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Вступ
Постановка проблеми. У Концепції нової української школи (2016) наголошено на необхідності виховання «цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота, з активною громадянською позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці» [6].
Водночас болючими проблемами сучасного суспільства залишаються втрата духовних та соціальних орієнтирів сучасних дітей та молоді, погіршення рівня їхнього життя та здоров’я, нівелювання загальнолюдських та національних цінностей, споживацьке ставлення до навколишнього середовища, підвищення рівня дитячої бездоглядності та злочинності. 
Тому переформатування сьогодні виховного процесу з орієнтацією на європейські цінності, з однієї сторони, а з іншої – потреба та прагнення збереження національної самобутності та ідентичності, зумовлює необхідність залучення такого виховного ресурсу, суб’єкта виховного впливу, що дав би змогу сприяти подоланню зазначених негативних тенденцій та комплексно зреалізувати окреслені завдання освіти та виховання підростаючого покоління.
На нашу думку (а це підтверджується і світовим досвідом), однією з потужних інтегруючих сил, чинником виховання особистості, найбільш співзвучним за метою, змістом та напрямами діяльності у контексті зазначених завдань виховання особистості є скаутська методика виховання, реалізована в Україні у діяльності «Пласту» – національній скаутській організації України, яка задекларована та перевірена 100-річним досвідом успішної та результативної діяльності.
З огляду на зазначене, відродження та популяризація ідей національної скаутської організації «Пласт» в Україні, створення нових пластових осередків та станиць нині є потребою державного рівня, оскільки сучасна суспільно-політична ситуація у країні зумовлює необхідність підготовки фізично та духовно здорового молодого покоління, відданого традиціям, звичаям, державі, виховання політичної та військової еліти нації.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Різні аспекти проблеми національно-патріотичного виховання учнів та молоді були та є предметом наукових досліджень сучасних вчених І. Беха, В. Гарнійчук, О. Жаровської, К. Журби, П. Ігнатенка, В. Киричок, Г. Назаренко, І. Шкільної, О. Сухомлинської та ін.
Теоретико-методологічні засади діяльності «Пласту» обґрунтовано свого часу ще В. Боровським, А. Річинським, Т. Самотулкою, Ю. Старосольським, О. Тисовським, П. Франком та ін.
Окремі аспекти проблеми становлення скаутського руху в Україні та специфіки скаутської методики, організаційно-практичні засади виховного процесу у «Пласті» розглядають у свої працях О. Дем’янюк, І. Дідух, Ю. Жданович, Л. Кирик, В. Кузик, І. Остапйовська, Н. Чиренко та ін. 
Проблемі становлення та розвитку української скаутської організації «Пласт» на Волині у 20-30–х роках XX ст. присвячене монографічне дослідження Ю. Візитів [2].
Метою нашого дослідження стало розкриття особливостей національно-патріотичного виховання у «Пласті» на Рівненщині, аналіз проблем у діяльності організації у сучасних суспільно-політичних умовах та окреслення можливих напрямів їх усунення.
Об’єкт аналізу – національно-патріотичне виховання у «Пласті» на Рівненщині.
Предметом дослідження є особливості національно-патріотичного виховання у «Пласті» на Рівненщині.



1. Національно-патріотичне виховання учнів та молоді – стратегічний вектор виховання особистості та зміцнення української держави
Актуальність проблеми національно-патріотичного виховання учнів сьогодні не викликає сумніву у контексті тих суспільно-політичних подій, що склалися у країні.
Відтак, оновлену мету, завдання, зміст та напрями національно-патріотичного виховання учнів викладено у низці нормативно-правових документів з питань освіти і виховання, прийнятих за останні кілька років. Зокрема, у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки зазначено: «В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захистом Батьківщини, незалежності та територіальної цінності України» [10, с. 1]. 
Своєю чергою, у Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015) вказано, що національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації [5].
У цьому ж документі наголошено на необхідності «формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей: повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у громадсько-політичному житті країни; повага до прав людини; верховенство права; толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей; рівність всіх перед законом; готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України» [ там само ].
Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави [5].
Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
- формування мовленнєвої культури;
- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму [там само].
У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015) зазначено, що патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. 
У зазначених вище та інших нормативно-правових документах з питань організації національно-патріотичного виховання учнів виділено можливі напрями такої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах: робота з використанням традицій українського козацтва; посилення державно-патріотичної спрямованості у викладанні дисциплін загальноосвітньої школи; залучення учнів до вивчення історії та культури України через різноманітні види позакласної роботи; пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, залучення дітей до самодіяльної художньої творчості, діяльності фольклорних колективів, творчих об’єднань, клубів за інтересами; відзначення державних свят як способу піднесення національно-патріотичних почуттів учнів; відзначення народних, традиційних, обрядових свят у загальноосвітніх, професійних  навчальних закладах та залучення учнівської молоді до їхнього проведення органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями; створення сценаріїв та проведення заходів, присвячених визначним особистостям, подіям, датам вітчизняної історії; робота учнів у трудових та волонтерських загонах молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реставрацію та відновлення пам’яток історії, культури та архітектури, меморіальних комплексів та ін.; організація та проведення культурно-мистецьких, спортивних та дозвіллєвих, туристично-краєзнавчих заходів, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей учнів; екскурсійно-туристична робота (розробка екскурсійних маршрутів, схем історичних та пам’ятних місць міста, району, області, України); спортивно-оздоровча діяльність (організація Днів здоров’я, пішохідних та водних походів тощо); проведення зустрічей з діячами сучасної культури, мистецтва, науки, видатними спортсменами та ін.
Необхідно зазначити, що у «Заходах щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», викладених у Додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. за № 641 наголошено на необхідності «узагальнення досвіду використання загальноукраїнського та регіонального компоненту виховання патріотизму, що накопичений у навчальних закладах», а у розділі 8 «Національно-патріотичне виховання за участю громадських організацій» цього ж документу підкреслено «важливість тісної співпраці з громадським сектором, необхідність створення пластових центрів у всіх містах і селах України з метою проведення виховної роботи серед дітей та молоді» [5] (курсив наш).
Отже, дослідження та системний аналіз нормативно-правових документів та наукової літератури дав змогу визначити мету, завдання, принципи та напрями національно-патріотичного виховання як стратегічного вектора виховання особистості та зміцнення української держави, де «Пласту» як виховній системі, що інтегрує загальнолюдські та національні цінності, належить одна з ключових ролей.

2. Виховна діяльність «Пласту» на Рівненщині: мікроісторія
Національно-патріотичне виховання було головним сенсом функціонування «Пласту» на Рівненщині уже від самого зародження організації. Підтвердженням цього є аналіз наукових джерел та інформаційних ресурсів, який дав змогу констатувати, що перший пластовий осередок на Рівненщині було засновано у с. Олександрія Рівненського повіту (нині смт. Олександрія Рівненської області) наприкінці 1922 р. Засновниками його були учні старших класів місцевої польської семикласної школи Володимир Боровський, Феодосій Семенюк та Теодосій Довгалюк (фото представлено у Додатку А), які дізналися про «Пласт» з часописів «Український Пласт», «Молоде життя» і пластових календариків «СКОБ», які періодично купували у книгарнях Рівного [2, с.43]. 
Окрім того, «Волинська трійця» (так їх називали у пластових колах) звернулася за методичною допомогою до пластового керівництва у Львові і отримали зі Львова підручник основоположника пластового руху О. Тисовського «Життя в Пласті».
Слід зазначити, що досліджувана нами територія до 1939 р. була під владою Польської держави. Відтак, ключовим завданням «Пласту» у таких умовах було виховання освіченого, дієвого і порядного підростаючого покоління українців, майбутніх військових, борців за державність України, збереження українських традицій, мови, історії, а головна ідея – «всебічне патріотичне самовиховання» – передбачала фізичний, інтелектуальний, духовний розвиток, вироблення лідерських вмінь і знань. 
Архівні матеріли засвідчують, що уже у вересні 1922 р. діяльність Пласту в Олександрії було заборонено. 
Однак, з ініціативи олександрійських пластунів організація відновила свою діяльність як спортивно-виховна секція товариства «Просвіта», яке несло за нього всю юридичну і матеріальну відповідальність перед місцевою польською владою. З цього приводу один із засновників Пласту В. Боровський у своїх спогадах «До історії українського Пласту на Волині», що вийшли у Канаді у 1971–1972 рр. згодом писав: «… в усіх тоді вступив дух і почуття гордості. Ми вже не були сірою масою, а зорганізованою громадою» [1, с. 170].
Водночас, брак досвідчених інструкторів, відсутність методичних програм, правильників, коштів суттєво ускладнювали діяльність перших пластових гуртків. 
Олександрійські пластуни згуртовували довкола себе молодь, яка була переважно сільською. Тому одним із завдань пластові інструктори вбачали в ліквідації неписьменності. На сходинах вивчали географію, історію України, українську мову, приділяли увагу фізичним вправам та військовому вишколу, відкривали бібліотеки при пластових домівках, сприяли популяризації української книги, читали українські історичні твори. При місцевому курені імені Івана Богуна вперше на Рівненщині були закладені літературний, драматичний і столярний гуртки, які набули значного поширення в куренях Тучина, Городища, Межиріч Рівненського повіту, Рівного та інших містечок і сіл. Рівненські пластуни вшановували святих, митців, видатних українців, а також відзначали релігійні свята (Покрови, Андрія Первозданного, Свят-Вечір, Маланки, Івана Купала), Шевченківські дні тощо. 
Мандрівництво і таборування створювало необхідні умови для фізичного виховання, військового загартування, сприяло розвитку почуття відповідальності за свій народ, цілісності і соборності українських земель. Пластові мандрівки проходили шляхами українського козацтва і виховували у пластунів «культ героїв», який спирався на героїчну спадщину і традиції українського народу. Предметом уваги рівненських пластунів були історичні і культурні пам’ятки, збір народних пісень і їх переробка на пластовий лад.
Діяльність пластових гуртків на Рівненщині базувалася на досвіді світового скаутингу і здобутках галицького Пласту, адаптованих до місцевих особливостей. Так, «пластові умілості», що використовувалися галицьким пластом, на Рівненщині були доповнені новими господарськими умілостями, пов’язаними з місцевістю (рільництвом, правилами годівлі домашніх тварин, основами ветеринарії, садівництвом, городництвом, кооперацією, сільськогосподарським управлінням).
Спортивні заняття, тонкощі військового мистецтва (польова служба, впоряд, стрілецький вишкіл, санітарія) були обов’язковим елементом для проведення пластових сходин, зустрічей, з’їздів, таборів. Свої вміння у гімнастиці, пластовому вишколі та спорті пластуни демонстрували на спеціальних пописах (привселюдний виступ).
До прикладу, у спільних змаганнях волинських і галицьких пластунів, що проходили в олександрійських лісах у 1927 р., у бігові на дистанції, серед хлопців переміг провідник гурта «Болотяні чорти» з Олександрії Феодосій Довгалюк, а на 60-метрівці – учениця куреня при Рівненській українській приватній гімназії Антоніна Горохович (відома світу як педагог, громадський діяч, нагороджена Шевченківською медаллю за величезну організаційну і керівну роботу дитячими і молодіжними організаціями (Канада, 1982 р.) [2].
Свідченням того, що Пласт на Рівненщині (як частини Волині) набував ваги в молодіжному середовищі Західної України був той факт, що «18–19 серпня 1927 року неподалік містечка Олександрія на Рівненщині відбулася зустріч волинських пластунів зі своїми ровесниками з Галичини» [14]. Ця зустріч стала важливим етапом в процесі консолідації молоді Волині та Галичини, обміну досвідом роботи з піднесення національної свідомості західних українців. Загальна чисельність прибулих пластунів сягала 2 тис.
Пластовий з’їзд під Олександрією викликав пильну увагу не лише національно свідомої молоді, а й польської влади. Уже 23 липня 1928 року діяльність «Пласту» було заборонено польською владою [3], а пластові осередки були змушені перейти на підпільну форму діяльності.
Відродження діяльності «Пласту» почалося з проголошення незалежності України, коли піонерська організація як єдина дитяча організація у радянському освітньому просторі втратила свій сенс, оскільки її політичний підтекст, обов’язковий характер участі суперечили основним ідеям розбудови та відродження української національної школи [13, с. 184]. Так, уже в 1991 р. «Пласт» відновив діяльність у м. Рівне, де першопластунами були Оксана Заліпська, Наталія Літковець, Ольга Капись, Володимир Русанов. У 1992 р. було набрано перші гуртки Острозької станиці, а у 1998 р. – станиці Кузнецовськ (нині Вараш). 
З-поміж сучасних пластових станиць однією із перших, що з’явилися на Рівненщині (1993 р.), слід назвати молодіжну громадську організацію «Лютинська cтаниця Пласту – Національної скаутської організації України» (Дубровицький район), яку більше двадцяти років успішно очолює педагог-організатор школи, пластовий сеньйор О. М. Рабешко. Історію заснування станиці та фото пластового сеньйора, співзасновника станиці Олександра Рабешка пропонуємо у Додатку Б.
Діаграму та мапу появи пластових осередків (Рис.1) та кількості пластунів (Рис.2) на Рівненщині станом на 2017 р. пропонуємо у Додатку В. (інформацію надано головою Станичної Пластової Ради Станиці Рівне Пласт-НСОУ Оксаною Шевчук).
Прикладом започаткування системної роботи із впровадження та відродження пластового руху на Рівненщині як потужного чинника національно-патріотичного виховання є новостворена Рівненська паланка як умовно новітній етап розвитку «Пласту» (входять всі осередки Рівненського району) відповідно до рішення колегії відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації від 29 грудня 2015 р. щодо впровадження пластової методики у виховний процес закладів освіти району.
Відтак, 2016–2017 н. р. став першим роком повноцінної діяльності пластових гуртків у пілотному проекті на базі 20-ти загальноосвітніх навчальних закладів Рівненського району. Впродовж року понад 500 учнів з Квасилова, Корнина, Шубкова, Котова, Житина,Олександрії, Колоденки, Шпанова, Олексина, Клеваня, Зорі, Оржева, Городища, Білої Криниці, Карпилівки, Омеляни, Тайкур (з вересня 2017 утворились осередки в Дядьковичах, Шпакові та Кустині) ознайомлювались з пластовою методикою виховання: відвідували щотижневі сходини, пізнавали рідний край під час мандрівок, змагались під час квестів, теренових ігор та змагів, здавали нульову пробу на ступінь пластуна-прихильника та першу ступінь пластуна-учасника, брали участь в благодійних акціях та долучались до загальношкільних заходів.
Упродовж 2016–2017 н. р. було організовано та проведено ряд 3-денних вишколів: Кваліфікаційний Вишкіл Дійсного Членства, Раду Орлиного Вогню – вишкіл новацьких виховників та Кваліфікаційний Вишкіл Виховників Уладу Пластового Юнацтва, вишкіл провідників гуртків, вишкіл підстаршин окружних таборів, а також пластуни Рівненського району долучились до крайових вишколів – «Школи Впоряду» (м. Львів) та морально-естетичного вишколу «Астероїд Б-612» (м. Луцьк).
Окрім того, юнацтво мало ряд триденних мандрівок з нічлігом з метою опанування практичного пластування: «Закриття таборового сезону», «Зимовими стежками», «Первоцвіт», «Свято Весни», під час якого відбулось офіційне відкриття першої в Україні пластової оселі «Волошки», де були присутні голова «Пласту» в Україні Ольга Герус, заступник голови всесвітньої організації «Пласту» Мирон Спольський (Канада), депутати обласної та районної ради (фото пластової оселі див. у Додатку Ґ).
З метою презентації діяльності пластових гуртків та заохочення школярів до лав пластунів було проведено «Дні пластуна» на пришкільних таборах.
Підсумком річного навчання стала участь в новацькому крайовому історичному таборі «Навколо світу за 10 днів» та окружному юнацькому таборі «Поліська Січ», а юнаки, які досягли ступеня пластуна-учасника взяли участь у спеціалізаційних крайових таборах, чим розпочали вивчення військового, мистецького та кінного напрямків пластування. Узагальнені дані про проведені вишколи та таборування у 2016-2017 рр. наведено у Додатку Д.
Окрім того, відповідно до наказу відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації від 07.09.2016 р. за № 408 було затверджено навчальну програму з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «ПЛАСТУНИ», що має початковий, основний, вищий рівень навчання. Мета програми – формування на основі пластової (скаутської) методики всебічно розвиненої, патріотично налаштованої особистості з активною життєвою позицією; відповідального та повновартісного громадянина місцевої спільноти та держави, вихованого на основі загальнолюдських моральних цінностей та засадах християнської духовності. Окрім того, 21 вересня 2016 р. на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний семінар-практикум для відповідальних осіб за створення пластових центрів у територіально-адміністративних одиницях області. методистів із виховної роботи районних, міських методичних кабінетів, центрів.
Таким чином, здійснений пошук засвідчив, що зародження Пласту на Рівненщині відбувалося у складних суспільно-політичних умовах панування польської держави, що від початку і до сьогодні зумовило національно-патріотичний характер його діяльності. З перших кроків «Пласт» став потужним чинником збереження національних традицій, звичаїв, мови, засобом і середовищем національного самоствердження підростаючого покоління. Сьогодні «Пласт» на Рівненщині є громадською організацією, що на державному та регіональному рівні різноаспектно здійснює національно-патріотичне виховання учнів та молоді.


3. Особливості національно-патріотичного виховання у «Пласті» на Рівненщині
Нам імпонує думка голови Окружної Пластової Ради Рівненської округи пласту – НСОУ Юрія Шадого, що скаутська організація володіє ресурсом, здатним протистояти викликам часу. Ідеали Пласту є універсальними: бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим, жити за пластовими законами, слухати пластового проводу. Це – самовиховні цінності, які плекають силу волі, вчать виявляти свою лідерську позицію, свою креативність, досягати доброї фізичної форми.
На нашу думку, значні можливості пластового руху у національно-патріотичному вихованні пояснюються діяльністю організації, що цілком будується на комплексній та інтегративній реалізації особистісно-діяльнісного, аксіологічного та культурологічного підходів до виховання особистості, де стрижнем є національна ідея, яка інтегрується із загальнолюдськими цінностями.
Залучення дитини як суб’єкта виховання до різновекторної та різносторонньої практико орієнтованої діяльності у «Пласті» (соціально орієнтованої, туристично-краєзнавчої, спортивно-оздоровчої, екологічної, ігрової та ін.) стає запорукою того, що дитина, залучившись до соціальної діяльності та спілкування на засадах добровільності, партнерської взаємодії з дорослими, апробує різні соціальні ролі, набуває соціального досвіду, водночас здійснюючи пошук власного «Я». 
Для з’ясування особливостей національно-патріотичного виховання у «Пласті» саме на Рівненщині за орієнтир ми взяли чинники, що визначають особливості регіонального виховного простору, обґрунтовані Д. Чернишовим: 
– історичні й етнокультурні, які містять традиції краю, звичаї, мову спілкування, культурно-історичні зв’язки, життєві цінності й пріоритети;
 – природно-географічні, які визначають клімат, ландшафт, корисні копалини, природні умови; 
– соціально-географічні, які відображають густоту (щільність) населення, характер занять, особливості розселення, віддаленість від центру;
– демографічні, в яких виражено національний склад, статево-вікову структуру, міграційні процеси, типи сімей, характер відтворення населення [15, с. 69]
Насамперед згадаємо про унікальні природні особливості Рівненщини як частини Полісся, а саме: клімат – помірно-континентальний, з теплим вологим літом і м’якою хмарною зимою; соснові та дубово-соснові ліси, що перемежовуються болотами і річками (Прип’ять, Горинь, Стир, Случ); велика кількість озер (найбільші з них – Біле та Нобель) та надзвичайно багатий та різноманітний рослинний і тваринний світ.
На Рівненщині є визначні історичні, краєзнавчі та етнографічні об’єкти, зокрема, «Поле козацької слави» (Меморіальний комплекс «Козацькі могили», Михайлівська церква 1651 р., Георгіївська церква 1914 р. Ботанічна пам’ятка природи урочище «Хвороща»), історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви» (храм-пам’ятник Георгіївська церква (1910–1914 рр.), споруджена за проектом О. В. Щусєва з розписами художників І. Їжакевича та О. Корецького; дерев’яна Михайлівська церква перенесена з с. Острів (за переказами в ній молився перед битвою Б. Хмельницький); саркофаг з останками козаків та селян, що загинули під час битви у 1651 р.), урочище Гурби та ін., що мають значний виховний потенціал як предмет краєзнавчої діяльності.
Культурні традиції Рівненщини як частини українського Полісся відзначаються місцевою своєрідністю, що походить, мабуть, з часу розселення тут давніх племен (волинян, древлян, дреговичів та ін.), приналежності після давньоруського періоду до різних державно-політичних утворень (Великого князівства Литовського, Польщі, Pociї), а також зумовлене певною природною ізольованістю краю. Реліктовими елементами слов’янської обрядовості насичені поліські звичаї і обряди: проводи зими і зустрічі весни, русальні, купальські, колядні, весільні, пов’язані з народженням чи смертю людини. Регіональна специфіка простежується у різних народних знаннях поліщуків щодо самолікування, прогнозування погоди за місцевими прикметами, у словесному і музичному фольклорі, прикладному декоративному мистецтві, зокрема в ткацтві, неповторній поліській вишивці та ін. [4].
Простежимо, яким чином ці особливості проявляються у змісті та формах національно-патріотичного виховання у «Пласті» на Рівненщині на прикладі досвіду діяльності двох станиць, зокрема, станиці Рівне за 2017 р. та віддаленої від обласного центру на 140 км. станиці Лютинськ від моменту її заснування (1993 р.) і до сьогодні.
Так, с. Лютинськ знаходиться у північному районі Рівненської області недалеко від кордону з Білоруссю, на його північному-заході росте хвойний ліс, на сході – заповідне урочище Дуби та протікає річка Горинь. Відтак, уже у назві першої ініціативної групи («Сірі вовки») та першого пластового гуртка, створеного наприкінці 1992 р., простежується зв’язок із природними особливостями місцевості. Зокрема, перший пластовий гурток носив назву «Чорні лелеки», оскільки у місцевості гніздяться птахи, занесені до Червоної Книги України, – чорні лелеки. За наступні більше двадцяти років зустрічаємо і такі назви гуртків: «Чемні кажани», «Лісові горіхи», «Зелені бджілки», «Веселі ластівки», «Павуки», сьогодні – «Лісові друзі», «Червона калина» та «Різні лисички».
Досліджувана нами станиця «Пласту» діє на у с. Лютинськ, що у період ІІ Світової війни вважалося важливим опорним і стратегічним пунктом у розгортанні партизанського руху, оскільки через село пролягала законспірована дорога від Зарічного на Лунінець. Саме біля урочища «Дуби», навпроти села Велюнь, досить часто переправлялися партизани на бойові завдання до залізниці. Також багато сельчан допомагало загонам ОУН-УПА. У Лютинську майже тридцять років діє краєзнавчий музей. 
Відтак, вибір мандрівок і таборувань як основних форм роботи у «Пласті» зумовлений, у першу чергу, вказаними особливостями.
Першою серед основних мандрівок та реалізованих таборів лютинських пластунів була дводенна веломандрівка місцями бойових дій часів II Світової війни (1993) – на ділянку кордону між Білоруссю і Україною. Для її проведення довелось детальніше познайомитись з будовою велосипеда, правилами дорожнього руху, куховарінням, способами очищення води, основами наметового таборування. Пластуни освоювали правила виживання серед природи і мали нагоду перевірити свої знання на практиці. Уже в травні 1994 року було організовано табір «Лісова школа» у заказнику загальнодержавного значення «Висоцький», де пластуни мали змогу не лише відпочити, але і допомогти лісові та вчитися у природи.
Загартуванню, вивченню природи та історії рідного краю згодом були присвячені інші мандрівки і табори: мандрівка до місця Берестецької битви (1994 р.), вишкіл Крайових Виховників (с. Олександрія), спортивно-вишкільний табір біля с. Пляшева (1995 р.), триденний табір «Сомине Озеро» неподалік с. Людинь Дубровицького району (травень 1997 р.), табір «Цвіт Папороті» на Білому озері (2003 р.), сплав на катамаранах річкою Случ (2009 р.), «Нова епоха» (2011 р.), «Я все можу» (2012 р.), православний табір «Скит» (2013 р.) та ін. 
Окремі з них, зокрема, лижна мандрівка «Висота 157» (1998 р.), виховні мандрівні оздоровчі табори «33 ВАРІАНТ» (Шацькі озера Волинської області, Шацький національний природний парк, 2008 р.) та «Говерла» (2009 р.), мандрівний табір «Бурелом» (Карпати, 2010 р.) зреалізовано за межами Рівненської області. 
Усі реалізовані табори та мандрівки  мали свої  регіональні відзначки. Інформацію та фотозвіт про окремі з них пропонуємо у Додатку Е.
Слід відзначити, що у червні 2007 р. юнаки станиці Лютинськ провели канікули в Німеччині на запрошення Червоного Хреста Баварії, де зустрічалися з пластунами діаспори. 
Проби теж та вмілості теж обумовлюються місцевістю, де функціонує станиця. Зокрема, однією з вимог  вмілості «Еколог-І» є  ознайомлення з  найбільшими екологічними проблеми свого села, а саме: поширення осоту та інших бур’янів на полях; накопичення сміття на сміттєзвалищі; забруднення вулиць, лісу, вод побутовими відходами; бите скло; викинуті упаковки з-під ядохімікатів; виловлювання риби електровудками та бродниками і неводами;   миття автомашин в місцях купання;   вирубування соснового лісу; ями після видобутку бурштину. Повний перелік вимоги умілості «Еколог-І» (Додаток Ж) .
Крім таборів і мандрівок, у арсеналі лютинських пластунів велика кількість різнопланових заходів з національно-патріотичного виховання: підготовка радіопередач на шкільному радіо (пізніше «Радіо-Пласт», 1994 р.), шефство над краєзнавчим музеєм села, участь в окружному Святі Весни – традиційному заході, присвяченому Дню патрона Пласту святому Юрію, окружна акція «Віфлеємський Вогонь Миру», крайові фестивалі «Зоряний Вітер», «Орликіада» та ін. Варто згадати, що на Покрову станиця Лютинськ проводить захід «Повстанська Ватра», який передбачає мандрівки місцями бойових дій учасників національно-визвольних змагань, вшанування пам’ятників борцям за свободу і незалежність України та облаштування могил загиблих воїнів [13, с. 186-187]. 
Особливою популярністю користуються мистецькі фестивалі, що зорганізовані станицею Лютинськ. Перший відкритий фестиваль «Мистецька Драбина» був проведений на базі Лютинської загальноосвітньої школи у 2003 році, де були присутні представники всієї округи. Цікавою особливістю таких фестивалів є те, що пластове новацтво і юнацтво не тільки представляє свої творчі роботи, і пробує себе в різних ділянках мистецтва, але й отримує можливість повчитися у справжніх майстрів на майстер-класах. Саме ці фестивалі якнайповніше засвідчують прояв регіональних етнографічних особливостей.  
Весною 2007 року станиця Лютинськ провела екологічну акцію, присвячену 95-річчю першої пластової присяги, у ході якої було висаджено 95 берізок у сільському парку, що є ще одним свідченням краєзнавчої роботи та водночас проявом взаємозв’язку діяльності «Пласту» з потребами села. 
Пластуни Лютинської станиці завжди відігравали важливу роль у вирішенні завдань національно-патріотичного виховання, організовуючи проведення патріотичних, краєзнавчих, спортивних, туристських заходів, волонтерських заходів зокрема з учнівською молоддю. Так, пластуни долучилися до реалізації програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини на 2008–2020 роки», а упродовж 2015–2017 рр. у межах дослідно-експериментальної роботи «Формування освітньо-виховного простору сільської школи поліського регіону» на базі Лютинського НВК, були суб’єктами реалізації завдань національно-патріотичного виховання у Лютинському НВК на основі розробленої програми національно-патріотичного виховання [12]. Фундаментом національно-патріотичного виховання є, насамперед, ґрунтовні знання історії рідного краю, повага до звичаїв, традицій, культури, природи Полісся, бажання їх зберігати і примножувати. Саме такою була мета заходів, представлених у розділі зазначеної програми «Я – частинка Полісся», що включає такі підрозділи: «Я – частинка природи», «Я – сім’я, рід, родина», «Я – нащадок козацького роду», «Я – юний краєзнавець», де пластуни станиці Лютинськ брали активну участь. 
Серед заходів, що вирізняються місцевим колоритом, і до яких долучилися пластуни, були: фольклорно-етнографічний фестиваль колядок та щедрівок, свято Миколая, виховний захід «Українські вечорниці», театралізоване дійство «Великодній кошик», виставка «Поліська вишивка – молитва без слів» за номінаціями «Мені сорочку мама вишивала …», «Ой рушник, рушничок, кольоровая стрічка …», «Мелодії на полотні», «Великодні мотиви», конкурси «Козацькі забави», «Супер-козак», конкурс стрілецької та козацької пісні, екологічні ігри, акції «Європа починається з чистоти», «Посади своє дерево», екологічні проекти «Подвір’я навчального закладу», «Клумба», операції «Годівничка», «Шпаківня», свято зустрічі птахів, конкурс «Кімнатні рослини моєї родини», свято урожаю, фотовернісаж «Квітує рідний Лютинськ», мандрівка в урочище «Дуби».
Пластуни були і є ініціаторами та активними учасниками краєзнавчих екскурсій, пошукових експедицій, проектів. Наприклад, вони долучилися до підготовки альбомів «Пісні рідного краю», проекти «Пісні мого села. Поліські переливи», «Фольклор села», «Історія вулиць села». Пластуни були учасниками фольклорної експедиції «Барви мого Полісся» та проекту «Історія мого рідного села». У соціальних мережах ними створено національно-патріотичну сторінку «Моє село», де представлено не лише світлини краєвидів, природи села, пам’ятників, а й інформацію про видатних земляків, учасників бойових дій, АТО. Слід згадати, що пластуни станиці були учасниками АТО, а «Пласт» для них був «школою життя», яка стала згодом у нагоді під час військових дій на сході України. 
Загалом, жодна з акцій пам’яті, тематичних лінійок, присвячених Дню Пам’яті та Примирення, Дню створення УПА, учасників бойових дій в Афганістані, Дню українського козацтва, Дню пам’яті героїв Крут, Дню Соборності України, Дню Чорнобильської трагедії, Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дню партизанської слави, Дню пам’яті жертв голодомору, Дню Гідності та Свободи, Дню вишиванки, Дню Прапора не обходилася без їх участі.
Серед останніх сходин пластунів, присвячених питанням національно-патріотичного виховання, – «Символи держави», «Різдвяна свічечка», мандрівка «Стежками героїв», «Стежками краю».
Більш докладну інформацію про напрями та форми діяльності «Пласту» можна отримати на сайті Лютинського НВК (http://lutinsk.at.ua/publ/plast/11).
Аналіз сторінок пластових станиць Рівненщини, розміщених у соцмережі, зокрема https://www.facebook.com/groups/232368970433942/ , https://www.facebook.com/RivnePlastNSOU/, дав змогу зробити висновки про надзвичайно велику кількість проведених та анонсованих вишколів, таборувань, мандрівок, заходів, у тому числі і з національно-патріотичного виховання. 
Так, пластуни Станиці Рівне Пласт-НСОУ упродовж 2017 р. взяли участь в акціях, спрямованих на плекання народних звичаїв та традицій, релігійних свят – Андрія, Катерини, вертепування, Стрітення, писанкарство; акцій з вшанування пам’яті загиблих за волю України: «Покрова-16» імені героя Олександра Бойка, Свіча пам’яті жертв голодоморів та пам’яті Небесної Сотні, захід вшанування пам’яті загиблих під Крутами, бою під Гурбами, День Героїв та ін. 
Своєрідний хронологічний фотоекскурс окремих реалізованих заходів з національно-патріотичного виховання «Стежками рівненських пластунів» за останній рік (Станиця Рівне Пласт-НСОУ) пропонуємо у Додатку З.
Аналіз проведених заходів дав змогу констатувати, що їх вибір пов’язаний з пам’ятними подіями, які відбувалися на території Рівненщини. Зокрема, 12 лютого пластуни Рівненщини (Рівного, Здовбиці, Шубкова, Котова, Житина, Олександрії, Шпанова, Оржева, Клевані, Клевані 1 та Зорі) взяли участь у меморіальному заході на місці загибелі Українського націоналіста, провідника опору та командуючого УПА «Північ» Клима Савура в урочищі Лісничівка. Юнацтво мало можливість повправлятись у стрільбі, дізнатись більше про побут та життя героїв України, почастуватись смачним кулішем, взяти участь в панахиді та здійснити пішу мандрівку від смт. Оржів до самого урочища. На заході юнацтво зустрілось з пластунами Луцька, а саме юнаками к.ч.83 ім. Клима Савура.
Уже 26 лютого у Рівному відбувся літературний вечір ім. Олени Теліги «… Хай мій клич зірветься у високість», приурочений 75 роковинам з дня її трагічної загибелі. Юначки гуртка «Дикі Вишні» (станиця Рівне) та гуртка «Зоряне Сяйво» (станиця Зоря) мали можливість дізнатись більше про українську поетесу, публіциста, літературного критика та діячку ОУН – Олену Телігу, Було покладено квіти до меморіальної дошки, де у 1941–1943 рр. знаходилась редакція газети «Волинь», у якій працювала поетеса. Під час літературного вечора пластуни розповідали про останні прочитані книги, ділились новинками української та світової літератури, слухали поезії Олени Теліги.
Рівненщина була місцем ключових історичних подій у боротьбі за національну незалежність. Так, у вівторок, 18 квітня 2017 р. пластуни й пластунки станиці Рівне відвідали урочище Гурби (Здолбунівський район), де разом з пластунами з Рівненського району взяли участь у вшануванні вояків УПА, загиблих на цьому місці 73 роки тому в ході бою з радянськими загонами НКВС. Рівненські пластуни побували в реконструйованій повстанській криївці та здійснили станичну мандрівку вглиб Гурбинських лісів, де повправлялися в орієнтуванні на місцевості за картою, відвідали джерело та місця поховання сотника УПА Ярослава Дідика («Нечай») та командира сотні УПА Петра Козачука («Волинця»).
Пластуни Рівненщини є незмінними організаторами та учасниками акцій, пам’ятних заходів, дат, що формують сьогодення української нації. Зокрема, юнаки 33 куреня ім. Уласа Самчука за участю новака у день Покрови та захисника України поклали квіти та провели стійку на честь загиблих героїв майдану біля меморіалу Небесної сотні в Рівному.
Було проведено також ряд власне пластових заходів, які теж по-своєму сприяли вирішенню завдань національно-патріотичного виховання учнів: Спартакіада, передача Віфлеємського Вогню Миру, конкурс короткометражного відео по творчості Т. Г. Шевченка, участь у Дні Пластуна, святкування Дня Першої Пластової Присяги, всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва «Весняний Рейд», а також більш масові заходи, до яких було залучено не лише пластунів, а й школярів з дитячого будинку та шкіл цілого району та області: Резиденція Святого Миколая та Великодні майстрування.
Регіональні особливості станиць та осередків визначають і характер взаємодії з іншими суб’єктами реалізації національно-патріотичного виховання на Рівненщині. 
Так, пластунами станиці Лютинськ проведено творчу зустріч директорів Дубровицького та Столінського районів (Білорусь) з питань виховання учнівської молоді через створення молодіжних громадських організацій; встановлено взаємодію з інститутом післядипломної педагогічної освіти, для педагогічних працівників було проведено презентації скаутської виховної методики, тренінги з питань залучення дітей до пластового (скаутського) руху, навчання інструкторів (тренерів) для роботи в пластових організаціях (м. Дубровиця, смт. Рокитне).    
Cвоєю чергою, з метою обміном досвіду та популяризації пластової методики пластуни Рівненщини здійснили поїздку до комунальних закладів та Пластових центрів Тернополя та Івано-Франківська. У межах мандрівки пластуни відвідали також Манявський скит (Фото представлено у додатку К).
Пластуни Рівненщини ведуть активну інформаційну роботу серед учнів, молоді та дорослого населення щодо нагальної необхідності здійснення національно-патріотичного виховання. Так, голова Окружної Пластової Ради Рівненської округи пласту – НСОУ Юрій Шадий та голова Станичної Пластової Ради Станиці Рівне Пласт-НСОУ Оксана Шевчук були гостями програми Рівненської державної телерадіокомпанії «Один на один» на тему «Патріотичне виховання дітей та молоді. Пластова методика виховання. У чому її суть? Чи здатна вона сформувати характер молоді, коли моральні та соціальні цінності життя відійшли на другий план?» (Див. https://www.youtube.com/watch?v=ZZmjYKQOa8Y). Ще однією темою ефіру РТБ: Рівне Суспільне за участю Оксани Шевчук була «Віфлеємський вогонь миру». Що ж це таке і яка історія традиції поширення його по усьому світу?». 
Крім того, активно публікуються матеріали, присвячені історії та розвитку пластового осередку у ЗМІ та у соцмережах. До прикладу, створені О. Рабешко у друкованому та електронному вигляді методичні посібники «Як створити осередок ПЛАСТу» (методичні поради), «Масові дитячі ігри», «Щоб у таборі було комфортно» (психологічні ігри у таборі відпочинку), «Учнівська громада» (навчання лідерів учнівського самоврядування), «Учнівське товариство» (з досвіду роботи) є незамінними у роботі з означеної нами проблеми. Здійснюється поширення пластової друкованої продукції (календариків, буклетів, плакатів), виготовляються стендові матеріали на пластову тематику. 
Таким чином, відвідування пластових сходин, заходів, вишколів, спілкування з пластунами, з головою Окружної Пластової Ради Рівненської округи пласту – НСОУ Юрієм Шадим, головою Станичної Пластової Ради в Станиця Рівне Пласт-НСОУ Оксаною Шевчук, пластовим сеньйором Лютинської cтаниці Пласту – НСОУ (Дубровицький район) Олександром Рабешко, а також вивчення діяльності станиць за матеріалами ЗМІ та соцмереж дало нам змогу зробити певні узагальнення. 
Зміст та форми національно-патріотичного виховання у «Пласті» на Рівненщині обумовлені природно-географічними, історичними й етнокультурними, географічними та соціально-демографічними чинниками: з однієї сторони, певна природна ізольованість краю та водночас його природне багатство і різноманіття, туристична привабливість, багатство  та автентичність народних традицій, звичаїв, обрядів, культурно-історичних та природних пам’яток, а з іншої – протяжність Рівненщини, тривале перебування під владою польської держави, висока смертність населення, спричинена наслідками Чорнобильської катастрофи, порівняно низька народжуваність, посилення міграційних процесів у зв’язку з безробіттям і зубожінням сільського населення, поява значної кількості дистантних сімей.
Водночас, сьогодні виховна система громадської національної організації «Пласт», що стала уособленням ідей скаутської організації з українським національним забарвленням, з високим виховним потенціалом, не знаходить, на жаль, належної підтримки державних органів влади. 
Проблемами та перешкодами популяризації та створення пластових осередків, станиць, є, як засвідчує досвід наявних, особливо віддалених від області сіл та міст, насамперед, неналежна або відсутня підтримка з боку держави та органів місцевого самоврядування. Слід відмітити низький рівень інформаційної пропаганди щодо діяльності «Пласту», значних виховних можливостей скаутської методики у вихованні підростаючого покоління. Проблемою залишається підготовка та брак кадрів, які на громадських засадах працювали б з дітьми. Зменшення кількості дітей у класах сільських шкіл є певною перешкодою у формуванні «ядра» пластового гуртка. Окрім того, діяльність громадської організації «Пласт» передбачає реалізацію активних форм виховання (таборування, мандрівництво та ін.), що потребує відповідного спорядження та обладнання, фінансові витрати на реалізацію та придбання якого в основному лягає на батьків. Саме фінансова скрута сімей є найголовнішою причиною відмови дитини у пластуванні.
Відтак, пріоритетними напрямами подолання зазначених перешкод вбачаємо у:
– розгляді питання важливості реалізації скаутської методики на рівні державних нормативно-правових документів та на рівні органів місцевих громад;
– належній фінансовій підтримці розвитку пластових станиць та осередків, створення пластових осель та закупівлі пластового спорядження;
– популяризації ідей скаутського руху як дієвого вектора виховної роботи, його широкого та комплексного виховного потенціалу у формуванні національно свідомих громадян України, лідерів нації, для самореалізації кожної особистості серед дітей, молоді, дорослого населення;
– висвітленні ролі пластунів у боротьбі за національну незалежність України, у воєнних діях на сході України сьогодні;
– анонсуванні проведення таборів, мандрівок, вишколів та ін.;
– налагодженні скоординованої взаємодії з релігійними громадами та органами місцевого самоврядування на партнерських засадах; 
– врахуванні природного, етнографічного та краєзнавчого потенціалу регіону та України;
– системній підготовці педагогічних кадрів, пластових інструкторів для створення та діяльності пластових осередків.
Як свідчать результати проведеного аналізу, національно-патріотичне виховання у «Пласті» на Рівненщині, як і століття назад, є головним сенсом і метою діяльності громадської організації, а його зміст та форми реалізації зумовлені як природними, етнографічними, культурними особливостями Рівненщини як частини українського Полісся, так і суспільно-політичними та соціально-культурними подіями у регіоні.





























Висновок
Таким чином, здійснений аналіз нормативно-правових документів, що регламентують здійснення національно-патріотичного виховання сьогодні, дав змогу констатувати його актуальність як стратегічного орієнтира як у особистісному, так і загальнодержавному значенні.
У роботі доведено, що національна скаутська організація України «Пласт» була і є потужним чинником реалізації завдань національно-патріотичного виховання на Рівненщині більш, як століття. Виховний потенціал організації пояснюється, у першу чергу, комплексністю його виховної системи, що ґрунтується на загальнолюдських та національних цінностях.
Зважаючи на необхідність врахування як загальнодержавного, так і національного компонентів під час здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді з’ясування особливостей національно-патріотичного виховання у «Пласті» на Рівненщині (на прикладі двох станиць – міської та сільської, що мають тривалий досвід існування), є вкрай важливим.
Схарактеризовано особливості національно-патріотичного виховання у «Пласті» на Рівненщині від моменту його зародження під владою Польщі, розкрито основні віхи його відродження у незалежній Україні.
Так, вивчення наукової літератури, досвіду діяльності існуючих пластових станиць та осередків Рівненщини (на прикладі Станиці Лютинськ Пласту–НСОУ(1993–2017 рр.), Станиці Рівне Пласту–НСОУ (2017 р.) підтвердило думку про те, що саме багатство природи (річки, озера, ліси), автентичні поліські традиції, звичаї, обряди, культура та мистецтво, історичні та архітектурні пам’ятки, видатні особистості та історичні місця є ключовими орієнтирами та змістом реалізації різнопланових форм виховного процесу у «Пласті» на Рівненщині. 
Окрім того, визначено найбільш типові проблеми у діяльності «Пласту» щодо реалізації завдань національно-патріотичного виховання на рівні регіону та запропоновано потенційні напрями їх усунення.
Відтак, доведено необхідність та доцільність добору форм та методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді з урахуванням природних, етнографічних, демографічних та історичних особливостей Рівненщини, оскільки це сприяє формуванню краєзнавчої складової як бази патріотизму особистості.
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Засновники Українського Пласту на Волині – Т. Семенюк, Т. Довгалюк, В. Боровський

ДОДАТОК Б

Як зароджувався «Пласт» у Лютинську …
«У 1991 р. «існувала певна розгубленість у виборі напряму та системи виховної роботи, виник так званий «ідейний вакуум», який став наслідком відміни піонерської організації». Відтак, я  захопився ідеєю створення у школі власної дитячої громадської організації, яка би змогла згуртувати дітей та виховувати їх у дусі національних традицій і водночас мати такий же виховний потенціал, як у свій час мала піонерська організація. Так, у 1991 р. було розроблено програму та статут організації «Патріоти України». Однак, зважаючи на те, що комуністична партія тоді все ще мала значний політичний вплив, зокрема і на систему освіти, ідея створення «Патріотів України» не була сприйнятою та не знайшла підтримки в органів місцевої влади. Однак, намагаючись знайти альтернативу піонерській організації, я  почав активно вивчати світовий досвід національного виховання з метою пошуку проукраїнської ідейної організації. Водночас на пострадянському українському просторі почали з’являтися перші в незалежній Україні публікації щодо діяльності скаутського руху, українських пластунів.
Так, за участі педагога-організатора О. Рабешка, який під час навчання у Бродівському педучилищі  мав змогу ознайомитися з пластовою методикою виховання і був її прихильником, наприкінці 1992 року із зацікавлених учнів школи була сформована підготовча група, яка обрала назву «Сірі Вовки». Уже в січні 1993р., взявши за основу програму виховання скаутської організації, у с. Лютинськ було засновано перший пластовий гурток «Чорні лелеки»….»
(Записано зі слів Гриневича Михайла Нестеровича, директора Лютинського НВК, голови Дубровицького районного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка).
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М.Н.Гриневич спілкується з пластунами
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Пластовий сеньйор О. Рабешко
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О.М.Рабешко зі своїми вихованцями «Пласту»
Додаток В
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Рис. 1. Хронологія появи пластових осередків на Рівненщині
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Рис. 1. Кількість пластунів Рівненської округи станом на 2017 р.
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Перша в Україні Пластова оселя Волошки на Рівненщині


Додаток Д
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Рис. 2. Кількість проведених вишколів
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Рис. 3. Узагальнені дані про проведені вишколи та таборування у 2016-2017 рр.





ДОДАТОК Е
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Табори та відзначки станиці Лютинськ

















































ДОДАТОК Ж



Вимоги вмілості «Еколог-І»
 
1.            З гуртком посадить своє дерево.
2.            Візьме участь у екологічній акції.
3.            Розкаже про основні шляхи забруднення навколишнього середовища і методи їх усунення.
4.            Знає основні види поновлювальних джерел енергії та технології їх використання.
5.            Розкаже, як можна вдома економити на споживанні енергії.
6.            Наведе приклад, як можна створити 10 нових речей з наявних.
7.            Візьме участь у акції «Година Землі».
8.            Знає про міжнародні та всеукраїнські екологічні фонди та організації.
9.            Знає найбільші екологічні проблеми свого села.
 























Додаток З

ФОТОЕКСКУРС «Стежками рівненських пластунів»
(Станиця Рівне Пласт-НСОУ)

Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Мандрівка станиці Рівне «Зимові стежки 2: Перезавантаження»


Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Вшануванні пам’яті Українського націоналіста, провідника опору та командуючого УПА «Північ» Клима Савура в урочищі Лісничівка.




Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Пластуни станиці Рівне передають Вифлеємський Вогонь Миру представникам міської влади Рівного.


Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Літературний вечір ім. Олени Теліги.
!..Хай мій клич зірветься у високість 
І, мов прапор в сонці, затріпоче, 
Хай кружляє, мов невтомний сокіл, 
І зриває рідних і охочих!»


Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Міжгурткова мандрівка «Первоцвіт» (28-29 березня 2017 р.)










Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Пластунки Станиці Рівне долучились до розмальовування величезних писанок, які поповнили місцевий писанковий сад напередодні Великодня.



Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Урочище Гурби (Здолбунівський район)
 Вшанування пам’яті вояків УПА, загиблих на цьому місці 73 роки тому в ході бою з радянськими загонами НКВС (18 квітня).
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Вишкіл новобранців «Поліської Січі» у лісах села Руда-Красна 
(4–16 липня)






Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Юнаки 33 куреня ім. Уласа Самчука за участю новака у день Покрови та захисника України поклали квіти та провели стійку на честь загиблих героїв майдану біля меморіалу Небесної сотні в Рівному.















Додаток К

Ôîòî Ñòàíèöÿ Ð³âíå Ïëàñò-ÍÑÎÓ.
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Поїздка пластунів Рівненщини до Пластових центрів Тернополя та Івано-Франківська. У межах мандрівки пластуни відвідали Манявський скит.




