Пластун товариський і доброзичливий.
Почуває себе братом усіх пластунів, а також інших людей. Він не дошкуляє нікому, не 
кривдить живих істот. Працює у відповідності до своїх сил для добра, скріплення і розвитку 
власного народу, без зневаги до членів іншої національної спільноти.
8. Пластун врівноважений.
Не діє ніколи під впливом хвилинних настроїв (гніву, розпачу тощо).
9. Пластун корисний.
Займається тим, що приносить чесну і справжню користь собі самому та іншим. Також 
шанує працю інших людей. Він визнає значення праці у такій послідовності: праця для 
розвитку всього людства, праця для власного народу, праця для себе самого.
10. Пластун слухняний.
Слухається пластову старшину згідно з обов'язуючими правилами. Після сумлінного 
виконання наказу, він може висловити критичну думку щодо доцільності даного наказу. Не 
виконує наказ, який суперечить пластовим законам.
11. Пластун пильний.
Ніколи не пропускає нагоди навчитися чи довідатися чогось корисного для розвитку свого 
духу, своєї працездатності. Спостерігає за навколишнім світом і помічає усі дрібні деталі та 
зміни, що відбуваються у ньому.
12. Пластун дбає про своє здоров'я.
Шанує і плекає здоров'я як цінність і передумову своєї працездатності. Не робить нічого, що 
могло б підірвати його сили або спинити розвиток організму. Він підприємливий, енергійний 
і вірить у свої власні сили.
13. Пластун любить красу і дбає про неї.
Намагається допомагати красі оточення своїм виглядом, одягом, вчинками, мовою, визнаючи 
правила доброї поведінки, гарної мови і поширює це знання власним добрим прикладом.
14. Пластун завжди доброї гадки.
Не розгублюється і не впадає у розпач навіть у найважчих ситуаціях. Завжди спокійний, 
схильний до веселощів, а у небезпеці -  відважний.


