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Молодість і краса, сила і любов до Батьківщини та 

ближнього, романтика та постійний рух уперед, пошук пригод та 
прагнення до самовдосконалення – такі вічні вселюдські ідеали 
знайшли теоретичне обґрунтування та практичне втілення у 
Пласті. У більшості громадян Пласт асоціюється із патріотичною 
організацією для всебічного виховання молоді. Але цим його 
призначення далеко не вичерпується. Пласт – це ще оригінальний 
синтез філософсько-ідеологічних поглядів, унікальна педагогічна 
система та чітко окреслений спосіб життя. 

Відповідником терміну «скаутинг» (англ. scouting, від scout 
- розвідник) став термін «пластування». Саме ж слово «пласт» 
походить від назви козаків-розвідників, які називались 
пластунами [6]. 

Умовно формування пластової організації поділяють на 
шість етапів [6]. 

І. На заранні (1911-1920). В 1911 р. студенти Петро Франко 
та Іван Чмола засновують перші пластові гуртки. Офіційним 
початком Пласту вважається день першої присяги пластового 
гуртка при Академічній Гімназії у Львові – 12.04.1912 р. Гурток 
заснував доктор Олександр Тисовський. В 1913 р. відбувся 
перший з'їзд представників пластових гуртків у Львові, на якому 
створено «Організаційний Пластовий Комітет». В 1914 р. вибухає 
війна, і багато пластунів стають у ряди УСС. В 1918 р. Пласт 
пожвавлює діяльність, яку поширює на центральній та східній 
частині України.  

ІІ. Віднова Пласту (1920-1930). Після занепаду Української 
Держави, Пласт відновлює діяльність, спершу в Західній Україні, 
а згодом серед української еміграційної молоді в країнах Західної 
Європи. В Пласті масово гуртується українська шкільна, 
селянська та робітнича молодь. Починає виходити ряд пластових 
публікацій, зокрема офіційний пластовий орган «Молоде життя». 



Виходить в світ книжка О. Тисовського «Життя в Пласті». До 
розбудови Пласту причетний і митрополит Шептицький, 
подарувавши пластунам площу на горі Сокіл у Карпатах. 1928 р. 
заборонена легальна діяльність Пласту на Волині, а 1930 в 
Галичині.  

ІІІ. За існування своєї нації (1930-1944). В цей період Пласт 
в Галичині працює нелегально під проводом конспіративного 
Пластового Центру. Праця ведеться через Комісію Виховних 
Осель, «Рідну Школу» та публікацію журналу «Вогні». Польська 
влада карає всі прояви праці Пласту арештами та висилкою до 
концентраційного табору. В 1939 р. вибухає ІІ Світова війна, і 
Пласт пробує відновити діяльність в Україні. Проте німецька 
окупаційна влада не дозволяє існування пластової організації, і 
пластуни змушені продовжувати діяльність нелегально.  

ІV. Друга віднова Пласту. Великі завдання (1945-1950). 
Після війни багато українців залишилося поза межами України. 
Організуються пластові гуртки в багатьох місцевостях з 
Головною Пластовою Старшиною та Радою в Мюнхені. Пласт діє 
в країнах Пн. та Пд. Америки, Австралії, Англії, Австрія, Франція 
і т.п.  

V. Розквіт Пласту на нових місцях поселення (1950-1989). 
З 1950 р. український Пласт розвинув активну діяльність на 
нових місцях поселення, Австралія, Аргентина, Канада, 
Великобританія, Німеччина, США. Переводяться пластові 
заняття, виховні та спеціалізаційні табори. Видаються для 
виховників журнали «Вогонь Орлиної Ради», «В дорогу з 
юнацтвом», для новацтва видається місячник «Готуйсь», для 
юнацтва «Юнак», а для УСП і УПС «Пластовий Шлях».  

VІ. Відродження Пласту на незалежній Україні (з 1990). 
Наприкінці 80-років XX ст. у СРСР змінилася політична ситуація: 
уряд послабив контроль над словом і закордонними контактами. 
Уже в 1990 році виникли організації в Луцьку, Києві, Донецьку, 
але найширше Пласт розвинув свою діяльність на теренах 
Львівщини та Львова зокрема, де Міська рада 22 лютого 1990 
року затвердила Статут пластового товариства. 

Сучасний Пласт [7] – організовує численні табори 
(летунський, морський, військовий, спортивний, мандрівний, та 
ін.), акції різного спрямування – спартакіади, змагання з пішого 



мандрівництва «Стежками героїв» та «Осінній рейд», Фестиваль 
пластової творчості «День пластуна», міжнародний захід 
«Вифлеємський Вогонь Миру», інтелектуальні змагання 
«Плазма» і «Орликіада» та інші. У Пласті традиційно 
святкуються українські народні свята та пластові свята: День 
Пластової присяги, Свято Весни, День Подяки. У 2008 році 
Національну скаутську організацію України (НСОУ), куди 
входить і Пласт, було прийнято до Всесвітньої організації 
скаутського руху (ВОСР). Пластова виховна система 
складається з трьох елементів: 1) ідейні основи Пласту (пластова 
присяга та пластовим законом); 2) пластова метода 
самовиховання; 3) виховні засоби (зміст пластової діяльності). 
Вітаючись на урочистостях, пластуни промовляють один 
другому: «СКОБ» (початок слів Сильно (Дуб), Красно (Калина), 
Обережно (Мухомор), Бистро (Блискавка) та підносять при цьому 
догори праву руку із випростаними трьома пальцями – символом 
трьох головних обов'язків пластуна: 1) бути вірним Богові і 
Україні; 2) допомагати іншим; 3) слухатися пластового проводу і 
жити за Пластовим Законом. Своїм опікуном пластуни обрали св. 
Юрія (зразок непохитності віри, доброти та відважності). Гімном 
Пласту є пісня «Цвіт України», перший куплет якої склав О. 
Тисовський, а інші два запозичені з поезії І. Франка «В дорогу». 

Пластуни гуртуються в куренях, котрі об'єднуються в Улади 
за віком (новаки – від 6 до 11 р., об'єднуються в Уладі Пластунів 
Новаків та Пластунок Новачок (УПН); юнаки – 12 – 17 р., Улад 
Пластового Юнацтва (УПЮ); старші пластуни – 18 – 35 р., Улад 
Старших Пластунів (УСП); пластуни сеньйори – старші за 35 
років, Улад Пластового Сеніорату (УПС). Кожен курінь має 
власного патрона, порядкове число й барви, а також курінне 
знамено і курінний прапор. 

Отже, «Пласт» відіграє прогресивне значення в становленні 
і розвитку української молоді через вміле поєднання навчально-
виховного процесу з працею та загально фізичним розвитком. У 
«Пластовій державі» молодь готується до державного життя, 
вчиться боротись з життєвими труднощами, свідомо розуміти 
свою роль і місце в суспільстві, підпорядковувати свої власні 
інтереси на благо загальної справи – за кращу долю України та її 
народу. 
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