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Минають дні, ідуть роки, 

Життя листки перегортає, 

Та пам'ять знову повертає 

В дитинство, в школу назавжди... 

 

У номері 
 
 ДГО “ЮНІКС” святкує 20-річний 

ювілей 
 
 Спогади колишніх лідерів дитячої 

організації 
 
 Найяскравіші моменти “ЮНІКС” 
 



 Йдуть роки. Час змінює землю, 

суспільство, людей. І тільки школа 

залишається незмінною частинкою 

життя кожної людини.  

 Щороку наша школа гостинно 

відчиняє двері, запрошуючи випускни-

ків у рідні стіни на вечір-зустріч. Це 

свято дає можливість повернутися у ті 

незабутні роки юності, які залишають-

ся в пам'яті, адже саме в школі людина 

проводить свої найкращі роки життя. 

З'являється бажання зустрітись зі шкі-

льними друзями, пройти шкільними 

коридорами, посидіти за своєю пар-

тою, зустрітися в рідному класі з одно-

класниками, з якими стільки років 

йшли пліч-о-пліч стежкою шкільних 

знань. Гордиться наша школа своїми 

випускниками. Роки летять, але школа 

не старіє і пам'ятає всіх, хто навчався у 

її стінах.  

 Цього року вечір зустрічі особ-

ливий, оскільки збігається з річницею 

ДГО ―ЮНІКС‖. 

Історія створення тепер уже 

відомої усій Україні дитячої громадсь-

кої організації  «ЮНІКС» бере свій 

початок у далеких 90-их ... 

Нинішнє покоління учнів мо-

же засумніватися, що у той час праг-

нення та амбіції молодих людей були 

для них не менш важливі, ніж для 

юнаків та юнок сьогодення. У 1995 – 

1996 рр. у нашому місті все більшої 

популярності набуває учнівське самов-

рядування. У навчальних закладах 

проводяться дні, тижні шкільного са-

моврядування. За лідерами серед учнів 

надовго закріплюються „звання― дуб-

лерів директора, завуча і тощо. Шкіль-

ні будні розцвіли: безліч гуртків, анса-

мблів, груп за інтересами. 

Природно, по-хорошому 

«вирувала» і наша рідна 28-а ... Педа-

гогічний колектив, звичайно ж, не за-

бував і про класні куточки, і контроль 

за спізненням, і трудові десанти, і озе-

ленення шкільних ділянок з вчителями 

біології, і рейди «Курінню - бій»! Ви-

пуски стінгазет, збір макулатури, куль-

турно-масові заходи – шкільне життя 

дійсно було насиченим і цікавим! 

 На той час учні початкової 

школи уже мали своє об’єднання 

«Країна Барвінкова». Кожен клас мав 

умовну карту, створену ними самими,  

і подорожував по містах-станціях Кра-

їни Барвінкової, навчався граючись. 

Звичайно, активісти-старшокласники 

допомагали молодшим в усіх заходах і  

розуміли, що і їм вже недостатньо не-

формального спілкування з учнями 

міста, не вистачає своїх спільнот, об’є-

днань, зрештою, – своєї ОРГАНІЗА-

ЦІЇ.  

І це величезне прагнення роз-

повісти про себе і дізнатися, що ціка-

вого відбувається в інших школах, 

призвело до створення у 1996 році 

шкільної дитячої організації. Ідею пе-

дагогів-організаторів Міщенко Н.Г. та 

Гурелі О.М. підтримали юні, красиві, 

сміливі активісти школи. Так виникла 

назва дитячої організації 

«ЮНІКС» (юні, красиві, сміливі), а 

сама організація була офіційно зареєс-

трована у 1998 році.  

Першим керівником 

«ЮНІКСу» став учень 10-Б класу Ха-

ліуллін В’ячеслав. Організація мала 

чотири об’єднання: 1 – 4 класи – 

«Країна Барвінкова»; 5 – 6 класи – 

«Веселка»; 7 – 8 класи – «Сонцеграй»; 

9 – 11 класи – «СТЕМ» (Союз Талано-

витих Енергійних Молодих), що допо-

внювало назву «ЮНІКС». 

У 2000 році дитяча організація 

«ЮНІКС» пережила своє нове наро-

дження, оскільки стрімкий розвиток 

молодої держави вимагав змін у вихо-

ванні молодого покоління. Завдяки 

плідній праці групи шкільних лідерів 

на чолі, тоді з учнем 9-а класу Руден-

ком Андрієм, реформувала  «ЮНІКС» 

у дитячу громадську організацію з 

відповідним статутним пакетом доку-

ментів. 

Відтоді ДГО «ЮНІКС» офі-

ційно працює, розвивається, виховує 

все нові покоління активних, цілеспря-

мованих, енергійних молодих людей, 

справжніх патріотів своєї Батьківщи-

ни. 

За 20-річний шлях свого існу-

вання лідери ДГО «ЮНІКС» були пе-

реможцями міських та обласних фес-

тивалів Дружин Юних рятувальників 

(2002, 2005, 2007, 2009, 2012, 20013, 

2014 роки), команд юних інспекторів 

дорожнього руху (2003, 2004 роки), 

обласного конкурсу учнівських самов-

рядувань «Лідер» (2001, 2003, 2005, 

2009 роки), профорієнтаційного КВК 

«Обери свою професію» (2011, 2012 

роки), Обласних та Всеукраїнських 



 
Парамуд Анастасія  

( рік випуску — 2004, класний керівник — Пахно Зоя Ва-

силівна; координатор об'єднання «Веселка ДГО 

―ЮНІКС‖» )  

Завдяки ―ЮНІКС‖ми побували в багатьох мальовничих 

куточках України, ознайомилися з історичними місцями. 

Проводили весело та пізнавально свій час. Саме завдяки 

дитячій організації,вчителям та організаторам 

ми мали змогу побувати на території заповідників, від-

відати монастирі, пам'ятки культури та отримати 

яскраві враження! Дякую за турботу і тепло, які пода-

рували вихователі та ―ЮНІКС‖!  

конкурсів «Молодь 

обирає здоров’я» (2009, 2015 року), 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл-(«Джура») 

2015 рік, Всеукраїнського конкурсу 

благодійних проектів Міжнародного 

благодійного фонду ―Україна—

3000‖ (2010, 2011, 2012 роки). Члени 

ДГО ―ЮНІКС‖ є активними учасника-

ми міського, обласного та Всеукраїн-

ського лідерського руху, а з 2012 року 

— учасниками та співорганізаторами 

Всеукраїнських зборів лідерів у м. 

Севастополь, Київ, Івано-Франківськ. 

У 2013 році президент ДГО Кравець 

Олександр, а у 2015 Неділя Віталій 

були обраними президентами Ліги 

старшокласників Черкаської області. 

У 2014 році Краснопеєва Аліна обрана 

спікером учнівської міжпарламентсь-

кої асамблеї лідерів учнівського само-

врядування м. Черкаси. Толстоногова 

Олена, Кравець Олександр, Скороба-

гатий Роман, Краснопеєва Аліна у різ-

ні роки були стипендіатами премії 

міського голови за активну громадську 

та волонтерську діяльність. 

 З червня 2015 року в складі де-

легації лідерів України Кравець Олек-

сандр, Краснопеєва Аліна, Буценко 

Анна, Неділя Віталій, Скоробагатий 

Роман були на зустрічі з Президентом 

України Петром Порошенком. 

 Розвиток організації спонукав 

до створення нових ініціативних спі-

льнот школярів. Так у 2000 році було 

відкрито об'єднання ―ДАР‖, до якого 

увійшли вокальна студія ―Мрія‖, худо-

жня студія ―Палітра‖, літературна сту-

дія ―Перші ластівки‖, хореографічна 

студія. У 2003 році створено шкільний 

Євроклуб ―Linking Hearts‖, у 2005 році 

організовано шкільний дебатклуб, у 

2007—наукове товариство ―ASTRA‖ 

та тимчасове періодичне угрупування 

розвитку інтелектуальних здібностей 

дітей ―Літня школа‖. 

 Така плідна історія розвитку 

ДГО ―ЮНІКС‖ стала можливою лише 

завдяки роботі програми ―Педагог-

консультант‖ - програми супроводу та 

методико-консультативної підтримки 

лідерських ініціатив батьками, вчите-

лями, громадськими активістами та 

керівництвом навчального закладу. 

 Створюючи ―ЮНІКС‖, педаго-

ги-організатори виходили з того, що 

учнівське самоврядування є міцним 

фундаментом для виховання активної 

життєвої позиції підростаючого поко-

ління. 

 Сьогодні ДГО ―ЮНІКС‖ є зна-

ним брендом активного молодого по-

коління, справжній університет з вихо-

вання лідерів та молодих політиків у 

місті, області, та Україні. 

 Становлення особистості зі шкі-

льної лави як ніколи актуальне для 

нашої країни, що прагне до стандартів 

європейського виміру рівня навчання 

та виховання молоді. 

 

 

Цимбалюк Л. Б., Гуреля О. М. 

 

Сорока Богдан 
( рік випуску – 2013, класний керівник – Добро-

вольська Надія Сергіївна ) 

Я обожнюю свою школу, в якій навчався усі 11 

класів, і зрозумів, що саме це місце займає невід'-

ємну частину нашого життя, оскільки виховала 

нас такими, якими ми є зараз. Вона розкрила по-

тенціал, талант і цілі кожного з нас, дала мож-

ливість розвиватися в будь-яких напрямках і сфе-

рах діяльності. Вважаю себе найщасливішим ви-

пускником, бо за роки навчання активно займався 

культурною життєдіяльністю закладу. З дитя-

чою організацією «ЮНІКС» ми відвідали чимало 

культурних пам’яток,семінарів, тренінгів, міст і 

навіть країн. Брали участь в різноманітних акці-

ях та Всеукраїнських фестивалях. Також не мо-

жна не згадати про те, як ми школою організову-

вали відпочинок не тільки в межах нашого міста, 

а й в інших куточках країни, здійснюючи цікаві 

екскурсії в місця, багаті історіями і вражаючими 

подіями. 

Я вдячний усім, хто працює в школі, за все, чому 

вони мене навчили, і за те, яким я є зараз. 
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