Про методичні проекти для здобуття ступенів в Кадрі Виховників
т.1.1. Згідно вимог, які встановлені у правильнику Кадри Виховників і Виховниць Уладу
Пластового Юнацтва (далі — КВ УПЮ), схваленому на Малій Раді Скобиного Кругу (далі — МРСК)
в Україні від 25-26 травня 1996 р., кожен вишколений виховник і виховниця зобов’язуються дбати
про успішний виховний процес та самовиховну працю юнацтва.
т. 2.1. Метою КВ УПЮ є спільна праця цілої Кадри, та її поодиноких членів, для добра та
користі української молоді, згуртованої в УПЮ, яка на основі наукових студій та досвіду праці з
юнацтвом (на всіх рівнях виховницької діяльності) постійно розвивала б і впроваджувала концепцію
самовиховання юнацтва.
т. 4.4. Завданням членів КВ УПЮ є здійснювати поставлену мету шляхом постійної праці над
собою для поглиблення знань та підвищення своїх кваліфікацій виховника/ці, інструктора чи іншого
діловода УПЮ.
т. 3.1. Для підтвердження набутих кваліфікацій КВ УПЮ вживає двох ступенів:
— Перший ступінь КВ УПЮ;
— Другий ступінь КВ УПЮ.
т. 3.2.1 Перший ступінь КВ признає Булава УПЮ (Крайовий провід КВ) лише:
• заприсяженим пластунам і пластункам зі свого краю, які успішно закінчили Вишкіл
Впорядників УПЮ (на підставі звіту коменданта вишколу);
• успішно виконують обов'язки виховникам/цям гуртка УПЮ, зв'язкового/ої юнацького
куреня або інша безпосередня праця з юнацтвом у станиці — перед або після вишколу,
мінімум два роки (на підставі рекомендації Станичної Старшини);
• успішно виконували обов'язки члена булави виховно-вишкільного (щонайменше
двотижневого) табору УПЮ (на підставі рекомендації коменданта табору);
• згідно рішення МРСК від 7-8 грудня 2002 р. Б., виховникам чи виховницям, які своєвчасно
виконали та оформили методичний проект протягом року з моменту подання карти
зголошення на здобуття 1 чи ІІ ступеня КВ .
т. 3.2.2. Булава УПЮ проголошує це рішення у своєму офіційному органі та висилає
відповідну посвідку та відзнаку для кандидата на руки Станичної Старшини.
т. 3.2.3. КПС провадить крайовий реєстр усіх осіб, яким признано Перший ступінь КВ УПЮ.
т. 4.5. Юнацькі виховники і виховниці, які здобули щонайменше Перший ступінь в КВ УПЮ і в
даний момент працюють з юнацтвом в ролі зв’язкового/ої куреня чи впорядника гуртка або
виконують діловодство, пов’язане з працею в УПЮ чи для УПЮ є дійсними членами СК і мають
право ухвального голосу на МРСК та в місцевому осередку КВ УПЮ і можуть бути вибраними до
Крайового чи місцевого проводу КВ УПЮ).
т. 3.3.1. Другий ступінь КВ признає ГПБ (Головний провід КВ) тим заприсяженим пластунам і
пластункам, які:
• попередньо одержали Перший ступінь КВ (на підставі реєстру КВ у даному краю);
• провели мінімум два роки виховної праці від здобуття Першого ступеня КВ;
• успішно закінчили Вишкіл Зв'язкових УПЮ (на підставі звіту коменданта вишколу)
• одержали рекомендацію Булави УПЮ (Крайового проводу КВ).
• подали методичну розробку;
• успішно перейшли вишкіл ЛШ/ШБ першого рівня або вишкіл комендантів таборів (для
членів УПС)
т. 3.3.2. ГПБ проголошує це рішення у Пластових Вістях і пересилає посвідку та відзнаку до
КП для вручення на відповідному форумі та для проголошення у крайовому органі і відмічення у
крайовому реєстрі КВ УПЮ.
т. 3.3.3. ГПБ (Головний провід КВ) веде світовий реєстр осіб, яким признано Другий ступінь
КВ УПЮ.
т. 4.5. Члени СК з Другим ступенем в КВ УПЮ мають право ухвального голосу на ВРСК,
МРСК та в місцевому осередку КВ УПЮ і можуть бути вибраними до Головного, Крайового чи
місцевого проводу КВ УПЮ.
т. 4.5. Члени-дорадники (т.б. колишні дійсні члени, які в даний час неактивні в юнацькій
ділянці) з Першим і Другим ступенем в КВ УПЮ мають право тільки дорадчого голосу.
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Методичний проект Кадри виховників УПЮ
Крайова Булава УПЮ затвердила нові вимоги до виконання методичного проекту на
здобуття І і ІІ ступеня в Кадрі Виховників УПЮ.

Вимоги до змісту, виконання і оформлення методичного проекту КВ
1. Методичний проект на здобуття І і ІІ ступеня КВ — це методична розробка
виховника в ділянці виховної програми УПЮ, успішно апробована ним на практиці у роботі
з дітьми або вишколі виховників.
2. Вимоги до методичного проекту на ступінь КВ:
2.1. Самостійне виконання проекту.
2.2. Оригінальний і творчий підхід до змісту проекту (роботи інших авторів можуть
використовуватися як допоможні. Посилання на роботи інших авторів обов’язкові).
2.3. Відповідність проекту виховній програмі УПЮ, її методам і формам занять.
2.4. Відповідність проекту віковим особливостям учасників і вимогам безпеки.
2.5. Ефективність проекту для його використання у виховній чи вишкільній роботі.
3. Тему і мету проекту потрібно попередньо узгодити з Крайовою Булавою УПЮ. Для
цього треба подати Крайовій Булаві УПЮ картку зголошення проекту КВ. Проект КВ слід
виконати впродовж року від часу його зголошення. Картка зголошення проекту додається.
4. Після виконання і оформлення відповідно до визначених вимог, методичний проект
подається на розгляд Крайової Булави УПЮ.
5. Зміст проекту включає:
5.1. Інформацію про автора проекту:
• прізвище та ім’я
• пластовий ступінь;
•
дата народження;
• домашня адреса;
• телефон, ел.пошта;
• освіта;
• місце праці;
• виховне діловодство і термін його виконання,
• відбуті вишколи та табори (назва заходу, дата і місце проведення, статус);
5.2. Анотацію про виконання проекту:
• вид проекту
• для кого він має бути зреалізований;
• мета проекту;
• актуальність теми;
• короткий опис проекту;
• інформація про реалізацію проекту.
5.3. Інформацію про виконання проекту:
• дата, місце і тривалість виконання проекту по етапах (1 етап —проведення
практичних занять; 2 етап – аналіз та збір інформації; 3 етап — опрацювання та
оформлення матеріалу); вид проекту;
• короткий опис виконання проекту;
• учасники і провід проекту, їх кількість;
• результати виконання проекту, зауваги.
5.4. Детальний текстовий і візуальний (ілюстрації, схеми малюнку, фотоматеріали
мають бути акуратно оформлені і підписані) виклад усієї інформації, яку передбачає тема і
мета проекту.
Зокрема:
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– опис усіх частин проекту та виклад усієї інформації, яку вони включають;
– детальний виклад методів подання цієї інформації учасникам;
– використання часу: тривалість різних частин проекту;
– перелік виряду, необхідний для виконання проекту і участі в ньому.
5.5. Перелік літератури, використаної при опрацюванні проекту.
6. Вимоги до оформлення проекту:
6.1. Проект — надрукований на папері формату А4 і зшитий.
6.2. Набраний на комп’ютері або на друкарській машинці. Шрифт: “Times New Roman”,
розмір 12
6.3. На титульній сторінці подається:
• у верхній частині аркуша:
Пласт
Національна Скаутська Організація України
• по центру аркуша:
Методичний проект УПЮ на здобуття І ступеня КВ
тема проекту: її назва
• внизу:
Виконав: пластовий ступінь, ім’я, прізвище, станиця.
6.4. Крайовій булаві УПЮ подається друкований і електронний варіанти проекту.
7. До виконаного проекту КВ долучаються:
7.1. Письмові рекомендації до зарахування проекту членів Кадри Виховників куреня
УПЮ, Старшини станиці або вищого пластового проводу, під безпосереднім керівництвом
якого був реалізований проект.
7.2. Додаткові інформації про виконання методичного проекту: відгуки пластових
провідників і непластунів, які мали відношення до виконання проекту, публікації в пресі,
тощо.
Картка зголошення методичного проекту на I (II) ступінь КВ УПЮ
1. Інформація про зголошеного:
1.1. Пластовий ступінь, ім’я, прізвище, курінь УСП (УПС).
1.2. Станиця.
1.3. Виховне діловодство.
1.4. Домашня адреса, телефон, електронна пошта.
2. Інформація про проект:
2.1. Тема.
2.2. Мета.
2.3. Актуальність .
2.4. Ділянки програми УПЮ, які будуть опрацьовані в проекті.
2.5. Цільова група пластунів, на яку спрямований проект.
2.6. Короткий опис проекту.
2.7. Потреба допомоги від пластового проводу.
2.8. Зауваги.
Крайова Булава УПЮ спробує надати Вам всесторонню допомогу у розробці методичних
проектів. Усі Ваші запитання чи зауваги до вимог і тем методичного проекту просимо надсилати
Львів 79000, а/с 65, Пласт НСОУ, “Проект КВ” телефон: (032) 297-65-85, ел. пошта:
upu@plast.org.ua
Дякуємо за співпрацю. Бажаємо усім Вам плідних методичних розробок і гідного здобуття І і ІІ
ступеня Кадри Виховників.
Крайова Булавна УПЮ cт. пл. вірл. Зореслава Багнюк, L

