
 

 

 

 

 

 

 

 

Обіжник ч. 10/03 
 

До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 

У Великій Британії 
20 квітня 2003 

 

СПРАВА: Конференція Виховників 
 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

Повідомляємо, що Виховна Рада при Крайовій Управі організує Конференцію 

Виховників, яка відбудеться в неділю 4 травня 2003 в Тарасівці. Підготовка до 

Конференції почалася під час одної з Робочих Сесій на недавньому Пленумі КУ 

СУМ 29 березня 2003. 

 

В залученні пересилаємо пропоновану програму Конференції. За дальшими 

інформаціями, просимо звертатися прямо до Голови Виховної Ради, подруги 

Ґені Мандзій. 

 

 

 

 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 

 

 

 

 

 

 

 

Роман Панас    Вікторія Мулька 

     голова    діловий секретар 



КОНФЕРЕНЦІЯ ВИХОВНИКІВ СУМ 

у Великій Британії 
4-го травня 2003 в Тарасівці 

 

ПОРЯДОК НАРАД 

 
11.00 Реєстрація 

11.30 Програма для суменят 

12.30 Програма для молодшого юнацтва 

1.30 Перекуска 

2.00 Програма для старшого юнацтва 

3.00 Програма для дружинників 

4.00 Підсумки Конференції 
 

Просимо, щоб осередки роздали інформацію всім виховникам і заохотили їх 

брати активну участь у Конференції. Давно вже не було такої нагоди для 

виховників глибоко заглянути і проаналізувати виховну працю. 

(1) Якщо ви не були на Пленумі або не взяли тоді виховні матеріяли то їх можна 

      буде набути собі на Конференції. 
(2) Якщо у вашому осередку не відбуваються виховні сходини то прошу не 

      думати, що ця Конференція “нам не потрібна” – ми хочемо помогти вам. 

(3) Якщо у вашому осередку реґулярно відбуваються виховні сходини з 
гарними успіхами для юнацтва то прошу не думайте, що ця Конференція “ 

нам не потрібна” – поділіться вашим досвідом з іншими. Запевнюю вас, що 

буде щось нового і для вас. 

 

Прошу подумати про слідуючі питання і приготовитися до дискусії про виховну 

працю в осередках і на літних таборах. 

 

1) Чи проблема української мови починається від суменят? 

2) Чи осередки мають досить виховних матеріалів? 

3) Чи осередки мають доступ/вживають СУМНЕТ/сторінки для виховників? 

4) Чи нам поможе у виховній праці 
 (а) вживати “Записник моїх Осягів”? 

 (б) вживати систему постійної перевірки? 

 (в) триматися системи кінцевого Іспита на кожний ступень для юнацтва? 

5) Чи можна вживати “Посібник для Виховників” з Канади для молодшого і 
старшого юнацтва в цілості і без змін? 

6) Чи нам потрібна “Рекордова Книжка” для старшого юнацтва у такі формі як 

видали в Канаді? 

7) Яку підготовку треба для юнацтва і дружиників, щоби вони включалися до 

праці в осередку СУМ, на таборі, в українській громаді? 

8) Для кого потрібні Вишкільний Табір? Провідницький Курс? 

9) Чи треба організувати окремі “Вікенд”Дводенні Семінарі для дружиників? 

10) Прошу подати додаткові ваші питання, які ви бажаєте розглянути на 

Конференції виховників. 

 

Е.Мандзій 

Голова Вихоної Ради 



Circular No 10/03 
(Translation) 

 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in the United Kingdom 

20 April 2003 

 

ITEM: Educators’ (Vykhovnyky) Conference 
 

Dear Members 

 

Please note that the Education Board of the National Committee is planning an 

Educators’ (Vykhovnyky) Conference to take place in Tarasivka on Sunday 4 May 

2003. Initial preparatory work was begun during one of the Working Sessions at the 

recent CYM Plenum on 29 March 2003. 

 

Enclosed is the final proposed programme for the Conference. For further details and 

any other queries please contact the Head of the Education Board, Genia Mandziy. 

 

 


