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Морезнавство 

ОДНО-РАЗОВА ВМІЛІСТЬ В ПРОГРАМІ РОКУ МОРСЬКОГО ПЛАСТУВАННЯ 

Вимоги на вмілість складаются з вимогами котрі базуються на темах програми "Року Морського 
Пластування". Індивідуальні тематичні вимоги випливають з існуючого порівнянних пластових вмілостей, 
щоб бути сумісним із затвердженими рівнями досягнень. Вимоги можуть бути призначені для виконання 
вимог різних точок І-ої та ІІ-ої проби. 

МОРСЬКЕ ПЛАСТУВАННЯ 
1. Знає що таке Морське Пластування (МП), важні події в історію МП, які є у Пласті вмілості МП, про 

пробу скоба/вірлиці-гребця та про головні предмети Морського Пластування. 
2. Знає і вияснить коли пластуни в Україні розпочали водне плавування, як вони організувалися, і в 

котрих частинах України і покаже на карті на яких головних річках ті плавби відбувалися. 
3. Знає в котрому році водне пластуванні формально почалося в Україні і хто його почав. 
4. Покаже на карті де перші водні і вишкільні табори відбулися. 
5. Назве важливих героїв Пласту, які були активними у "Водному пластуванні" в роках 1926-1930. 

МОРСЬКА НАВІҐАЦІЯ 
6. Пояснить слідуючі терміни: а) географічна довжина та ширина; б) рівнобіжники та полуденники; 
7. Знає положення України та Чорного Моря на карті. 
8. Покаже спосіб розпізнання місця побуту на підставі попередньої зміряної позиції (dead reckoning).  
9. Знайде та назве 3 навіґаційних сузір’їв на небі а зокрема кожну зірку в сузір’ї Оріон.   
10. Вияснить як моряки уживали сузіря для навіґації i як козаки навіґували по Чорному Морі підчас дня. 
11. Пояснить значення краски, числа та світла боїв (buoys). Знає стандартну урядову систему боїв.    

СПІВ 
12. Знає і заспіває 3 морськi піснi або вірші. 

МОРСЬКІ ВУЗЛИ 
13. Зав’яже 5 із слідуючих морських вузлів: рятівничий, подвіний зашмор, рибальський, піонірський, 

вісімковий, пластовий, кліт-гич. 
14. Вияснить які є роди линв, порівняє їхні характеристики, та пояснить коли і чому їх вживається.  
15. Розуміє котрі вузли є найбільш практичні на вітрильнику. 

ДЕНЬ МОРЯ 
16. Вияснить що таке “День Моря” і його значіння в українській історії, себто які важні історичні події 

спричинилися до піднесення українського прапора на державні фльоті. 
17. Знає котрого дня та в котрій годині моряки піднесли прапор над українською фльотою. 
18. Бере участь в святкуванню Дня Моря з гуртком / куренем / залогою в станиці. 

РОДИ СУДЕН 
19. Вияснить та нарисує слідуючі судна: вітрильник, моторівка, ручний човен (нап. канойка/каяк).  
20. Розкаже про фльоту княжих і козацьких часів та історію розвитку української державної фльоти ХХ-

го століття. Розкаже які роди суден уживали Варяги та Козаки. 

ПРАКТИЧНЕ МОРСЬКЕ ПЛАСТУВАННЯ 
21. Бере участь в прогульці на канойках, каяках, вітрильникy або на інших кораблях з гуртком / залогою. 


