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Наталія Козачок
Станиця: Львів
Курінь: ч.26 ім. Олени Пчілки
Гурток: ч.12 Яка Гарна Дівчинка
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Мій життєпис
Я, Козачок Наталія Андріївна , народилась у м. Львові 21 жовтня 1992р.Б. Зараз
проживаю на вул. Окуневського. До 8 років проживала на вул.Хвильового.
Склад сім’ї : батько- Козачок Андрій Михайлович -рекламне агентство Новий
Погляд ;мати- Козачок Леся Михайлівна – трагічно загинула 2000р. Б.;сестраКозачок Уляна Андріївна- школярка; брат- Капшученко-Козачок Ростислав
Андрійович- маленький школяр=).
З 1999р. по 2009р.навчалась у Львівській Гімназії “Престиж” з поглибленим
вивченням іноземної мови. Зараз навчаюсь на другому курсі географічного
факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка на
спеціальності “Туризм”.За цей період займалась різного роду заняттями: Народний
ансамбль пісні та танцю “Горличка” ( 8 р.), шоу –балет “Сіріус” (1р.) школа
рукопашного бою (1р.).
Пластування почала у віці 8 років. В Пласт прийшла 03.05.2000р.Б.Новакувала з
2000 по 2005 р. у гнізді “Мандрівники Сонячного Ранку”. Я була новачкою рою
“Дельфінчики”, сестричкою якого була Христина Драган, ЧоК. За все моє новацьке
життя з приємністю згадую мій останній табір “Хай буде казка”. Помимо цього було
ще багато новацьких акцій та таборів, які припинились
під
час акції
Вифлиємський Вогонь Миру у 2005 році, коли мене та мій рій перевели в юнацтво.
З того часу почався новий етап пластування в моєму житті- юнацтво. Я почала
пластувати у курені ч.26 ім. Олени Пчілки. Наш рій одразу став повноцінним
гуртком , який спершу мав назву Феї Вогняної Долини. Згодом ми змінили назву на
Яка Гарна Дівчинка , з якою повязана своя історія. Виховницею моєю стала ст.пл.
вірл. Марта Федьків, Ті. Завдяки чудовому ставленні до мене виховниці та без
сумніву захоплючим сходинам ми здали пробу прихильниці. Заприхилення
відбувалось 22.07.2005р.Б. на курінному таборі Carpe Diem.
За час свого юнакування приймала активну участь у житті курення: курінні табори,
Свята Весни,Вишколи , мандрівки, Осінні Рейди, і т.д.
За цей час займала такі посади як: гуртковий писар, гуртковий скарбник, гуртковий
суддя, гурткова, курінний суддя, курінний писар, курінна. З вищесказаного можна
зробити висновок, що за час свого юнакування в курені я постійно намагалась
займати якісь посади.
Пластову присягу склала на всяткуванні 96-ї річниці Першої Пластової Присяги у
2008р.
Другу пробу здала 26.05.2010р.Б.
Після чого одразу поїхала на Крайовий Вишкільний Табір.(2010р.Б.)
За час першої та другої проби можу відзначити такі табори, вишколи та мандрівки
як:
1.Курінний табір Carpe Diem 2005р.Б.
2. Курінний табір Смугаста Пригода 2006 р. Б.
3. Курінний табір “ШУМ” 2009 р.Б.
4. Курінний табір Тисяча Доріг 2010 р.Б
5. Осінніі Рейди з 2006-2008 рр.
6.Вишкіл курінних діловодів 2009р.

7. Крайовий Вишкіл Виховників УПЮ. 2010 (успішно перейшла).
8. Вишкіл ПМД 2010р.( успішно перейдений)
9.”Крайовий Вишкільний Табір” 8-19.08.2010р. ур.Остодір, здобула вмілість “III
пера”.
Та багато інших не менш важливих та цікавих заходів , які відіграли стратегічноважливу роль у моєму пластовому вихованні.
За цей час здобула такі вмілості, як :
Танці
Танці2
Домашня парадність I
Домашня зарадність 2
1 Перо
2 Перо
3 Перо
Куховарення
Мандрівництво
ПМД1
ПМД 2
За час мого юнакування отримала 4 відзначення:
4-те відзначення- за визначну дяльність в гуртку 2006р.
4-те відзначення- за визначну діяльність в гуртку 2007р.
4-те відзначення-за визначну діяльність в гуртку 2009р.
3-тє відзначення за визначну діяльність в курені 2009р.
Важливим моментом у моєму пластовому житті є той, коли я стала виховницею.
Можливість надавати пластове виховання 13 тьом маленький пчілкам, дуже добре
відображає сенс перебування у Пласті.

Портретне фото

Проект А ( 1 ). Три Головні Обов’язки Пластуна (2 , 3)

“Вифлиємський Вогонь Миру”

Дата проведення: 20.12.2010 – 06.02. 2011 р.Б
Рівень організації: станичний
Обов’язки: передача ВВМ організаціям м. Львова
Комендант акції: ст.пл.вірл., Надія Митник, ОД

Вифлиємський Вогонь Миру
За старою уже традицією цьго року відбулась чергова передача ВВМ. За
дорученням проводу акції я та пл. розв. Роман Гольський відповідали за передачу
вогню організацям м.Львова.
Для виконання цього завдання нам необхідно було: сконтактуватись з пластунами,
що відповідали за цю ділянку минулого року та перейняти від них довсід по
виконанню цієї роботи. Ми отримали загальний реєстр організацій Львова.Та
списки тих орг. Що погодились минулого року з нами співпряцювати.
Я та Роман поставили перед собо завдання збільшити кількість організацій які
співпрацють з Пластом.
У наші обовязки входило: звязатись з директорами організацій та домовитись з
ними про передачу їм ВВМ та дату і час ,які були б зручними для обох сторін. За
нашими спостереженнями здебільшого погоджувались організації, які спрямованні
на благодійність та допомогу дітям.
Після того як в Україну прибув Вогонь ,його було передано організаціям згідно
домолених дат.
Ми з Романом вирішили об’єднати нашу ділянку з ділянкою що займалась
передачою ВВМ в сиротинці. Що значно полегшило роботу та збільшило інтерес
до неї.
На мою думку робота виконана на належному рівні, адже список організацій що
погодились прийняти Вогонь збільшився і всі залишись задоволеними.

Проект А (2). Три головні обов’язки пластуна (4,3)

“Організаційна булава при СПС станиці Львів”

Дата проведення: 15.12.2010 – 23.03.2011 р.Б
Рівень організації: станичний
Обов’язки: переведення архіву в електронний варіант
Комендант акції: ст.пл.скоб Михайло Гнип, ОЗО

Організаційна булава при СПС станиці Львів
В період з 2005 по 2010 рік Львівська станиця вела активну пластову
діяльність. З цього можна зробити висновок, що архів її є дуже багатий.
Враховуючи масштабність його розмірів робота з ним приносила незручності.
Організаційна булава прийняла рішення - переробити паперовий архів в
електронний варіант. Це завдання голова Організаційної булави ст.пл.скоб
Михайло Гнип, ОЗО, доручив двом своїм заступникам – пл.розв. Наталії Козачок
та пл. розв. Марії Козак.
В наші обов’язки входило: ознайомлення з архівними папками за період з
2005-2010рр, сканування паперових зголошень та звітів за акції, сортування
документів по відповідних папках.
Сортування відбувалось наступним чином: звіти та зголошення
розподілялись по окремих папках у хронологічному порядку, всередині яких, все
ділилось по куренях. Вважаю виконану роботу вагомим внеском у полегшення
роботи станиці.

Проект А (3) Три головні обов’язки пластуна (1,4)

“Крайовий Економічний Вишкіл”

Дата проведення: 27.11.2010 – 23.03.2011 р.Б
Рівень організації: крайовий
Обов’язки: роздрук методичних матеріалів,
Комендант акції: ст.пл.вірл., Марта Федьків, Ті

відеорепортажі.

Крайовий Економічний Вишкіл
27-28 листопада у Львові відбувся Крайовий Економічний Вишкіл, що його
організовував 11 курінь УСП “Непрості”. Вишкіл був спрямований на розвиток
економічного пластування серед пластової громади.
Проводом вишколу мені та моїй подрузі пл.розв. Марії Козак, було дано
завдання: роздрук, реклама та продаж методичних матеріалів вишколу і збір
відеороликів про пластунів, що досягли фінансового успіху.
Ми брали інтерв’ю у таких людей як Нестор Дацишин, В’ячеслав Олійник,
Володимир Жмурко та інші.
Ми цікавились питаннями про перший пластовий заробіток, порадами щодо
фінансової незалежності. Вони розказували про те, скільки грошей потребують
для щастя та ділились цінним досвідом.
Друге моє завдання стосувалось методичних матеріалів. Воно полягало у
роздруку самих книжечок. Адже всім відомо, що вивчати певну галузь значно
легше, маючи перед собою відповідну літературу. На сам вишкіл було
роздруковано мною 20 примірників. Усвідомивши, що цей матеріал зацікавив
учасників вишколу рішенням проводу було розмноження та подальший продаж
методичок поза межами вишколу, що і стало моїм завданням.
Вважаю, що своє завдання виконала відповідально та добре. Сподіваюсь
що виконан мною робота допомогла багатьом пастунам у їхньому економічному
самовихованні.

Проект Б (1). Пластова ідея і організація

“1 Листопада”

Дата проведення: 01.11.2010 р.Б
Рівень організації: станичний
Обов’язки: організація теренової гри для молодшого юнацтва
Комендант акції: ст.пл.скоб Михайло Гнип, ОЗO

“1 Листопада”
Вже багато років поспіль пластуни вшановують цю велику дату в історії України.
Цього року вже традиційно була влаштована акція в якій взяло участь багато
пластунів.
Провід Листопадового Зриву вирішив доручити мені ділянку “Організація та
проведення теренової гри для молодшого юнацтва”.
Одразу після відкриття акції було оголошено про початок теренової гри. У ній
взяло участь більше ніж 20 команд. Учасники виконували завдання на точках, які
були розташовані у центрі міста. Вони відповідали на питання з Історії України та
ролі Пласту у ній.
Підготовка до тернової виявилась досить клопіткою роботою. Я найшла
інструкторів для кожної точки та детально роз’яснювала кожне завдання.
Під час теренової гри учасники виконували ше одне бонусне завдання
паралельно. Їм потрібно було знайти певну кількість левів Львова, які були
зображені на розданих їм фотографіях. Отже леви були попередньо
сфотографовані і роздруковані в потрібній кількості.
Важливо було,щоб учасники розуміли значущість даної ації та й взагалі 1
листопада в житті українців. Тому знання і результати змагу приємно вразили
мене та провід акції.
Я покладаю великі надії на те ,що ця теренова гра допомогла молодшому
юнацтву ще більше зацікавитись важливими датами в історії нашої Батьківщини.

Проект Б (2). Пластова ідея та організація (2.2)

Курінний табір “Тисяча доріг”

Дата проведення:..2010 р.Б
Рівень організації: курінний
Обов’язки: курінна
Комендант акції: ст.пл. вірл. Іванна Репетило, КВ

Курінний табір “Тисяча доріг”
Цього року курінний табір
к.ч.26 ім. Олени Пчілки мав
тему:”Роль жінки в УПА”. КВ куреня
вирішило, що юним пчілкам
корисно дізнатись про важливі
факти з історії України та про те
яку важливу роль відіграє жінка у
суспільному житті.
На
цьому
таборі
я
виконувала
функції
курінної,
бунчужної та інструктора. Потрібно
відзначити, що основним моїм
завданням
було
успішне
переведення табору та постійне
утримування курінного духу на
належному рівні. Як інструктор я
читала
інструктажі
з
техніки
безпеки,та
історичні
факти
пов’язані з жінками в УПА.
Також до моїх обов’язків
входило попереденій контроль
підготовки до курінного табору(
вчасно закуплені харчі,наявність
усього необхідного інвентарю)
Важливим
завданням
виконаним мною було добирання
учасників нм місце та табору та їх
повернення додому.
Загалом це табір ,як проект дав основу моїй 3 пробі, даючи безмежний
досвід та наснагу для подальшої праці.

Поект Б (3) Пластова ідея та організація (4.3)

День Пластуна

Дата проведення:.26-27.02.2011 р.Б
Рівень організації: станичний
Обов’язки: реєстрація гостей та учасників
Комендант акції: ст.пл. скоб Ярема Дух

День Пластуна
Фестиваль пластової творчості День Плстуна- одна з наймасштабніших акцій
протягом пластового року. На неї чекають тисячі юнаків та юначок. Цього року 2627 лютого у приміщені палацу творчості дітей та юнацтва”Погулянка” багато
команд показали себе з творчої сторони.
Моя роль у цьому заході полягала у реєстрації гостей та учасників заходу.
До моїх обов’язків входило:
1.
2.
3.
4.

Роздрук паперових браслетиків для реєстрації.
Виготовлення відзначок
Складання графіку реєстрації
Власне сама реєстрація.
Розрук браслетиків та виготовлення відзначок було справою не важкою,це все
направлялось у відповідні фірми чи майстерні ,які цим займались.
А ось з 3 та 4 завданнями треба було попотіти. Для реєстрації на самому
фестивалі .я домовилась з24 пластунами , які сиділи по 2 (один на реєстрації
гостей,інший на реєстрації учасників) змінюючись кожні 2 години. Реєстрація
тривала в суботу з 8.00-19.00 та внеділю з 10.00-18.00. весь цей час роботу
перевіряли керуючі відділом реєстраці( Наталя Пь етрів та я).
Вважаю свою роботу виконаною на відмінно.

Проект В(1). Громадська діяльність (3,3)

“Підтримка для притулку тварин “Милосердя”

Дата проведення: 25-27.02.2011р.Б
Рівень організації: курінний
Обов’язки: збір коштів для благодійної пожертви
Комендант акції: ст.пл.вірл., Марта Федьків, Ті

Рекомендація

Я познайомилася з Наталею коли їй було 11, а може ще й 10, бо перебирала
новацький рій, до якого вона належала в юнацтво. І останніх 7 років ми пластували разом.
Мені приємно було спостерігати, як Наталя росла і розкривала свої вміння і таланти. Тому
можу сказати, що знаю її досить добре.
В рамках третьої проби я курувала 2 проекти, які вона здійснювала.
Суть першого полягала в тому, щоб за допомогою пластового заробітку підтримати
притулок для тварин. Наталя разом з Марією на дні Пластуна зобов’язалися організувати
харчування для гостей, які попередньо зголосилися. Вони самостійно склали меню,
закупили продукти, приготували страви, організували пчілок, які попри свої виступи та
змаги встигли також всім роздати їжу і тримати все у порядку. Далі за зароблені гроші
юначки закупили медикаменти, необхідні для тварин і завезли їх у притулок.
Вважаю, що зміст цього проекту дуже добре характеризує Наталю, оскільки під час
нього вона показала як відмінний організаторський хист, (у роботі з куренем), вміння
домовлятися та співпрацювати (у домовленості та вмінні переконати організаторів
довірити таку ділянку та тому, що гості були не тільки ситі, а й мали приємні враження),
відважність брати на себе відповідальність та добре серце, щоб направити зароблене для
доброго діла.
Другий проект стосується виготовлення методичок та інших роздаткових
матеріалів, що стосуються економіко – господарського виховання в Пласті. Наталя
зробила все вчасно, попри технічні труднощі, що виникли в ході роботі, а також виявила
неабияку відповідальність. Що ще раз підтвердило моє переконання, що на Наталю можна
покластися завжди.
Загалом вважаю, що здобуття ступеня пластунки вірлиці буде заслуженим,
оскільки Наталя активно працювала не лише під час здачі третьої проби, а й на рівні
гуртка як прихильниця та куреня як учасниця. Оскільки Наталя тривалий час була ще й у
новацтві, то для неї Пласт не лише спосіб проведення вільного часу, а й стиль життя. А ще
Наталя має незвичайну життєрадісність, вона посміхається яка б складна ситуація не була,
вміє розрадити інших та піднести дух команди.
Думаю, що ступінь вірлиці буде вдалою нагородою і водночас мотивацією для
подальшої праці над собою та користі для Пласту та суспільства.
Рекомендую надати ступінь пластунки- вірлиці.

30.03.2011 р.Б.

ст. пл. вірл. Марта Федьків, Ті

“Підтримка для притулку тварин “Милосердя”
Цього року к.ч.26 ім. Олени Пчілки започаткував чудову благодійну акцію. А
саме – збір коштів для притулку тварин “Милосердя”. Відповідальними за цю акцію
стали ми з пл.розв. Марією Козак.Зібрати кошти ми придумали таким чином:
влаштувати харчування учасників та гостей фестивалю пластової творчості “День
пластуна”.Для цього було зроблено:
1. Погоджено з проводом фестивалю про проведення акції в рамках “Дня Пластуна”.
Ми домовились про те щоб нам надали приміщення де можна було б реалізувати
саме харчування і попросили дозволу популяризувати саму акцію серед наших
потенціх покупців.
2. Домовленість з благодійним центром “Карітас” про допомогу в підхотовці страв.
Бцлюбязно погодився за символічну плату приготувати нам пені кількість страв які
вкрай незручно готувати в домашніх умовах при такій великій кількості.
3. Домовленість про закуплення харчів та доставлення їх в “Карітас” та у домівки
юначок к.ч.26 ім. Олени Пчілки для подальшого приготування страв.
4. Домовленість про доставку готовийх комплексних обідів та необхідного
обладнання на місце реалізації.
5. Роздача самих страв всіх приїжджим гостям та учасникам фестивалю.
6. Провід фестивалю оплатив нашу послугу наперед тому фінансових труднощів у
нас не було. Ми змогли заробити гроші для притулку.Отримавши чистий заробіток
у розмірі 1000 грн. ми зв’язались з працівниками притулку для тварин”Милосердя”
та домовились про зустріч.Нам було надано список речей які були необхіні
притулку.Здебільшого це були вакцин та вітаміни для собак. Для цього я
консультувалась у працівників ветеренарного інституту і вони дали мені
направлення в спеціалізований магазин. Там я успішно закупила всі необхідні речі.
Всі вакцини та вітаміни були передані в притулок для тварин.

Проект Г(1). Пластові зайняття (2.3)

“Молодь Пам’ятає Шухевича”

Дата проведення: 04.03.2011р.Б
Рівень організації: станичний
Обов’язки: організація теренової гри для школярів
Комендант акції: ст.пл. Іван Чир, ОЗО

Молодь Пам’ятає Шухевича
Цього року Пласт відзнанчав 61-у річницю від дня загибелі генерала Чупринки.
Моїм завданням було влаштуати тереновий змаг для школярів в с.Білогорща. Я
виконувала обовязки заступника коменданта з організаційних запитань.
Для успішного проведення змагу було зроблено:
1.Пошук та підбір інструкторів на точки.
2. Роздрук карт та їх ламінування.
3. Домовленість з історичним музеєм м.Львова про безплатній екскурсі в с.
Білогощі.
4.Закупівля всього необхідного інвентарю для точок, закупівля печива та чаю для
учасників.
5. Співпраця з фінансовим відділом та одержання необхідної кількості призів.
6.Добирання на місце теренового змагу деяких команд.
Теренова гра складалась з 8 точок участь у ній взяли школярі з різних шкіл
Львова.Було близько 7 команд. Після проходження теренівки учасники пили чай,
іли солодощі та мали змогу безплатно відвідати екскурсію у музеї Романа
Шухевича.
В якості призів учасники отримали :квитки в кінотеатрт та патріотичну літературу.
Вважаю свою роботу виконаною на відімінно.

Проект Ґ (1) Життя в природі (1.3)

“Пластова

година Землі”

Дата проведення: 26.03.2011р.Б
Рівень організації: окружний
Обов’язки: проведення акції у м.Львові
Комендант акції: ст.пл. вірл. Іванна Репетило,КВ

Пластова година Землі
Вже 4 роки поспіль увесь світ проводить таку велику акцію як “Година Землі”.
Цього року Львів теж долучився до цього заходу . Пласт не залишився байдужим
до неї, оскільки тема екології дуже близька усім свідомим пластунам.За
організацію цього заходу у Львові та представлення нашого міста в світовій акції
взялась я та моя подруга пл.розв. Марія Козак.
Для успішного проведення заходу було зроблено:
1.Домовленість з Міською Радою про дозвіл на проведення акції на пл. Ринок.
2. Домовленість з найбільш освічуваними спорудами м. Львова ( телевізійна вежа,
ц.св. Юра, Домініканський собор, Ратуша і т. п.) про вимкнення зовнішнього
освітлення.
3.Співпраця з ЗМІ.
4.Домовленість пор використання станичної апарутири її довезення то
встановлення на місці проведення акції.
5.Домовленість про проведення вогняного шоу.
6.Популяризація та реклама екологічної акції серед пластової громади.
Акція відбулась востанню суботу березня паралельно з усім світом пластуни
показали свою готовність боротись за покращення екологічної ситуаці у світі
зокрема і в Україні.

