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Прапор дитячої 
громадської 
організації „ЮНІКС”  

• На малиновому небокраї козацької слави, в 
яскравих променях сонця, що сходить, 

проростає паросток дитячої надії 
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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  
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Об’єднання  
9-11 класів 
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МЕТА  ОРГАНІЗАЦІЇ: 
 • виховання любові  до Батьківщини, рідного 

краю; 

• виховання  активної  творчої особистості; 

• виховання у дітей віри  в  себе, в свої сили; 

• дбайливе ставлення  до природи; 

• знайомство з історичним минулим України, 
традиціями свого народу; 

• виховання активної,творчої особистості, 
здатноі до самореалізації та 
самовдосконалення, справжнього лідера 
сучасностіі; 

• виховання соціально зорієнтованої 
особистості; 

• розвиток індивідуальних здібностей та 
навиків. 
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Завдання 
організації : 

• сприяння розвиткові вільної 
творчої ініціативи школярів та 
змістовного використання 
вільного часу; 

• виховання особистих якостей на 
засадах загальнолюдських 
цінностей; 

• створення умов для реалізації 
власних проектів; 

• формування комунікативних та 
лідерських якостей 

• заохочення до світу мистецтва. 

  

Документи, що забезпечують 
роботу ДГО «ЮНІКС» 

• Статут 

• Положення про педагогів-консультантів 

• Положення про президента 

• Положення про загальні збори 

• Положення про структурні робочі органи 
ДГО «ЮНІКС» та її членів 

• Положення про учнівське самоврядування 
«Моноліт» 

• Програма розвитку особистості в ДГО 
«ЮНІКС» 

• Положення про традиційні конкурси 
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“МОНОЛІТ” 

 

Президент 
 

Інформаційний 

центр 

Фотовідділ  Скарбник 

Радіовідділ 

“ЮНІКС– 

експрес” 

Відділ 

оголошень 

Фінансовий 

 центр 

Ревізійна 

 комісія 

Фінансов

а комісія 

Керівники 

секторів 

Куратори 

 обєднань 

СТЕМ 

“Сонцеграй” 

“Веселка” 

“Країна 

Барвінкова

” 

Сектор 

“Дозвілля

” 

Сектор 

“Компас” 

Сектор 

“Інтеграл” 

Сектор 

“Джерело

” 

Сектор  

“Вулик” 

Педагоги- 

консультан

ти секторів 

Консультант 

з правових 

питань 

Дублери 

адміністрації 

Учнівська Рада 

профілактики 

Структурна схема учнівського 

самоврядування “Моноліт” 

 

Схема підпорядкування керівного 
складу учнівського самоврядування 

Дублер директора школи  
– віце-президент  
ДГО “ЮНІКС” 

Президент  
ДГО “ЮНІКС” 

Дублери  
бібліотекарів 

Учнівська рада 
 профілактики 

Дублер 
соціального педагога 

Дублер  
педагога-організатора 

Дублери заступників 
 директора школи 

Куратор 
об’єднання 
“СТЕМ” 

Керівники  
секторів 

Куратор 
об’єднання 
“Сонцеграй” 

Куратор 
об’єднання 
“Веселка” 

Куратор  
об’єднання-супутник 
“Країна Барвінкова” 
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Педагог-консультант 
 

• Завжди цікавиться завданнями органів 
самоврядування. 

• Спільно з учнями шукає шляхи розв’язання цих 
завдань. 

• Допомагає учням визначити мету діяльності, 
складати план, аналізувати роботу. 

• Не перебирає на себе всю відповідальність, 
намагається зробити так, щоб учні самі знаходили 
вихід із найскрутніших ситуацій. 

• Залучає, якщо це необхідно, інших членів 
педагогічного колективу. 

• Він не є лише спостерігачем, активно втілює у 
життя рішення органів самоврядування. 

• Консультує постійно навчає актив, готує його до 

самостійної роботи.  

 

С хем а  

педагогічно -м етоди чної п ід три м ки сам ов ряду ванн я д/о  “Ю Н ІК С ”  

 

“М оноліт”  П резиден т  СД Ю О Ч  Координаційна 

рада  

П едагогічний 

загін  

Дублери 

адмін істрації  

Т ворча група  Інф ормаційний 

центр  

К уратори 

секторів  

К уратори 

об єднань  

Завідую чий 

методичним 

кабінетом н /з 

П едагог - організатор  

уч. хореографії  

уч. музики  

уч. обр. мистецтва  

уч. трудового 

навчання  

 

У четелі-ф ілологи  

уч. ф ізики  

уч. інф орматики  

А дміністрація, 

учитель права  

“Інтеграл”  

“В улик”  

“Дж ерело”  

“Дозвілля”  

“К омпас”  

Зам. по н /в 

роботі  

Зам. по 

госп . Роботі, 

бібліотекарі

в  

П сихолог 

соц . педагог  

П ед. 

організатор  

У ч. ф із. вих. 

уч. історії  

уч. географії  

кл. 

керів-

ники  

Ф інансовий 

центр  

Бухгалтер  

Зам. по 

госп . роботі  
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Колективна творча 
справа (КТС) 

• етап попереднього планування; 

• етап колективного планування 
колективної творчої праці; 

• етап колективної підготовки КТС; 

• етап колективного проведення КТС; 

• етап колективного підведення підсумків 
КТС; 

• етап найближчої післядії. 

 

 Соціокультурний 

 Дослідницько-

експериментальний 

 Військово-патріотичний 

 Художньо-естетичний 

 Фізкультурно-оздоровчий 

 Туристично-краєзнавчий 

 Морально-правовий 

 Дозвіллєво-розважальний 

 



21.10.2017 

8 

Соціальний проект 
“Ти не один…” 

Соціальний проект 
“Мистецтво бути 

здоровим” 

Екологічний проект 
“Збережемо 
первоцвіти” 

Мистецький проект 
“Танці з учителями” 

Культурологічний 
проект 

 “Книга пам’яті” 

Культурологічний 
проект  

“Сім’я року” 

Волонтерський 
проект “Подаруй 
дитині усмішку” 

Культурологічний 
проект 

 “Черкаси туристичні” 

Мистецько-
волонтерський проект 

“Ми з козацької родини” 

Історичний проект 
“Герої небесної сотні” 

Соціальний проект  
“У колі друзів” 

Соціальний проект  
“Прапор 

доброчинності” 

Соціальний проект 
“Рушник єднання 
молодої  України” 

Екологічний проект 
“Збережемо 
первоцвіти” 

Культурологічний 
проект 

“Український пророк” 

“Поважай сивину” 

До Дня  
захисту дітей 

“Поспішай робити 
 людям добро” 

“Від серця 
 до серця” 

“Поруч 
діти-інваліди” 

“Кожна дитина 
 заслуговує на  
тепло і увагу” 

Благодійні 
 акції 

До Дня  
захисту  
тварин 

“Книга Сходу” 

“Тепло наших  
сердець 

 захисникам 
 Вітчизни” 
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Програма “Діти - дітям” 

• Мета: забезпечити умови для 
розвитку, росту, реалізації 
здібностей та творчого 
потенціалу обдарованих дітей, 
розвиток волонтерського руху 

  

День самоврядування 

Мистецькі та спортивні аматорські 

колективи 

Клуби «Що? Де? Коли?», «Козацькі 

джури» 

”Волонтерський загін «Надія» 

Педагогічний загін 

Наша гордість 

• Неділя Віталій – президент  
• Ліги старшокласників 
•  Черкаської області 

 

Краснопеєва Аліна – спікер 
учнівської міжпарламендської 
асамблеї шкіл м. Черкаси, 
стипендіат міського голови у 
номінації „За активну участь у 
суспільно-громадській 
діяльності “ 
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Наша гордість 

 
 
 

Кравець Олександр – лідер учнівського 
самоврядування ДГО «ЮНІКС» 2009-2014 
р.р. Екс-президент Ліги старшокласників 
Черкаської області, член асоціації лідерів 
молодіжних організацій України. 
Стипендіат міського голови 2013-2014 р.р. у 
номінації „За активну участь у суспільно-
громадській діяльності “ 
 

Скоробагатий Роман –  лідер 
учнівського самоврядування ДГО 

«ЮНІКС» 2010-2014 р.р. Стипендіат 
міського голови 2014 р. у номінації 

„За активну участь у суспільно-
громадській діяльності “ 

-  

Зустріч з президентом України  до 
Дня захисту дітей 1 червня 2015 року 



21.10.2017 

11 

Черкаську область представляла 
делегація з 5 учнів членів ДГО «ЮНІКС» 

Зустріч лідерів ДГО «ЮНІКС» з уповноваженим 
президента України з прав людини Миколою 

Кулебою 
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Участь у Всеукраїнському зборі лідерів 
учнівського самоврядування. М. Київ 

жовтень 2015 року 

Делегація з 12 лідерів ДГО «ЮНІКС» представляла 
Черкаську область на Всеукраїнському зборі.  
Поводила вечірню програму «У колі друзів» 
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Провели тренінги для лідерів України. «Основи 
діалогу з можновладцями» та «Модель ООН» 

Започаткували 
Всеукраїнську акцію 
«Прапор доброчинності» 
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Взяли участь у Всекраїнській 
акції «Рушник єднання молодої 

України» 
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Акція у рамках 
проекту на 

центральній 
площі м. 
Черкаси 

 Учнівської міжпарламентської асамблеї м. Черкаси та 
учениця нашої школи Краснопеєва Аліна  взяла участь у 

Молодіжному форумі "Справедливість  для кожної 
дитини" за підтримки Представництва Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Спікер  
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Представляли Черкащину у 
Всеукраїнському дитячому Форумі 

«Діти змінюють світ», який відбувся 
1-2 червня в. м. Києві 
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Кожна з секцій 
зустрічалася з 

Президентом України 

Участь у Всеукраїнському навчальному 
дебатному  форумі  

за проектом «Враховуй різницю»,  
що проходив 11-13 червня у м. Бердянську 
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Рій «Ратиборець» у 2015 році був учасником 
Всеукраїнських змагань військово-

патріотичної дитячо-юнацької  гри «Сокіл» 
(«Джура») «Гетьманська Україна» 

Рій «Ратиборець» зайняв І місце в міському 
етапі військово-патріотичної дитячо-

юнацької  гри «Сокіл» («Джура») 2016 р. 
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Рій «Ратиборець» зайняв ІІ місце в 
обласному етапі військово-патріотичної 

дитячо-юнацької 
 гри «Сокіл» («Джура») 2016 р. 
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Слава українському козацтву! 
Черкащина бажає Вам успіхів! 


