
Дитяча організація — це школа підго-

товки до дорослого життя. Усі активні 

громадяни України — це люди, які 

пройшли школу самоврядування. Наша 

дитяча організація намагається створю-

вати комфортні умови для формування 

активної життєвої позиції та вільного 

розвитку здібностей і нахилів кожного. 

Нині організація святкує свій двадцяти-

літній ювілей. Я вітаю Вас, Юні, Красиві, Сміливі! 

Бажаю Вам енергії, бадьорості, запалу, творчості й 

великих перемог. 

Директор школи Скорик Т.А. 

Друковане видання Черкаської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ст. №28 ім. Т. Г. Шевченка 

Спецвипуск, грудень 2016 року 

Редакція газети “Юнікс” вітає Усіх Юних, Красивих, Сміливих! Успіхів вам, нових звер-
шень, натхнення на нові вагомі здобутки, вірних друзів, мудрих порадників та здійснен-

ня найзаповітніших мрій! 

28! Рідна школо! 

Ти привітна та чудова! 

Пам'ятайте, діти, всюди 

Допоможуть тут вибратись в люди! 

Розумні, прекрасні, яскраві, мов квіти, 

Зростають в цих стінах доброзичливі діти. 

“Юнікс” сьогодні школа вітає - 

У кожного учня посмішка сяє! 

20 років — це юність барвиста, яскрава, 

Все ще попереду — зростання та слава! 

Бажаємо “Юнікс” здійснення мрій, 

Не відступати від спланованих дій! 

 

Заступник директора  

з виховної роботи  

Гуреля О.М. 

Любі мої. Хочу від щирого 

серця привітати всіх вас із 

цим святом, двадцятиріччям 

дитячої організації “Юнікс”! 

Ми дуже плідно працювали 

упродовж цих років і досяг-

ли неабиякого успіху. Я 

впевнена, що і надалі ми 

будемо лише перемагати, 

творити, відкривати нові 

обрії та втілювати в реальність всі наші мрії. 

З днем народження, Юні, Красиві, Сміливі! 

 

Президент ДГО “Юнікс” 

Диченко Діана 

Росте дитина, йде у білий світ, 
І на удачу в ній живе надія. 

Дитину треба вчити з юних літ, 
Що позитивне мислення і мрія 

Додасть наснагу, щоб іти вперед, 
Щоденна вперта праця — добру силу. 

А ще знання на смак, як добрий мед, 
Відкриють світ. Тоді найважчу брилу 

Вона відкине просто залюбки, 
Бо вмітиме в житті перемагати! 



У 1996 році з ініціативи учнів  Черкась-
кої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. 

Т.Г. Шевченка була створена дитяча громадська 

організація “ЮНІКС”. Назва організації склада-
ється з перших літер слів Юні, Красиві, Сміливі.  

ДГО «ЮНІКС» офіційно зареєстрована 

в органах державної влади  організація «Шляхом 

повідомлення», відповідно до чинного законодав-

ства та має державний акт про реєстрацію. Згідно 

Закону України про громадські об’єднання та 
організації діти віком до 10 років мають право 

входити до таких, лише за заявою батьків, після 

10 років за власним бажанням. Тому до складу 
організації  входять діти 5-11 класів школи за 

власним бажанням. 

Переходячи з об’єднання в об’єднання 

з віком та набуваючи певних навичок учні школи 

проходять сходинки росту особистості в ДГО 

«ЮНІКС», метою яких є стати лідером учнівсь-
кого самоврядування «Моноліт» 

Члени організації, переходячи від од-

ного структурного об’єднання до іншого, в зале-
жності від їх віку, формують у собі якості лідера. 

Піднявшись на найвищу сходинку росту “ Моно-

літ”,  кожен член організації може реалізувати 
себе  як лідер-керівник, лідер-консультант, лідер-

творець або лідер-організатор 
Керує роботою організації учнівське 

самоврядування «Моноліт». Будь - яка форма 

роботи, яку очолює самоврядування, є колектив-
ною творчою справою. Цінність учнівського 

самоврядування полягає у тому, що учні глибоко 

і всебічно проникають у сутність своїх прав та 

обов’язків.  

Усім відомо, що у школі діяльність 

учня не обмежується навчальною. Учні зайняті 

позакласною та позашкільною виховною робо-
тою, яка включає науково-дослідницький, соціа-

льно-культурний, туристично-краєзнавчий, спор-

тивно-оздоровчий, трудовий, морально-правовий, 
художньо-естетичний, дозвіллєво-розважальний, 

екологічний, національно-патріотичний напрямки 

роботи, роботу шкільних громадських організа-
цій та учнівське самоврядування.  

Робота  самоврядування має бути  
направлена на те, щоб незважаючи на рівень 

знань, кожен учень міг себе реалізувати, досягти 

певних результатів та пережити момент успіху. 
Розвиток організації з кожним роком 

приносить щось нове у її діяльність. Кілька років 

поспіль ми працюємо за методом проектів.  
Для виховання у дітей милосердя, 

співчуття, доброти самоврядуванням у рамках 

роботи секторів «Вулик», «Джерело» проводять-
ся благодійні акції. 

Розвиток лідерських якостей в учнів 

сприяє робота програми «Діти-дітям», яку запо-
чаткувало учнівське самоврядування. 

Самоврядування дитячої громадської 

організації «ЮНІКС» завоювало визнання у місті, 
області та Україні, як ефективне та здатне вихо-

вувати справжніх сучасних лідерів, які можуть 

організувати та повести за собою інших. 

Члени ДГО «ЮНІКС» є активістами 
міського, обласного самоврядування та входять 

до Всеукраїнської ради старшокласників. 

Проекти, які реалізовувала ДГО 
«ЮНІКС» беруть участь у Всеукраїнських конку-

рсах та займали призові місця.  ДГО «ЮНІКС» у 

2015 році була визнана найкращою громадською 
організацією у Всеукраїнському конкурсі 

«Благодійник року», щопроходила під патрона-

том Міжнародного фонду «Україна -3000». 
Новою, дієвою та цікавою формою 

роботи,  особливо у формуванні патріотизму та 

національної свідомості й ідентифікації учнівсь-
кої молоді, є Всеукраїнська військово-

патріотична дитячо-юнацька гра 

«Сокіл» («Джура»).  Члени ДГО «ЮНІКС» ство-

рили клуб «Джура» у якому налічується 4 рої, де 
діти з задоволенням займаються за програмою 

гри та працюють за програмою «Діти -дітям», 

знайомлять з нею інших школярів.  

 Дитяча організація “ ЮНІКС” сприяє 
вихованню у школярів готовності до економіч-

них, правових, міжособистісних відносин у дер-

жаві, розвиває соціально-активну, творчу особис-
тість, справжнього лідера. 

           Участь у роботі дитячої організації 

“ЮНІКС” та дитячому самоврядуванні дає мож-
ливість кожному члену організації відчути себе 

суспільно значущим членом шкільного колекти-

ву, готовим самостійно творити своє майбутнє і 
майбутнє держави. 

Структура
ДГО “ЮНІКС”

Об’єднання

5-6  класів

“Веселка”

Об’єднання

7-8 класів

“Сонцеграй”

Об’єднання

9-11 класів

СТЕМ

ДГО “ЮНІКС”
Об’єднання-супутник

“Країна Барвінкова”

Девіз:

“Веселко, веселко, 

вогнями заграй

цікаве життя

у школі нам дай!”

Девіз:

“Сонцеграй –

дитячий рай!

Лідер кожний, 

пам’ятай!”

Союз

Енергійних

Талановитих

Молодих


