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Мій життєпис
Я, пл.розв. Назарій Кудлик, народився 5 жовтня 1994 року у
місті Львові. У 2008-му році зацікавився Пластом, після того,
як побачив вимарш до дня першої пластової присяги. Згодом
моя подруга познайомила мене з Павлом Лабінським, моїм
майбутнім виховником. У новацтві не був, бо вступив у Пласт
у віці 13-ти років. Датою вступу у Пласт є 7 квітня 2008 року. В
цей ж день відбувались мої перші сходини з гуртком
«Дельфіни». Сходини справили не аби-яке враження на мене.
Згодом я дізнався і про патрона нашого куреня. Ним є Павло
Леонтійович Полуботок. У травні 2008-го року я поїхав на
Свято Весни. Це було перше знайомство з таборуванням. У
серпні цього ж року я поїхав на свій перший курінний табір «
ДоМети». Табір був важкий для мене, як і психологічно, так і
фізично. На таборі я здобув першу посвідку. У грудні, на
гуртковій раді я був обраний гуртковим. Це була дуже велика
честь для мене. Я доклав усіх зусиль, щоб виконувати усі свої
обов’язки. Після року активного пластування я осягнув вимоги
першої проби і був допущений до складання присяги. 11-го
квітня 2009 року, я склав пластову присягу на святкуванні дня
першої пластової присяги у місті Львові. Влітку 2009-го року я
поїхав на «ВШ-09». Я дуже багато чув про цей табір і
зацікавився ним. Вовча Школа відбувалась 7-17 липня 2009
року. На таборі я здобув дуже багато практичних та
теоретичних знань. Отримав 5-ту посвідку. У вересні 2009-го
зголосився на Вишкіл Курінних Діловодів станиці Львів.
Комендантом була ст.пл.вірл. Христина Тузяк. Для мене цей
вишкіл був дуже інформаційний та цікавий. У висліді
точкування здобув 1-шу посвідку. У грудні, на курінній раді,
був обраний курінним. Це було дуже важливим кроком у моїй
«Великій Грі», бо діловодство курінного це дуже
відповідальна річ. Вже у 13-го лютого 2010 року я був
іменований пластуном – розвідувачем. З початку березня

Мій життєпис
почав активно здавати третю пробу. У липні відбув курінний
табір, де був у підстаршині та долучався до організації. У
серпні 2010 поїхав на Крайовий Вишкільний Табір. На таборі
здав вмілість Три пера та здобув першу посвідку. Був дуже
щасливий, бо на таборі був у п’ятнадцятирічному віці.
Проводом КВТ був рекомендований до надання другого
відзначення. У грудні 2010, курінна рада обрала мене
курінним писарем. Перед курінною радою був на вишколі
новацьких виховників. Сьогодні вбачаю метою свого
перебування в Пласті виховницьку діяльність в УПН та
адміністративну діяльність. За такий короткий термін
перебування в організації, чар пластування захопив мене
настільки, що я не уявляю собі свого життя без Пласту. Для
мене Пласт – це завжди випробування, прийняття рішень та
безмежний досвід.
пл. розв. Назарій Кудлик

Портретне фото

Проект А ( 1 ). Три Головні Обов’язки Пластуна ( 4,3 )

“Молодь Пам’ятає Шухевича 2010 ”

Дата проведення: 05.03.2010 р. Б.
Рівень організації: станичний
Обов’язки: відповідальний за теренову гру для шкіл
Комендант акції: ст.пл. Іван Чир,ОЗО

Молодь Пам’ятає Шухевича 2010
Дана акція відбувається
вже декілька років
поспіль у станиці Львів.
Акція має на меті
поширення інформації
про Романа Шухевича,
вшанування його пам’яті
та заохочення молоді до
патріотичного виховання. Цього року акція мала дві гілки.
Теренівка для шкіл та для пластунів. Теренова гра для шкіл
відбувалась у Білогорщі. У лісі, біля
пам’ятника Роману Шухевичу. Моїм
завданням на даній акції було
підготувати теренову гру. А саме :
зібрати інструкторський склад,
обдумати точки, підготувати
реманент,переглянути та
підготувати маршрут, підготувати
місцевість до гри, виготовити карти
для команд, виготовити бланк точкування, підбиття
результатів. Якщо це все узагальнити то можна сказати, що я
відповідав за концепцію гри. На тереновій гру в нас було
десять команд з різних шкіл Львова. Школярам дуже
сподобалась теренова гра і деякі навіть зацікавились у
подальшому пластуванні. На даній грі я зумів реалізувати усі
задуми. Єдиним мінусом було те, що потрібно було поміняти
одну точку. Взагальному акція відбулась добре. Після
теренівки та закриття усі з усмішками поїхали додому.

Проект А ( 2 ). Три Головні Обов’язки Пластуна ( 1,4 )

“Академія Курінного Діловедення 2010 ”

Дата проведення: 23-24.10.2010 р. Б.
Рівень організації: станичний
Обов’язки: бунчужний
Комендант акції: ст.пл.вірл. Дзвенислава Петришин

Академія Курінного Діловедення 2010
Традиційно кожної осені у
станиці Львів відбувається
Вишкіл Курінних Діловодів.
Минулого року я був на
ньому учасником і здобув
перша посвідку. Тому в часі
третьої проби хотів
організувати цей вишкіл. Так
співпало, що я був в булаві УПЮ впродовж 2009-2010 років, і
це допомогло мені в організації. Фактично першим
«поштовхом» акції був саме я.
Я одразу ж після ідеї
звернувся до референта УПЮ
станиці Львів - Дзвінки
Петришин. Дзвінка радо
відкликнулась на цю
пропозицію. Першим моїм
завданням було зібрати
оптимальний орг.комітет, який у всьому буде мені
підтримкою, а я їм. Такими людьми стали Орест Гривняк( к.ч.
73 ім. І.Богуна) та Віталій Яцишин ( к.ч. 15 ім. П.Полуботка).
Коли ми зібрались четверо,
вирішили робити вишкіл
саме таким складом і ні
більше, ні менше. Це було
трохи експериментом але ми
досить непогано
справились. На даному
вишколі я виконував функції
бунчужного. Переді мною
була дуже велика відповідальність, бо я повинен

Академія Курінного Діловедення 2010
був координувати повністю увесь вишкіл. Практично все
залежало від мене. Але все пройшло
добре і таких тотальних мінусів
виділити неможливо. Ще в мої
завдання входило технічне
забезпечення. З цим завданням я
справився добре. Вишкіл було
забезпечено технікою настільки,
наскільки було б зручно для
інструкторів та проводу. Також я
займався пошуком інструкторів, які
спеціалізувались на тематиці гутірок.
Хотілось, щоб учасникам гутірки читали
професіонали в цій справі. Так воно і вийшло. Деякі гутірки я
сам з задоволенням слухав. Тут потрібно виділити Павла
Лабінського та Романа Кучкуду. Їхні гутірки можна було
слухати і слухати. Також в
мої обов’язки входило
підготувати гутірки, ігри та
пісні на ватру. З останнім
була ідея висвітлювати
текст на екран, так, щоб
навіть ті, хто не знали
досконало слів, могли
приєднуватись. Також я роздруковував усі матеріали
необхідні для проведення вишколу. У тому числі посвідки та
подяки інструкторам. Також виготовив бланк точкування, який
був дуже зручним, для підрахування результатів.
Взагалом, цей вишкіл був для мене дуже важливим, бо вклав
у нього справді частинку себе. Надіюсь учасники вишколу
засвоїли ті знання, що ми намагались їм передати та в
майбутньому застосують їх в особистому житті.

Проект А ( 3 ). Три Головні Обов’язки Пластуна ( 1,4 )

Курінний Виховно-Вишкільний Табір
«У пошуках Скарбів»

Дата проведення: 7-17.06.2010 р. Б.
Рівень організації: курінний
Обов’язки: бунчужного, інструктора
Комендант акції: ст.пл.скоб Павло Лабінський,СМ

« У пошуках Скарбів»
Курінний табір дуже
важливий у році діяльності
куреня. Нажаль у 2009 році,
згідно з багатьма
об’єктивними і
суб’єктивними причинами, у
нас не було курінного
табору. І я поставив собі за
мету долучитись до організація цьогорічного табору, щоб
якось допомогти підготувати та провести його. Також вважав
своїм обов’язком долучитись до організації, бо був курінним
на цей час та третьопробником. Приблизно у квітні місяці
Кадра Виховників нашого куреня з нами, двома
третьопробниками, почали готувати табір. Першим моїм
завдання було підготувати легенду табору. Згідно з тим, що
патрон нашого куреня Павло Леонтійович Полуботок, легенда
була пов’язана зі скарбом, який він залишив. Після
запропонованої мною легенди, ми також затвердили назву
табору. Не пройшло ніби багато часу, а завтра потрібно було
їхати на місце
таборування. Частину
табору я виконував
функції бунчужного.
Також займався
реалізацією легенди. З
давніх часів Полуботки
любили сигналізацію і
тому ми вирішили
реалізовувати легенду таким чином. Задум був таким: в будьякий час на таборі, в непомітних місцях, я вивішував
зашифрований текст з завданням. Юнаки виконували його і
тобі отримували наступне. Це було чимось

« У пошуках Скарбів»
схоже на квест. Програма табору повинна мати у собі точки
програми УПЮ тому я взявся за організацію лисячого бігу.
Також на таборі я був інструктором. Я читав гутірки з співів,
сигналізації, природознавства. Ще я долучався до організації
змагу з куховарення. Моїм обов’язком було знайти терен для
змагу. Розвести учасників туди. Провести інструктаж з
куховарення. Також моїм завданням було проводити ватри на
таборі. Ватра невід’ємна частина табору, тому я старався
робити їх максимально якісно.
Цей табір був для мене своєрідним вишколом бунчужних,
інструкторів. Я справді вдячний КВ куреня, що дозволили мені
долучитись до організації. Це справді не легка справа –
організація табору, проте це шалений досвід та ще один етап
«Великої гри».

Проект Б ( 4 ). Пластова ідея та організація ( 1,5 )

День Пластової Присяги 2010

Дата проведення: 10-11.04.2010 р. Б.
Рівень організації: крайовий
Обов’язки: відповідальний за теренову гру
Комендант акції: ст.пл.вірл. Ярина Вдовичин

День Пластової Присяги 2010
Вкотре, у Львові відзначали День Пластової Присяги. Ця акція
є однією з найважливіших у пластовому році. Цього року акція
була особливою. На ній відбувалось заприсяження
Начального Пластуна Любомира Романківа, СМ. Також варто
зауважити, що були пластуни з США, Канади та Польщі.
Почувши, що є можливість долучитись до орг. комітету, я не
довго думаючи зробив це. Моїми завданнями
на цьогорічній акції були:
 Реєстрація учасників, а також зберігання
їхніх речей
 Поселення однієї групи на Сихові та
допомога їм у місті
 Теренова гра
Зараз детальніше про кожен з пунктів. Про
реєстрацію. Моїм завданням було реєструвати та приймати
речі учасників. Ці речі ми пакували у мішки, і також я мав
прослідкувати за тим, щоб все з ними було в порядку. Про
поселення. Про саме місце було вже домовлено до мене,
проте моїм завданням, було привести учасників туди,
поселити, а також допомагати їм у Львові. Про теренову гру.
Це було моєю основною ділянкою. Мені потрібно було
придумати концепцію гри, зробити
завдання на точки, підготувати маршрут,
зібрати необхідний реманент, зібрати
зголошення та проінформувати команди
про старт.
Усі поставлені переді мною завдання
були виконані, і на мою думку, на високому рівні.
Під час підготовки до даної акції я здобув надзвичайний
досвід. Дуже вдячний тим людям, з якими працював над
даним проектом. Вони допомогли мені навчитись робити
цікаві та захоплюючі теренівки.

Проект Б ( 5 ). Пластова ідея та організація ( 1,5 )

Аналіз Протоколів СПС

Дата проведення: березень – серпень 2010 р.Б.
Рівень організації: станичний
Обов’язки: реалізатор
Комендант акції: ст.пл. Роман Пастух, ОЗО

Аналіз Протоколів СПС
У березні місяці, я почав займатись даним проектом.
Починаючи його, я ставив собі за мету проаналізувати усі
протоколи СПС протягом 2003 -2009 років. Проте дещо
згодом цей проект звузився до аналізу протоколів за ті самі
роки, проте я формував базу данних лише відзначень та
пересторог. На перший прогляд це здається простим. Я теж
так вважав, проте коли почав з цим працювати, то
пересвідчився в протилежному.
Ідея цього проекту належить станичному станиці Львів - ст.пл.
Роману Пастуху.
Після того, як я зголосився реалізовувати цей проект, я
повинен був систематизувати свою роботу. Спершу я
ознайомився зі структурою протоколу, що потім дало мені
змогу створити зручну таблицю для внесення даних. Після
такої підготовки я приступив безпосередньо до аналізу та
внесення даних у таблицю. Нажаль цей проект тривав так
довго, бо я не мав змоги конкретно займатись тільки ним,
тому збирав інформацію з перервами. У серпні місяці я
підготував зручну таблицю з детально внесеною
інформацією. Це було кінцем мого проекту.
Під час реалізації я набрався досвіду у адмініструванні. Цей
досвід я застосовую і сьогодні.
Надіюсь ця робота, яка була мною виконана, стане у пригоді
станичній старшині.

Проект Б ( 6 ). Пластова ідея та організація ( 1,1 )

Крайовий Архів Третьої Проби

Дата проведення: квітень – грудень 2010 р. Б.
Рівень організації: крайовий
Обов’язки: співреалізатор
Комендант акції: ст.пл. скоб Андрій Пивоварчук

Крайовий Архів Третьої Проби
В квітні місяці отримав листа на електронну пошту, в якому
йшлось про даний проект. Одразу зацікавився. У той час вже
працював над одним схожим проектом, проте це не стало
мені на заваді. Метою даного проекту є створення єдиного
реєстру скобів та вірлиць краю за останні 20-ть років
діяльності організації. Власне цим ми й займались. Крім мене
проект реалізовувало ще троє людей. Ми собі визначили
конкретно напрями роботи, які повинні виконати. Ними стали:
 Внесення даних з наявних проб у детальний реєстр
 Відновлення крайового реєстру
 Пошук відсутніх індексів проб та творчих звітів
 Сканування всіх отриманих матеріалів
Я був залучений у всіх цих ділянках проекту. Це був напевно
найбільш тривалий проект у часі моєї третьої проби.
Результат роботи нашої команди можна побачити на сайті
третьої проби чи сайті булави УПЮ. Цей проект справді є
важливим для мене. Після його реалізації почав займатись
курінним архівом. Маю на меті й надалі співпрацювати з
Андрієм та реалізовувати його ідею з створенням архіву
третьої проби у мережі Інтернет. Вважаю, що цей період часу
не пройшов дарма, бо є результат. А це найважливіше.

Проект В ( 7 ). Громадська Діяльність ( 3,3 )

Подаруй Дитині Книжку 2010

Дата проведення: 30 березня – 30 квітня 2010 р. Б.
Рівень організації: окружний ( обласний)
Обов’язки: представник організації Пласт
Комендант акції: ст.пл. вірл. Дзвенислава Петришин

Подаруй Дитині Книжку 2010
Одним з головних пластових обов’язків
є допомога іншим, тому так важливо,
що пластуни долучаються до таких
акцій, як «Подаруй Дитині Книжку». Ця
благодійна акція покликана
забезпечити дитячі будинки, інтернати
та малозабезпечені сім’ї книгами.
Більшість дітей сидять за
комп’ютерами і забувають про такий
скарб, як книжка. Коли я долучався до
акції, моєю метою було стати справді
допомогою цим дітям. Дітям, які
обділені материнською любов’ю та багатьма матеріальними
благами.
Моїм основним обов’язком було встановити співпрацю між
«Форумом видавців» та Пластом. Наша організація
долучалась в таких ділянках:
 Волонтерство
 Поширення інформації
про акцію
Я створив оголошення на
Пластовому Порталі та почав
збирати волонтерський склад.
Мені потрібно було зібрати
дві групи. Одну для збирання
книжок, а другу для
розповсюдження плакатів та флаєрів. Через тиждень , з дня
початку збирання волонтерів, такі люди були знайдені.
Шкода, що не у великій кількості. Проте приємно, що серед
пластунів залишаються не байдужі люди. Дуже важливим
було контролювати ці групи. Чим я і займався.

Подаруй Дитині Книжку 2010
Після закінчення акції мене запросили на прес –
конференцію. Було дуже приємно, коли Пласт отримав подяку
за працю у даній акції. Відчувається, що твоя робота є
оціненою. Маю надії на подальшу співпрацю Пласту з
«Форумом видавців», бо вони роблять велику справу, яка
вартує уваги та витраченого часу.

Проект Г ( 8 ). Пластові Зайняття ( 2,1 )

Відкрита Станична Теренова Гра
« Коли літо приходить…»

Дата проведення: 20.06.2010 р. Б.
Рівень організації: станичний
Обов’язки: бунчужний
Комендант акції: ст.пл. вірл. Марта Коновал

«Коли літо приходить…»
Початок літа 2010-го року.
Насолоджуючись
канікулами у школі, мені
прийшла в голову ідея.
Ідея полягала в
наступному. Зробити акцію
– відкриття літа. Довго не
вагаючись, я запропонував Марті Коновал бути комендантом
такої акції. Ідея їй сподобалась і вона погодилась. Згодом
зібрав організаційний комітет, який склало ще четверо людей.
Зголосили акцію станичній старшині. Нам дали добро і ми
почали дуже активно готуватись. Сформували провід. Він
виглядав наступним чином :
комендант ст.пл. вірл. Марта
Коновал, бунчужний пл.розв.
Назарій Кудлик, писар пл. розв.
Наталя Козак. Так як, акція була
моїм задумом я повинен був
контролювати виконання
обов’язків всіх відповідальних.
Мені потрібно було готувати
програму акції. Акція мала у собі такі активітети : складання
пазлу, теренівку та ватру. В кожній частині я був залучений.
Під час складання пазлу я повинен був курувати все дійство,
як бунчужний. На теренівку я готував завдання, а також
придумав концепцію самої гри. Готував терен міста до
теренівки. Варто зауважити, що участь прийняли учасники не
тільки зі Львова, а також активні учасниці львівських акції пластунки зі Бродів. Ось така вийшла акція. Неможливо
сказати, що акція мала великий вплив на розвиток юнацтва,
акція була розважальною, проте неможливо не згадати про
те, що завдання були пов’язані з юнацькою програмою.

Проект Ґ ( 9 ). Пластові Зайняття ( 3,1 )

Станичний Дотаборовий Вишкіл Практичного
Пластування «ІСАЯ 9»

Дата проведення: 2-6.07.2010 р. Б.
Рівень організації: станичний
Обов’язки: відповідальний за спортивну ділянку та виховник
Комендант акції: ст.пл. Святослав Стець

«ІСАЯ 9»
«ІСАЯ» - це щорічний до таборовий
вишкіл, для юнацтва віком 11-13 років,
які ще не були на пластовому таборі.
Вишкіл є дуже важливим, бо саме тут
юнацтво звикає до специфіки юнацького
табору. Цей рік не став виключенням.
Під час підготовки було багато
труднощів, зокрема відсутність
фінансування. Проте організатори
подолали їх і зуміли підготувати вишкіл.
Вишкіл відбувався протягом п’яти днів і
включав у себе різноманітні гутірки, розваги, ватри та інші
заняття.
Я був відповідальним за спортивну ділянку. Тобто в мої
обов’язки входило проведення ігор та руханок протягом
вишколу. Також я проводив гутірки, а
саме співи, самозарадність і
табірництво. Був музичним
супроводом на ватрах вишколу. Ще
дуже важливо було для мене, це
виконання функцій виховника на
тоборі. В мої обов’язки входило
проведення гурткових вогників,
підтримка юнацтва та допомога їм у
всьому. Насправді дуже відповідально
поставився до цього. Увесь час
старався бути зі своїм юнацтвом.
Цей вишкіл був для мене дуже
важливим етапом в житті. Саме на ньому я вирішив твердо,
що займатимусь виховництвом. Саме на ньому відчув
справжню віддачу від юнацтва.

Проект Д. Табір

Вмілості

Вмілості

Додатки
1. « Молодь Пам’ятає Шухевича 2010»
Новина з порталу : http://www.plast.org.ua/news?newsid=4439
2. « Академія Курінного Діловедення 2010»
Новина з порталу : http://www.plast.org.ua/news?newsid=5149
Про проведення : http://www.plast.org.ua/news?newsid=5216
3. « У пошуках Скарбів»
Про проведення : http://siromanci.plast.org.ua/?p=2309#more2309
4. « День Пластової Присяги 2010»
Новина з порталу : http://www.plast.org.ua/news?newsid=4563
Новина про гру: http://www.plast.org.ua/news?newsid=4597
Про проведення : http://www.plast.org.ua/news?newsid=4612
ЗМІ : http://www.plast.org.ua/news?newsid=4603
5. « Аналіз протоколів СПС»
Таблиця відзначень знаходиться на диску
6. « Крайовий Архів Третьої Проби»
Реєстр : http://upu.plast.org.ua/3proba/
Зібрані матеріали можна знайти на диску
7. « Подаруй Дитині Книжку 2010»
Новина з порталу : http://www.plast.org.ua/news?newsid=4617
Детальніше тут : http://www.bookforum.com.ua/charity

Додатки
8. « Коли літо приходить…»
Новина з порталу : http://www.plast.org.ua/news?newsid=4855
9. «ІСАЯ 9»
Новина з порталу : http://www.plast.org.ua/news?newsid=4863

