
Довідка про дитячу громадську організацію «ЮНІКС»  

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28  

Черкаської міської ради Черкаської області 

 

Дитяча громадська організація “Юні, Красиві, Сміливі” (“ЮНІКС”) – 

первинний колектив дітей, підлітків, дорослих створена на добровільній основі, 

що діє згідно з Законом України. 

 

Юридична адреса: Україна, м Черкаси – 18026, вул.  Герої Майдану№3, 

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка 

  

Заснована у 1996 році та зареєстрована (свідоцтво про реєстрацію ААМ 

№149558, 1998 р.) 

 

ДГО «ЮНІКС» має свою символіку: емблему, прапор, гімн. 

 

Мета дитячої організації:  

1. Згуртувати дітей, підлітків та дорослих на корисні та добрі справи навколо 

спільної ідеї. 

2. Захист  прав та інтересів дітей, виховання віри в себе, любові до своєї 

родини, до краю, в якому народилися. 

3. Виховання почуття патріотизму та національної свідомості. 

4. Пізнання та примноження краси природи, її захист. 

5. Прищеплення любові до праці, поваги до старших, піклування про 

молодших, близьких та друзів. 

6. Розвиток волонтерської діяльності. 

7. Розвиток творчих та лідерських здібностей, організація дозвілля. 

 

Завдання дитячої організації:  
 

1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися  на благо 

собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові 

України. 

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання 

правил і законів школи, суспільства. 

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного 

у вирішенні важливих справ шкільного життя. 

4. Формувати уміння застосовувати набуті навички і здібності  у взаємодії з  

сучасним суспільством, що швидко змінюється. 

5. Сприяти набуттю   патріотичного досвіду на основі готовності до участі в 

процесах державотворення, уміннь визначати форми та способи своєї участі 

в життєдіяльності громадянського суспільства, спроможності 

дотримуватися законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів. 

6. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей. 

7. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими. 



 

Структура ДГО «ЮНІКС» - юні, красиві, сміливі 

 

5-6 класи –  об’єднання «Веселка» 

7-8 класи –  об’єднання «Сонцеграй» 

9-11 класи – об’єднання «СТЕМ» - союз талановитих, енергійних, молодих 

Керівництво ДГО «ЮНІКС» - учнівське самоврядування «Моноліт» 

Голова  учнівського самоврядування «Моноліт» - президент ДГО «ЮНІКС»  

 

Педагогічне керівництво та супровід роботи учнівського самоврядування та 

ДГО «ЮНІКС» здійснюється за програмою «Педагог-консультант» 

 

Події і факти в історії розвитку ДГО «ЮНІКС» 

 

1996 р. – заснування у школі дитячої громадської організації “ЮНІКС” 

1998 р. – створено поетичну студію  та видано альманах “Перші ластівки” 

2000 р. – оновлення нормативної бази ДГО «ЮНІКС» 

2001-2003р.р., 2006р. – перемоги в обласному конкурсі «Лідер» 

2001-2004 р.р. – переможці обласного фестивалю Дружин юних рятувальників 

2004 р. – заснування шкільної газети “Юнікс” 

2004 р. – створення  “Дебатклубу”  

2005 р.  – створення “Євроклубу” 

2007 – 2014 р. – учасники Міжнародного учнівського форуму «Союз слов’янської 

дитячої дипломатії» 

2007- 2009 р. – участь у Міжнародному проекті молодіжних обмінів «Україна – 

Польща: разом до Європи» 

2008 р. – створення музею «Народознавство» 

2008 р., 2010 р. , 2015 р. – шкільна газета «Юнікс» - переможець Міжнародного 

фестивалю шкільної преси «Яблунева гілка» (м.Луцьк) 

2008 р. – започатковано конкурс «Сім’я року» 

2009 р. – учасники Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров’я». УДЦ 

«Молода Гвардія» 

2010 р. – бронзова медаль ІІ Всеукраїнської виставки «Інноватика в 

загальноосвітньому навчальному закладі» за розробку та впровадження проекту 

«Школа успіху» 

2010 р. – дипломанти Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів 

Міжнародного фонду «Україна 3000» за реалізацію проекту «Ти не один» 

2010 р. – започаткована Всеукраїнська мовно-літературна науково-практична 

учнівська конференція 

2011 р. – ІІ, ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі благодійних проектів 

Міжнародного фонду «Україна 3000» за реалізацію проекту «Ніхто не забутий, 

ніщо не забуто» та проекту «Подаруй дитині усмішку» 

2011-2013 р. – дипломанти Всеукраїнського профорієнтаційного КВК «Обери 

свою професію»  

2012р. – реалізація культурологічного проекту «Черкаси туристичні»  

2012 р. – участь у Всеукраїнському зборі лідерів  м. Севастополь ДТ «Алькадар» 

2012 р. – участь у Всеукраїнському танцювальному шоу «Майдан’s - 2012» 



2013 р.- 2016 – участь у зборах лідерів учнівського самоврядування м. Київ 

2013 р. – участь у  I Всеукраїнському  дитячо-юнацькому зльоті «Дорослішай на 

здоров’я». УДЦ «Молода гвардія» 

2013 р. – участь у Всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування 

«Делегати дитячих прав». Зустріч з Міністром освіти України та уповноваженим 

Президента України з прав дитини. 

2013 р. – відкриття Світлиці Т.Г. Шевченка 

2014 р. – участь у Всеукраїнському форумі лідерів учнівського самоврядування 

«Майбутнє без насилля» під патронатом Ради Європи в Україні. 

2014 р. – ініціатори проведення міської дипломатичної гри «Модель ООН: Крок 

до дипломатії» 

2014 р. – впроваджено проект «Зачаруй мене вродою» 

2014 р, 2015 рр. – переможці обласного фестивалю «Молодь обирає здоров’я» 

2014 р. – створено клуб «Джура» 

2014 р.  – дали старт обласній благодійній акції «Прапор доброчинності» та 

передали ініціативу у 2015 р.  Всеукраїнській раді старшокласників 

2014 р. – проведення міської акції «Повертайся живим» 

2015 р. -  переможці Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров’я»  м. 

Київ 

2015 р. – відкриття експозиції присвяченої Героям Небесної Сотні 

2015 р. – реалізація Всеукраїнських проектів Ради старшокласників України та 

проведення обласного флешмобу «Рушник єднання молодої України» 

2013-2015 р. -  лідер ДГО «ЮНІКС» Кравець Олександр президент Ліги 

старшокласників Черкаської області 

З 2015 р – учасники Українсько-Польського проекту «Класна школа» 

2015 р. – лідер ДГО «ЮНІКС» Краснопеєва Аліна обрана спікером Учнівської 

міжпарламентської асамблеї шкіл м. Черкаси 

2015 р. -  зустріч лідерів ДГО «ЮНІКС» з Президентом України П. Порошенком у 

День захисту дітей 

2015 р.  - лідер ДГО «ЮНІКС» Неділя Віталій обраний президентом Ліги 

старшокласників Черкаської області. 

2015 р. – започатковано благодійний фестиваль «Школа скликає друзів» 

2015 р. – реалізація проекту «Книга пам’яті та звитяги» 

2015 р. – перемога в міському, обласному етапах військово-патріотичної дитячо-

юнацької гри «Сокіл» («Джура») та ІІ місце у Всеукраїнському етапі гри 

«Гетьманська Україна» 

2015 р. – переможці Всеукраїнського конкурсу «Благодійна Україна» у номінації 

«Благодійник дитяча громадська організація» 

2016 р. – участь у Всеукраїнському дитячому форумі «Діти змінюють світ». 

Зустріч з Президентом України та уповноваженим президента з прав людини. 

2016 р. – участь у Всеукраїнському дебатному форумі за проектом «Враховуй 

різницю» 

2016 р.  – ініціатори міського благодійного фестивалю «Ми з козацької родини». 

 2016 р. – реалізація проекту «Т.Г. Шевченко і Черкащина» 

2016 р.  - участь у Всеукраїнському форумі «Ми - українці» м. Київ. 

2016. – учасники Всеукраїнського збору активістів гри «Сокіл» («Джура»). 

Закарпаття. 



 

 

 




