
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про завтердження Порядку допуску до  

освітньої діяльності в системі освіти  

пластових виховників та скаутлідерів  

за пластовою, скаутською освітньою  

(навчальною) програмою чи пластовим 

або скаутським методом 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 4 Закону України «Про визнання 

пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського 

руху», згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 

№ 630 (із змінами), з метою реалізації засад державної політики щодо сприяння 

розвитку пластового, скаутського руху  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок допуску до освітньої діяльності в системі освіти 

пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою 

(навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом, що додається. 

2. Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти           

(Сальков В. ) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством 

порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

Т. в. о. Міністра       Любомира МАНДЗІЙ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

__ _______ 2020 року № _____ 

 

ПОРЯДОК 

допуску до освітньої діяльності в системі освіти пластових виховників та 

скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою чи 

пластовим або скаутським методом 

1. Цей Порядок визначає механізм допуску до освітньої діяльності в системі 

освіти пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською 

освітньою (навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом. 

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях: 

допуск до освітньої діяльності в системі освіти пластових виховників та 

скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою чи 

пластовим або скаутським методом (далі – допуск до освітньої діяльності 

пластових виховників, скаутлідерів) – процес, що передує укладенню  трудового 

договору суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти з 

претендентом на посаду керівника гуртка, секції, студії, інших форм гурткової 

роботи, що забезпечують здобуття позашкільної освіти за пластовим, скаутським 

напрямом позашкільної освіти; 

суб’єкт освітньої діяльності в системі позашкільної освіти – суб’єкти 

освітньої діяльності, що становлять структуру позашкільної освіти відповідно до 

статті 5 Закону України «Про позашкільну освіту», зокрема, заклади загальної 

середньої освіти. 

Інші терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, 

наведених у Законах України «Про визнання пластового руху та особливості 

державної підтримки пластового, скаутського руху», «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту». 

3. Суб’єкт освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, що забезпечує 

здобуття позашкільної освіти за пластовим, скаутським напрямом здійснює 

допуск до освітньої діяльності пластових виховників, скаутлідерів після 

отримання від претендента на посаду керівника гуртка, секції, студії, інших форм 

гурткової роботи сертифікату про проходження пластовим виховником, 

скаутлідером підготовки у пластовому, скаутському громадському об’єднанні 

(далі – сертифікат) за формою згідно з додатком до цього Порядку. 

4. Подання претендентом на посаду керівника гуртка, секції, студії, інших 

форм гурткової роботи, що забезпечують здобуття позашкільної освіти за 

пластовим, скаутським напрямом позашкільної освіти, сертифікату надає 



суб’єкту освітньої діяльності в системі позашкільної освіти право укласти 

трудовий договір із таким претендентом. 

5. Сертифікат про проходження підготовки пластовим громадським 

об’єднанням, що забезпечує допуск до освітньої діяльності пластових 

виховників за пластовою освітньою (навчальною) програмою згідно із 

пластовим методом, видається Молодіжною організацією «ПЛАСТ-Національна 

скаутська організація України» (ПЛАСТ-НСОУ). 

6. Сертифікат про проходження підготовки скаутським громадським 

об’єднанням, що забезпечує допуск до освітньої діяльності скаутлідерів за 

скаутською освітньою (навчальною) програмою згідно із скаутським методом, 

видається скаутськими громадськими об’єднаннями. 

Пластові виховники реалізовують пластову освітню (навчальну) програму 

за пластовим методом; скаутлідери реалізовують скаутську освітню (навчальну) 

програму за скаутським методом. 

7. Копії сертифікатів, поданих суб’єкту освітньої діяльності в системі 

позашкільної освіти та завірених ними, зберігаються в особовій справі керівника 

гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи, що забезпечують здобуття 

позашкільної освіти за пластовим, скаутським напрямом позашкільної освіти та 

підлягають архівуванню суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної 

освіти. 

9. Сертифікати про проходження пластовим виховником, скаутлідером 

підготовки у пластовому, скаутському громадському об’єднанні видаються 

безоплатно пластовим, скаутським громадським об’єднанням особам, що 

пройшли підготовку. 

В. о. генерального директора 

директорату дошкільної, позашкільної  

та інклюзивної освіти       Віктор САЛЬКОВ 

 

 

 

  



Додаток 

до Порядку допуску до освітньої 

діяльності в системі освіти 

пластових виховників та 

скаутлідерів за пластовою, 

скаутською освітньою 

(навчальною) програмою чи 

пластовим або скаутським 

методом (пункт 3) 

 

 

СЕРТИФІКАТ 

про проходження пластовим виховником, скаутлідером підготовки у 

пластовому, скаутському громадському об’єднанні 

 

№ ______         ________________ 
(дата) 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

(найменування пластового, скаутського громадського об’єднання  

 

засвідчує, що 
 

____________________________________________________________ 

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності); 

дата народження; ідентифікаційний код; у разі відсутності ідентифікаційного коду –  

серія та номер паспорту громадянина України або посвідки на постійне проживання в Україні 

 

пройшов належну підготовку ____________________________ для реалізації  
                         пластових виховників або скаутлідерів  

 

________________ освітньої (навчальної) програми згідно з 
                          пластової або скаутської 

 

                                       _________________методом 
пластовим або скаутським 

 
 

____________________________________ __________________ ______________________________ 

Посада керівника пластового, скаутського   Підпис, МП  ПІБ керівника 

громадського об’єднання  


