Сумознавство
12 років
1. Що означають букви СУМ?
СУМ – це скорочення назви “Спілка Української Молоді”.
2. Який є щоденний привіт СУМу?
Гартуйсь – це щоденний привіт сумівців.
3. Що означає слово Гартуйсь?
Гартуйсь походить від слова гартуватися. Гартуватися - значить
зміцнювати силу і витривалість, зносити холод, страх, труднощі, лихо і тяжку
роботу. Сумівець / сумівка мусить пам’ятати, що життя не завжди легке і не
все доведеться легко осягнути, тому треба себе скріплювати, щоб не
піддаватися тяжким обставинам.
4. Який є святочний привіт СУМу?
Честь України! – Готов Боронити! - це святочний привіт на офіційних або
формальних зустрічах.
5. Яке є гасло СУМу?
Бог і Україна – є гаслом СУМу.
6. Хто є патроном СУМу?
Святий Архистратиг Михаїл є патроном СУМу.
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7. Чому Святий Архистратиг Михаїл є патроном СУМу?
Святий Архистратиг Михаїл є патроном СУМу тому, що він є символом
провідника і переможця. Наші предки обрали Архистратига Михаїла за
патрона України і нашої столиці Києва.
8. Хто був Святий Архистратиг Михаїл?
Перш, ніж покликати до існування людину, Господь Бог створив ангелів.
Ангели - це безтілесні і безсмертні духи, обдаровані розумом, волею і
могутністю. Над ними Бог поставив сімох архангелів, серед яких були
Сатанаїл і Михаїл. Швидко Сатанaїл відчув невдоволення своїм
другорядним становищем – йому захотілося стати нарівні із самим Богом.
Підбуривши частину ангелів, Сатанаїл повстав проти Бога – “і сталася на
небі війна”. Проти бунтівників виступив Архангел Михаїл на чолі війська
ангелів, які лишилися вірними Богові. Кинувши клич “Хто як Бог” (звідси і
походить його ім’я – Мі-ха-ель), він переміг Сатанаїла та його ангелів і
скинув їх у пекло. Бог призначив Михаїла провідником ангелів, тому його
почесний титул Архистратиг.
9. Хто носить зелену краватку в СУМі?
Молодше юнацтво носить зелену краватку.
10. Чому кольор молодшого юнацтва є зеленим?
Зелений кольор вибрано для молодшого юнацтва, бо він вказує на юність і
красу.
11. Хто носить малинову краватку в СУМі?
Старше юнацтво носить малинову краватку.
12. Чому кольор старшого юнацтва є малиновим?
Малиновий колір вибрано для старшого юнацтва, бо він вказує на запал і
любов. Козацькі стяги – прапори були малинового кольору.
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13. Хто носить синю краватку?
Дружинники носять сину краватку. Дружинник мусить мати 18 років життя.
14. Хто носить бронзову краватку?
Сеньйори носять бронзову краватку. Сеньйор мусть мати 50 років життя.
15. Хто може належати до суменят?
Діти українського походження у віці 4-5 можуть належати до суменят.
16. Хто може належати до молодшого юнацтва СУМ?
Діти українського походження у віці 6-12 років можуть належати до
молодшого юнацтва СУМ.
17. Як називається СУМівський гимн?
Сумівський гимн називається “В гору прапори”.
18. Коли юнак / юначка стають членами молодшого юнацтва?
Після зложення І-шого іспиту молодшого юнацтва та “Слова”
юнак / юначка одержує відзнаку СУМ, з правом носити її га грудях, над
лівою кишенею сорочки однострою. Від того момемту юнак / юначка стають
членами молодшого юнацтва СУМ.
19. Що є “Слово”?
Молодше юнацтво СУМ, після 1-го іспиту, складає присягу (oath), яка
називається “Слово“. Виголошується присягу підчас апелю на прапорі
Відділу Юнацтва СУМ такого змісту:
“Вступаючи в ряди Юнацтва Спілки Української Молоді, обіцяю:
- бути доброю українською дитиною (молитись, шанувати родичів і
старших, пильно вчитися в школі),
- бути слухняним (-ною) юнаком (-чкою) Спілки Української Молоді”.

CYM Злет Сумознавство

3

12 років

20. Коли юнак / юначка стають членами старшого юнацтва?
Після здачі ІІІ-го іспиту молодшого юнацтва та зложення “Обітниці”
юнак/юначка стають членами старшого юнацтва та одержують малинову
краватку і відзнаку – емблему СУМ, яку з того часу має право носити на
лівому рукаві сорочки сумівського однострою.
21. Що є “Обітниця”?
Молодше юнацтво СУМ, після ІІІ-го іспиту, при переході з Молодшого до
Старшого Юнацтва, складає присягу (oath), яка називається “Обітниця“.
Виголошується присягу підчас апелю на прапорі Відділу Юнацтва СУМ
такого змісту:
“Пізнавши основні ідеї і правди Юнацтва СУМ, врочисто обіцяю:
- бути вірним (ною) Богові й Україні,
- придержуватися в житті законів Юнацтва Спілки Української Молоді,
- слухатися сумівської влади.”
22. Що є рій?
Рій - це добровільне згуртування хлопців, або дівчат такого самого віку, що
хочуть спільно провадити свої зайняття, гри, забави, гутірки, співи,
мандрівки, тощо.
23. Що є Відділ Юнацтва СУМу?
Відділ Юнацтва СУМ творить, що найменше, два рої, які можуть бути - один
рій молодшого та один рій старшого юнацтва, або два рої молодшого або
старшого юнацтва.
24. Хто провадить працею Відділу Юнацтва СУМу?
Булавний провадить працею Відділу Юнацтва СУМу.
25. Хто є булавним Вашого Відділу Юнацтва СУМу?
Булавним нашого Відділу є __________________________________
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26. Що є Осередок СУМу?
Відділ Юнацтва, дружиники і сенйори СУМу, які знаходяться в даному місці
творять Осередок СУМ.
27. Хто провадить працею Осередку СУМу?
Голова Осередку провадить працею Осередку СУМу.
28. Хто є головою Вашого Осередку СУМ?
Головою нашого Осередку є _________________________________.
29. Хто є патроном Вашого Осередку?
Кожний Осередок має патрона. Патроном може бути особа або історична
дата України.
Патроном нашого Осередку є:
______________________________________________________________
30. Що є Крайова Управа СУМу?
Працю всіх Осередків СУМу, які знаходяться в тій самій країні, координує
Крайова Управа СУМ.
31. Хто є головою Крайової Управи СУМ?
Теперішний голова Крайової Управи СУМ в Америці є Друг Андрій Бігун.
Його каденція є від 2011 до 2014 рр.
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32. Де і коли засновано перші Осередки СУМ в Америці?
Перші Осередки СУМ в Америці оформилися в Нюарку, Нью Джерзі і
Філядельфії, Пенсилвaнії 6-го серпня 1949 р.
33. Коли заснували перші Відділи Юнацтва СУМ в Америці?
В 1951 р. заснували перші юнацькі Відділи:
 Нью Йорку (постав 1-ий відділ Юнацтва СУМ Канів),
 Чікаґо (постав 2-ий відділ Юнацтва СУМ Одеса) та
 Клівленді (постав 3-ий відділ Юнацтва СУМ Корсунь).
34. В яких країнах світу існує Спілка Української Молоді – СУМ?
Спілка Української Молоді існує в:
 Австралії
 Бельгії
 Естонії
 Німеччині
 Україні й

 Арґентині
 Велико Британії
 Канаді
 Сполучених Штатах Америки
 Франції

35. Покажіть на мапі де ці країни знаходяться.
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36. Коли відновлено СУМ поза межами України?
СУМ відновлено у діяспорі у 1946 р. в Німеччині.
37. Що координує працeю СУМ по цілому світі?
Світова Управа СУМ координує працю СУМу в світі.
38. Коли СУМ відроджується на Україні?
Відродження СУМ в Україні розпочалося в кінці 80-х років, коли піднялася нова
хвиля боротьби за незалежність. Влітку 1989 року організаційно оформилися
перші осередки, які пізніше поширилися в усій Україні.
39. Коли СУМ починає свій другій етап діяльності на Україні?
Другий етап діяльності відродженої СУМ на території України починається з
14–15 грудня 1991р., ІІ-го Великого Збору СУМ-СНУМ.
40. Закони молодшого юнацтва СУМу.
Кожний молодший юнак і юначка Спілки Української Молоді є зобов’язаний (на):
1. Бути вірним (вірною) Богові та сповняти Його заповіді.
2. Пізнавати та любити Україну.
3. Любити й слухати своїх батьків.
4. Шанувати старших.
5. Пильно вчитися і слухати своїх виховників.
6. Бути точним (-ою), обов’язковим (-ою) і працьовитим (-ою).
7. Бути чемним (-ою) і братерським (-ою).
8. Робити добрі діла.
9. Говорити правду.
10. Любити і шанувати природу.
11. Зберігати лад і чистоту.
12. Дбати про здоров’я і силу.
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41. Які предмети знаходяться на великій емблемі СУМу?
На емблемі нарисовано букви СУМ у формі тризуба (герб України). Під
буквами є два дубові листки, а посередині цих листків є жолуді. На тлі
емблеми є сонце і його проміння.

42. Що означають окремі частини емблеми СУМу?
1. Білі букви СУМ - Білі букви означають чистоту ідеї.
Букви, які виглядають як тризуб, вказують, що праця
СУМ-у є для добра української держави і народу.
2. Сонце - вказує на теплоту не тільки українського народу але і особисту
теплоту кожного сумівця.
Соняшне проміння – освітлює нам дорогу до громадської та особистої
праці (для добра України) і перемоги (перебороти перешкоди в житті).
3. Дубове листя – це є плід сильного дуба , а цей плід дозриває і дає
жолуді. Це листя означає міць і силу, бо дуб - це найміцніше дерево.
4. Дубовий жолудь, з якого родяться дуби, символ сильної праці.
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43. Відзнаки СУМу
Організаційна нашивка в мові даної країни

Відділова відзнака

Чи ти знаєш порядкове число Вашого відділу?
Намалюй відзнаку із порядковим числом Вашого Відділу.
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Відзнака - емблема СУМ молодшого юнацтва

Іспитові відзнаки / ступені молодшого юнацтва
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Таборові відзнаки

відзнаки Злету
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Ройові відзнаки

Запорожці

стрільці

січовики

верховинці

русалки

лиси

Дніпрові хвилі

чорноморці

соколи - орли

Як називається рій, до якого ти належиш?
Намалюй відзнаку Вашого роя.
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44. Однострій юначки

Сорочка

Краватка

Відзнаки

Пояс

Спідниця

Шкарпетки

Черевики

Беретка
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45. Однострій юнака

Пілотка або беретка

Сорочка

Краватка

Відзнаки

Пояс

Штани

Шкарпетки

Черевики
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46. Показати де ці відзнаки знаходяться на однострою.
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47. Прапор Відділу Юнацтва СУМ – права сторона
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Прапор Відділу Юнацтва СУМ – ліва сторона

Нарисуйти цю сторону вашого відділового прапору.
 Як ваш Відділ називається?
 Яке число ваш відділ має?



Як пишеться ваше місто де відділ знаходиться?



Розкажіть про місто на Україні звідки назва Вашого відділу
знаходиться?
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