ПЛАСТ
Національна Скаутська Організація України

ТРЕТЯ ПРОБА
на ступінь пластунки-вірлиці

Віра - Марія Козак
Станиця: Львів
Курінь: ч.26 ім. Олени Пчілки
Гурток: ч.12 Яка Гарна Дівчинка
Початок здачі: 08.05. 2010
Завершення здачі: 29.03.2011

Мій життєпис

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

Я, Козак Віра-Марія Володимирівна, народилася у Львові, 16 жовтня 1993
р.Б. Говорити навчилась швидше ніж ходити. Від народження проживаю на вул.
Володимира Великого. Тато – Козак Володимир Іванович, працівник благодійної
організації “Caritas”; мама – Козак Світлана Романівна, вчителька біології
СЗШ№32; брат – Козак орест Володимирович, працівник мережі Fest “LOKAL”.
Я навчалась 4 роки у комплексі садок-школи “Малюк”, після чого вступила
до Класичної гімназії при ЛНУ ім. Івана Франка, де найбільшу увагу звертали на
вивчення мов (англійська, німецька, французька, латина, грецька). Тут активно
долучалась до громадського життя школи. Була членом учнівського парламенту,
їздила по обміну у рамках навчальних програм спільно з гімназією у м. Відень.
Неодноразово брала участь у наукових конференціях з історії та англійської мови.
З 4-ох років займалась народними танцями. Минулого року вступила до
Львівського Національного університету ім. Івана Франка на філологічний
факультет за спеціальністю “Японська мова та літратура”.
Пластувати почала 1999 р.Б., у віці 5-ти років. Була новачкою рою
“Дельфінчики”, 8-го гнізда УПН ”Мандрівники сонячного ранку”. Моєю новацькою
виховницею була ст.пл.вірл. Христя Драган, Чок. За цей час я відвідала безліч
новацький акцій, таборів, і Свят Весни, а саме:
Свято Весни 2000-2003рр.
Крайовий Мистецький табір УПН “Ельфи зачарованого лісу” (Ворохта, 2001р.)
Ювілейна Міжкрайова Пластова Зустріч (с. Свірж, 2002р.)
Крайовий Мистецький табір УПН “Фаназери у траві” (Старий Кропивник, 2002р.)
Денний Екологічний Новацький Табір “Сонячне Містечко” (м. Львів, 2003р.)
Крайовий Мистецький табір УПН “Хай буде казка” (Старий Кропивник, 2004р.)
Крайовий Новацький Злет «Королівство дітей» (м. Львів, 2004р.)
А взимку 2005 р.Б, після акції “Передача ВВМ громаді”, мій рій перейшов у
юнацтво і наступних півроку юнакував при курені ч.26 ім. Олени Пчілки. Моєю
виховницею стала ст.пл.вірл. Марта Федьків, Ті – людина, яка зробила
непересічний вклад у моє виховання і життя. Влітку, 2005 року, на курінному таборі
мій гурток іменували пластунками-прихильницями і прийняли в курінь. Спершу
гурток мав назву “Феї Вогняної Долини”, але менше ніж через півроку назву було
змінено на ”Яка Гарна Дівчинка”, якою вона залишається і до тепер. 4 квітня
2007р.Б., перед ц. Святого Михаїла, у Львові,я склала пластову присягу.
Розвідувачкою мене іменували 10 квітня 2010р.Б. під час курінних церемоніалів та
передачі зв’язківства. Третю пробу почала здавати в травні того ж року.
Під час юнакування виконувала обов’язки безлічі гурткових та курінних
діловодів(гурткова, гуртковий писар, гуртковий скарбник, курінний судя, курінна
хорунжа, курінна), а також долучалась до роботи станиці – була членом станичної
Організаційної булави при СПС в 2008-2009рр (за що отримала 2-ге відзначення
УПЮ), та 2010-2011рр.
Брала участь та організовувала безліч акцій, вишколів і таборів:
Курінний табір “Carpe diem” (побл. Г. Ключ, 2005р)
Курінний табір “Смугаста Пригода” (Нижнє Синєвидне, 2006р)

Курінний табір “Часу не існує” (побл. С. Крушельниця, 2007р)
Курінний табір “К.І.Н.О” (Остодір, 2008р)
Курінний табір “Ш.У.М” (побл. С. Волосянка, 2009р, бунчужна)
Курінний табір «Тисяча Доріг» (побл. водоспаду Гуркало, 2010р., інтендант)
Гуртковий табір “Піцу під сосну” (Горгани, 2008р)
Гуртковий табір г.ч.14 “Чорні Кішки” - ”В Країні Чорних Кішок” (Гнилий Потік, 2009р,
бунчужна)
9. Вишкіл курінних діловодів (Львів, 2008р)
10. Вишкіл української міфології (Львів, 2008р)
11. Крйовий інтелектуально-мистецький змаг Орликіада 2007 “Українські Пролвідники”
(Тернопіль, 2007р)
12. Станичний Новацький табір “Середземелля Новаків І Драконів” (побл.
Червонограду, 2007р, писар)
13. Скельний семінар “Крок по вертикалі 2008” (скелі Довбуша, 2008р)
14. Скельний семінар “Крок по вертикалі 2009” (скелі Довбуша, 2009р)
15. Крайовий апробаційний туристично-вишкільний табір “Побурлакуємо світами 2009”
(скелі Довбуша – Дністер – Джурин, 2009р)
16. Друге Всеукраїнське Пластове Джемборі (Джурин, 2009р)
17. Четвертий Вишкіл ПМД (Бузьк, 2010р)
18. Крайовий Вишкільний Табір (Остодір, 2010р)
19. Осінній Рейд (з 2006-2009рр)
20. Бурлацький вишкіл з сновбордингу “Без Гальма” (Буковель, 2011р)
Здобула такі вмілості:
Куховарення, ПМД 1,2, Провідництво туристів1, Амбасадор 2, Природознавство 1,
Приятелька тварин 1, Астрономія 1, Фотографування, Табірництво, Домашня
зарадність 1, 2.
Також отримала 6 відзначень:
- 4-е – за активну діяльність в гуртку протягом 2006-07рр;
- 4-е – за активну діяльність в курені протягом 2006-07рр;
- 4-е – за перемогу на Орликіаді 2007р;
- 3-е – за активну роботу в курені та зразкову пластову поставу протягом 2008-09рр;
- 3-е – за зразкову пластову поставу;
- 2-е – за активну діяльність на терені станиці протягом 2008-09рр.
За час третьої проби здала такі вмілості – Домашня зарадність 3, Піклування
за дітьми, Природознавство 3.
Деякий час була підсестричкою в гнізді ч.8 “Мандрівники Сонячного Ранку”.
Долучалась до організації новацьких таборів та акцій.Але надалі планую бути
юнацькою виховницею.
Після стількох років, Пласт став невід’ємною частиною мого життя. Тут є
безліч можливостей для самореалізації та втілення нових ідей, ідеальне
середовище для розвитку найкращих якостей. Тим більше, що є, мабуть,
найважливішим – мене оточують однодумці. Люди, на яких можна покластись в
будь-якій ситуації. Надзвичайно вдячна тим, хто колись присвячував свій час і
себе для того, щоб виховати мене, саме тому хочу надалі займатись
виховницькою діяльністю, аби передати свої знання та вміння наступному
поколінню.
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Портретне фото

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

“Вифлиємський Вогонь Миру”

Дата проведення: 03-04.01.2011
Рівень організації: станичний
Обов’язки: відповідальна за передачу ВВМ церквам
Комендант акції: ст.пл.вірл.Надія Митник, ОД

Вифлиємський Вогонь Миру
Уже вкотре українські пластуни проводять акцію “Вифлиємський Вогонь
Миру”. Цього року я долучалась до її організації. Була відповідальна за передачу
Вифлиємського вогню в храми Львова.
Спершу я сконтактувалась з тими, хто організовував цю ділянку минулого
року, для отримання необхідних матеріалів, а саме: бази даних церков Львова та
контакти з їх настоятелями. Після отримання списку я розподіляла усі церкви по
районах, а потім за кажним куренем закріплювала певний район, для зручності та
оперативності рознесення. На збірці курінних усім представникам куренів було
зачитано і узгоджено хто і за що відповідає, а також роздано попередні листи до
церков, які юнацтво повинне було занести в храми і домовитись на котру годину
приносити вогонь.
3 січня, після передачі ВВМ громаді, у с. Св.Юра, юнаки та юначки, котрі
мали розносити вогонь повернулись в приміщення станиці, де їм було видано
лампадки з логотипами ВВМ, та плащі накидки. Після чого усі пішли розносити
вогонь по церквах.
Ввечері наступного дня курінні повертали мені лампадки і плащі і звітували
за виконану роботу.

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

“Організаційна Булава при СПС ст. Львів”

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

Організаційна Булава при СПС ст. Львів
В станичній картотеці зберігаються архівні документи від початку
організованої роботи станиці. Документи з 2005 по 2010 рік потребували
сортування, та удосконалення системи роботи з ними. Саме тому організаційна
булава вирішила це питання.
Разом з пл.розв. Наталею Козачок, за три місяці в електронний вигляд
було переведено архівні документи станиці Львів за останні 5 років. Крім того, як і
в електронному варіанті, так і в паперовому вигляді, їх було посортовано в
хронологічній послідовності, та за ієрархічним принципом.
На мою думку, робота була виконана оперативно, та значно полегшить
подальшу роботу з архівними документами.

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

“Крайовий Економічний Вишкіл”

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

Крайовий Економічний Вишкіл
27-28 листопада 2010р.Б., у Львові відбувся Крайовий Економічний Вишкіл,
що його організовував 11 курінь УСП НепрОсті. Вишкіл спрямований на розвиток
економічного пластування.
Провід вишколу доручив мені та пл.розв. Наталі Козачок наступні завдання:
зайнятись роздруком, продажем та піаром методичних матеріалів вишколу та
відзняти відеорепортажі.
Ми брали інтерв’ю у таких пластунів як В’ячеслав Олійник, Нестор Дацишин,
Володимир Жмурко та інші. Усі ці люди – фінансово успішні та незалежні. Ми
цікавились як саме вони заробляли свої перші гроші, чи навички здобуті у Пласті
їм у цьому сприяли і просили дати декілька порад учасникам вишколу.
Також я займалась рекламою та розповсюдженням методичок. А саме –
реклама в інтернеті та соц.мережах, і домовлення з пластовою крамничкою про
продаж та розповсюдження матеріалів.

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

“Листопадовий зрив”

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

Листопадовий зрив
Метою цієї акції, є вшанування памяті героїв та річниці проголошення ЗУНР.
Щороку пластуни організовують теренові змаги та вимарші приурочені цій даті.
Цього року провід акції одручив мені і пл.розв. Наталі Козачок підготувати та
провести тереновий змаг для молодшого юнацтва.
Спершу ми придумали заввдання для теренової гри. Вона складалась з
двох рівнів – основних точок, розташованих в центральній частині міста. Їх
учасники мали знайти за допомогою підказок, і там їх чекали інструктори з
подальшими завданнями. Паралельно відбувався фотоквест. Учасникам перед
початком теренової гри роздавалися фотографії Львова, а вони повинні були під
час теренівки знайти ці місця і сфотографуватись там цілою командою.
В наше завдання входило також знайти інструкторів для точок, що було
нелегко, адже це був робочий день. Але на щастя знайшлись охочі і з цією
ділянкою ніяких проблем не виникло.
По закінченню змагу ми чекали команди на фініші і на місці підбивали
результати. Після чого прозвітували комендантові про проведення та завершення
теренової гри.
Вважаю, що ми добре справились з поставленим завданням.

Проект Б(2). Пластова ідея і організація (2,3)

Курінний табір “Тисяча Доріг”

Дата проведення: 01.11.2010р.Б
Рівень організації: курінний
Обов’язки: інтендант
Комендант акції: ст.пл.вірл., Іванна Репетило, КВ
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Марія

вступила

до

Пласту

в

1999

році,

була

новачкою

рою

“Дельфінчики”, 8-го гнізда УПН ”Мандрівники сонячного ранку”. А взимку
2005 р.Б, перейшла у юнацтво в
юнакування

виконувала

діловодів(гурткова,

курінь ч.26 ім. Олени Пчілки. Під час

обов’язки

гуртковий

безлічі

писар,

гурткових

гуртковий

та

курінних

скарбник,

курінний

суддя, курінна хорунжа, курінна), а також долучалась до роботи станиці
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Зв’язкова к.ч. 26 ім. Олени Пчілки
ст.пл.вірл. Іванна Репетило, КВ

Курінний табір “Тисяча доріг”
Цього літа курінний табір к.ч.26 ім. Олени Пчілки був присвячений УПА. А
саме ролі жінок в УПА. За основу взялася автобіогрфія однієї із зв’язкових
повстанської армії, під назвою “Тисяча доріг”.
Я виконувала обов’язки інтенданта. Спершу я склала меню на всі дні
табору і на мандрівку, яке узгодило КВ куреня. Після того я заносила лист та
домовлялась з гуртівнею про харчі. Безповередньо перед табором, я організувала
транспорт який довіз необхідні харчі та інвентар зі Львова на місце табору.
Під час табору я слідкувала за дотриманням чистоти в інтендантському
наметі, видавала та приймала харчі від чергових та учасників табору і перебувала
на кухні та допомагала з приготуванням їжі.
Вважаю, що зі своїм завданням справилась на належному рівні. Ми
намагались урізноманітнити стандартний таборовий раціон, і всі учасники були
задоволені та ситі
Крім того, я була виховницею одного з гуртків на таборі і проводила
інструктажі з природознавства і ПМД.

Проект Б(3). Пластова ідея і організація (4,3)

Фестиваль Пластової Творчості “День
Пластуна: Догори Дригом”

Дата проведення: 26-27.02.2011р.Б
Рівень організації: станичний
Обов’язки: відповідальна за поселення, роздрук футболок
Комендант акції: ст.пл.скоб Ярема Дух, ЛЧ

Рекомендація
Фестиваль пластової творчості «День пластуна» – це станичний захід станиці
Львів, котрий, проте, вже кілька років поспіль збирає до участі пластунів з
цілого краю. Що приємно мені відзначити, так само щороку збільшується
кількість гостей та учасників Фестивалю. Проте, відповідно, щороку у
організаторів збільшується об’єм роботи до підготовки Фестивалю.
Цього року провід Дня пластуна вирішив зробити експеримент й на половину
ділянок запросив старше юнацтво, котре здає Третю пробу. До числа
третьопробників, що допомагали в організації Фестивалю потрапила й
пластунка розвідувачка Марія Козак.
В обов’язки Марії входили ділянки, котрі потребували роботи одночасно із
кількома напрямками. Без сумніву, це потребувало вмінь доброго планування та
роботи із кількома проектами. Окрім того, Марія, згідно нормативів роботи в
оргкомітеті Дня пластуна, мусіла опанувати роботу з онлайн-документами та
іншими формами звітності.
Марія давно є пластункою й веде активну пластову діяльність та протягом
кількох років долучається до життя станиці. Протягом цього часу неодноразово
спілкувався із Марією на різних пластових акціях й склав собі про неї позитивну
думку.
За підсумками праці на Дні пластуна, Марія потрапила до нечисленної когорти
тих третьопробників, котрі дійсно працювали як пластуни, що бажають
допомогти, а не як «збирачі проектів».
На мою думку, в часі ведення проекту на Дні пластуна Марія Козак з точки зору
планування, провідництва, відповідальності та інших прикмет й навичок, котрі
вимагає розвивати Третя проба, робила все правильно й заслуговує на
зарахування Третьої проби та іменування пластункою вірлицею.

ст. пл. скоб Ярема Дух, ЛЧ
комендант «Дня пластуна 2011»

“День Пластуна: Догори Дригом”
Уже вкотре у Львові відбувався фестиваль пластової творчості “День
Пластуна”. Цього року я долучалась до організації цього заходу.
Я відповідала за поселення гостей та учасників фестивалю, а також
займалась виробництвом і продажем футболок.
Для цього попередньо в банку відкривався рахунок, на який пластуни могли
перечисляти кошти за проживання та футболки, також я домовлялася за місце, де
учасники фестивалю будуть проживати (безпосередньо на Погулянці, а також на
Сихові, в туристичному центрі), домовлялася за транспрот, який би в суботу
ввечері доставив пластунів на Сихів, а також постійно контактувала з капітанами,
або представниками від команд.
Після того, як вийшов кінцевий термін зголошення на проживання і
ффутболки, я склала базу даних і замовлень. Безпосередньо під час фестивалю,
займалась продажем та розповсюдженням футболок, та поселянням команд.
Ввечері в суботу їздила разом з ними на Сихів, аби не виникло ніяких проблем.
Після закінчення фестивалю виявилось, що є щее охочі замовити собі
футболки, тому ще тиждень після ДП я приймала замовлення та гроші від
бажаючих. Після чого замовивши і отримавши готові футболки, віддала їх
власникам.

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 благочинної пожертви
Комендант акції: ст.пл.вірл., Марта Федьків, Ті

Рекомендація

Я познайомилася з Марією 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 Марія 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. Марія разом з Наталею 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 виступів 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 Марію, оскільки під час
нього вона показала як відмінний організаторський хист, якості лідера, (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 розповсюдження та рекламної кампанії методичних
матеріалів у ділянці економіко – господарського виховання в Пласті. Марія самостійно
розробила рекламну кампанію і систему збуту методичок. Показовим є, що попри те, що
проект підписаний, юначка продовжує активно займатися цією справою, що характеризує
її як відповідальну особу, що тримає слово.
Загалом вважаю, що здобуття ступеня пластунки вірлиці буде заслуженим,
оскільки Марія активно працювала не лише під час здачі третьої проби, а й на рівні гуртка
як прихильниця та куреня як учасниця. Оскільки Марія тривалий час була ще й у новацтві,
то для неї Пласт не лише спосіб проведення вільного часу, а й стиль життя.
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”
Кожному пластунові варто пам’ятати про другий головний обов’язок
пластуна, який говорить, що пластун допомагає іншим. Саме тому, к.ч. 26 ім.
Олени Пчілки прийняв рішення посприяти збору коштів для притулку тварин
“Милосердя”.
Ми з пл. розв. Наталею Козачок вирішили втілити цю ідею в реальність
взявшись за харчування гостей та учасників «Дня Пластуна». Попередньо
домовившись з проводом фестивалю, ми харчували тих гостей та учасників, які
заплатили за проживання. Вилучені кошти пішли на закупівлю необхідних
медикаментів для тварин.
Для цього ми попередньо складали оптимальне меню, закупляли харчі, та
розподіляли по гуртках обов’язки, хто і що повинен приготувати. Також
домовлялись за транспорт та доствалення харчів безпосередно до місця
проведення фестивалю. І під час «Дня Пластуна» і в суботу, і в неділю харчували
учасників та гостей.
Після закінчення акції та підрахунку грошей, ми купивши необхідні ліки
поїхали в с.Брюховичі, в притулок “Милосердя” і віддали все необхідне для тварин.

Проект Г(1). Пластові заняття (2,3)

“Молодь Пам’ятає Шухевича”

Дата проведення: 4-5.03.2011р.Б
Рівень організації: станичний
Обов’язки: писар
Комендант акції: ст.пл.скоб, Іван Чир, ОЗО

“Молодь Пам’ятає Шухевича”
Цього року пластова громада відзначала 61-шу річницю загибелі генерала
хорунжого УПА Романа Шухевича. Моїм завданням було провести акцію для учнів
середніх навчальних закладів м.Львова.
Тереновий змаг відбувався в с. Білогорща. Я виконувала обов’язки писаря.
А саме: домовлялася з міською радою та управлінням Міністерства Освіти про
проведення такої акції, підготувала та віднесла листи в школи, контактувала з
представниками шкіл та збирала зголошення від команд, інформувала учасників
теренового змагу, підготувала накази, грамоти, техніку безпеки та усі необхідні
папери для проведення теренівки, закупляла необхідну канцелярку.
В змазі брало участь близкько семи команд з різних шкіл Львова. По
закінченю змагу відбулася екскурсія в музеї Романа Шухевича в Білогорщі, а
переможці акції отримали в якості призів квитки в кінотеатр та методичну
літературу.

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 Львові
Комендант акції: ст.пл.вірл., Іванна Репетило, КВ

“Пластова Година Землі”
Вже 4 роки поспіль світова громада проводить таку акцію, як “Світова година
Землі”. Цього року пластуни долучились до організації цієї екологічної акції.
За проведення заходу стали відповідальними я та пл. розв. Наталя Козачок.
Перед нами було поставлено цілі, з якими ми успішно справились. А саме:
підготували усі документи та необхідні ппери для домовленості з міською радою,
та постійно контактували з її представниками, домовились з найбільш
освітлюваними будівлями центральної частини міста Львова, про вимкнення
зовнішнього освітлювання під час проведення акції (Домініканський собор, собор
Святого Юра, Оперний Театр, Ратуша, ц. Андрія, телевізійна вежа, та ін.),
співпрацювали з ЗМІ, домовились про використання станичної апаратури та
організований довіз її на та з місця проведення акції, піар акції та власне її
проведення.
Акція відбувалась на пл. Ринок, одночасно із світовою годиною Землі, а
саме з 20:30 по 21:30. На акції були присутні пластуни з Львівської станиці, а також
львівяни та гості міста.

