
 

Ім'я і прізвище  

Дата народження  

Місце народження 

Гурток  

-ий курінь ім.

Дата вступу до УПЮ  

Дата іменування на розвідувача/-чку 

УКРАЇНСЬКА СКАВТСЬКА
 
  ОРГАНІЗАЦІЯ в США 

Справлене видання КПС-США / Липень 2003 

ІНДЕКС 
до



ПРОЄКТИ / ВИМОГИ 

А. Три Головні Обов'язки Пластуна (3 проєкти) 
Проєкт #1  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Проєкт #2  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Проєкт #3  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Б. Пластова Ідея і Організація (3 проєкти) 
Проєкт #4  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Проєкт #5  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Проєкт #6  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
В. Громадська Діяльність 
Проєкт #7  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Г. Пластові Зайняття 
Проєкт #8  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Ґ. Життя в Природі 
Проєкт #9  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Д. Табори і Вмілості 

Візьме участь в одному пластовому таборі після здобуття ІІ-ої проби 
(Гляди Вказівки до Проб в УПЮ у виданні Напрямні до Програми УПЮ) 

Табір (рід, місце, місяць і рік) 
Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Здобуде три вмілості після здобуття ІІ-ої проби – на ІІІ-му ступені АБО одноразові

Вмілість 1 (назва і ступінь)  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Вмілість 2 (назва і ступінь)  
 Підпис зв’язкового/ої          Дата  
Вмілість 3 (назва і ступінь)  

Підпис зв’язкового/ої Дата  
Е. Здобуде ВФВ на ІІІ-му ступені після здобуття ІІ-ої проби 
Підпис зв’язкового/ої  Дата  
Є. Ходить до школи українознавства 
Підпис зв’язкового/ої  Дата  

Самостійні гуртки – підпис впорядника/ці самостійного гуртка заступає підпис зв’язкового/-ої. 
Якщо проєкт виконано на КВТ – підпис булавного/-ої КВТ заступає підпис зв’язкового/-ої.



Зголошення Проєкту #1
Катеґорія: А. ТРИ ГОЛОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПЛАСТУНА 
Тема вибраної точки  
Назва проєкту  
Твоє ім'я  
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.)

Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 

2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.)

Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.”
Твій підпис  Дата  

Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 
Підпис зв'язкового/ої Дата  

3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.)

4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.)

Підпис перевіряючої особи Дата  
Підпис зв'язкового/ої  Дата  



Зголошення Проєкту #2 

Катеґорія: А. ТРИ ГОЛОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПЛАСТУНА 
Тема вибраної точки              
Назва проєкту               
Твоє ім'я                
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.) 
                
                
                
Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 
                
                
                
                
2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.) 
Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.” 

Твій підпис           Дата     
Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 

Підпис зв'язкового/ої         Дата     

 
3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.) 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.) 
                
                
                
                
                
                
Підпис перевіряючої особи         Дата     
Підпис зв'язкового/ої          Дата    



Зголошення Проєкту #3 

Катеґорія: А. ТРИ ГОЛОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПЛАСТУНА 
Тема вибраної точки              
Назва проєкту               
Твоє ім'я                
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.) 
                
                
                
Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 
                
                
                
                
2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.) 
Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.” 

Твій підпис           Дата     
Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 

Підпис зв'язкового/ої         Дата     

 
3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.) 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.) 
                
                
                
                
                
                
Підпис перевіряючої особи         Дата     
Підпис зв'язкового/ої          Дата    



Зголошення Проєкту #4 

Катеґорія: Б. ПЛАСТОВА ІДЕЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 
Тема вибраної точки              
Назва проєкту               
Твоє ім'я                
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.) 
                
                
                
Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 
                
                
                
                
2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.) 
Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.” 

Твій підпис           Дата     
Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 

Підпис зв'язкового/ої         Дата     

 
3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.) 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.) 
                
                
                
                
                
                
Підпис перевіряючої особи         Дата     
Підпис зв'язкового/ої          Дата    



Зголошення Проєкту #5 

Катеґорія: Б. ПЛАСТОВА ІДЕЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 
Тема вибраної точки              
Назва проєкту               
Твоє ім'я                
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.) 
                
                
                
Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 
                
                
                
                
2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.) 
Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.” 

Твій підпис           Дата     
Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 

Підпис зв'язкового/ої         Дата     

 
3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.) 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.) 
                
                
                
                
                
                
Підпис перевіряючої особи         Дата     
Підпис зв'язкового/ої          Дата    



Зголошення Проєкту #6
Катеґорія: Б. ПЛАСТОВА ІДЕЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 
Тема вибраної точки  
Назва проєкту  
Твоє ім'я  
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.)

Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 

2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.)

Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.”
Твій підпис  Дата  

Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 
Підпис зв'язкового/ої Дата  

3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.)

4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.)

Підпис перевіряючої особи Дата  
Підпис зв'язкового/ої  Дата  



Зголошення Проєкту #7
Катеґорія: В. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Тема вибраної точки  
Назва проєкту  
Твоє ім'я  
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.)

Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 

2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.)

Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.”
Твій підпис  Дата  

Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 
Підпис зв'язкового/ої Дата  

3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.)

4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.)

Підпис перевіряючої особи Дата  
Підпис зв'язкового/ої  Дата  



Зголошення Проєкту #8
Катеґорія: Г. ПЛАСТОВІ ЗАЙНЯТТЯ 
Тема вибраної точки  
Назва проєкту  
Твоє ім'я  
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.)

Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 

2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.)

Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.”
Твій підпис  Дата  

Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 
Підпис зв'язкового/ої Дата  

3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.)

4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.)

Підпис перевіряючої особи Дата  
Підпис зв'язкового/ої  Дата  



Зголошення Проєкту #9
Катеґорія: Ґ. ЖИТТЯ В ПРИРОДІ 
Тема вибраної точки  
Назва проєкту  
Твоє ім'я  
Рід проєкту (зазначи один):    Індивідуальний    /    Спільний (скільки осіб? ____ ) 
1. Ціль: (Що хочеш осягнути?  Виповни цю частину перед виконуванням проєкту.)

Підготовка: (Які матеріяли треба зібрати, які домовлення треба зробити, і т. п.) 

2. Затвердження пляну проєкту: (Треба мати підписи перед тим, що почнеш виконувати проєкт.)

Ти: “Я заплянував проєкт описаний вище і є готовий його виконувати.”
Твій підпис  Дата  

Зв’язковий/а: “Я розумію цей проєкт і його затверджую – можна виконувати.” 
Підпис зв'язкового/ої Дата  

3. Переведення: (Опиши виконання – хто?, що?, де?, скільки?, коли?, як? – і Твої підсумки.)

4. Перевірка, обговорення і завваги: (Виповнює особа, яка перевіряє проєкт, після виконання.)

Підпис перевіряючої особи Дата  
Підпис зв'язкового/ої  Дата  



ЦИМ СТВЕРДЖУЄМО, ЩО 

виказавши добру пластову поставу, успішно закінчив/ла 

ТРЕТЮ ПРОБУ 
Програми УПЮ, 

і з нинішним днем рекомендуємо, щоб Крайовий Комендант 
іменував його/її пластуном скобом / пластункою вірлицею. 

Зв'язковий/а куреня  Дата  

Впорядник/ця гуртка Дата  

Конечно долучити: 
1. Життєпис, який включає (гляди Напрямні до Програми УПЮ)

а. Опис життя 
б. Списки пластових осяг 
в. Відповідь на питання "Що означає Пласт в мойому житті?" 

2. Посвідку табору відбутого після здобуття ІІ-ої проби
3. Посвідки трьох (3) вмілостей (одноразових або на третьому ступені) здобутих після

здобуття ІІ-ої проби
4. Посвідку ВФВ ІІІ здобутого після здобуття ІІ-ої проби

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВИМОГ ПРОБИ 

1. Зв'язковий/а пересилає вповні виповнений індекс (зі всіми підписами) та долученими
матеріялами до КПС на адресу:

Plast USO – KK-UPY     700 Cedar Road     Jenkintown, PA 19046

АБО, ЯКЩО В ОСТАННІЙ ХВИЛИНІ,
на адресу Крайового Коменданта, за попереднім домовленням.  Можна дістати
точніші інструкції від КК УПЮ через е-пошту – kps-kky@plastusa.org.

2. Крайовий Комендант відтак висилає інструкції щодо іменування.

3. Копія виповненого індексу зберігається в архіві куреня/самостійного гуртка
а ориґінал в архіві Крайового Коменданта УПЮ.

Справлене видання КПС-США / Липень 2003 


