
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Інформаційно-методичний вісник 

Корсунь-Шевченківського відділу освіти                                                                                              №1(1) грудень 2015 року 

Розповсюджується безкоштовно. Видається з грудня 2015 року 

 

 

Дорогі мої колеги! 

     Добігають кінця останні дні 2015 року. Він 

був насичений подіями, сповнений надій і 

тривог, щедрий на перемоги і випробування. 

     З гордістю за вас, дорогі вчителі, хочу 

сказати, що нам по праву є чим пишатися. 

Багато справ зроблено, втілено в життя нові 

цікаві ідеї, маємо хороші результати, високі 

досягнення. Хочу відзначити сьогодні колег, 

які стали переможцями районного конкурсу 

«Учитель року»: Олексія Володимировича 

Калініченка, вчителя математики гімназії, 

Василя Миколайовича Отземка, вчителя 

Захисту Вітчизни Квітчанського НВК, Миколу 

Анатолійовича Коберніка, вчителя історії ЗОШ 

№2, Марину Миколаївну Гнатченко, вчительку 

англійської мови ЗОШ №5. Окрема подяка 

Кроту Олександру Юрійовичу, вчителю історії 

Сахнівської Авторської О.А.Захаренка школи 

за перше місце в обласному військово-

патріотичному конкурсі, присвяченому 

героям-захисникам незалежної та суверенної 

України, «Герої не вмирають». Дякую всім 

вчителям, які підготували 192 призери 

районних олімпіад ( з них 23 вчителів району 

змогли підготувати 3 і більше призерів), 40 

призерів районного  і 3 призери обласного 

етапів мовознавчого конкурсу імені П.Яцика, 

11 призерів Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т.Г.Шевченка. 

     Пишаюся творчими колегами , які взяли 

участь і стали переможцями обласного 

конкурсу «Створення авторської пісні-гімну 

дітей та шкільної молоді». Це автори тексту 

«Гімн учнівської молоді» Олена 

Володимирівна Ковтун, заступник директора з 

виховної роботи ЗОШ №2, і Володимир 

Олександрович Метелиця, учитель-пенсіонер, 

та автор музики – Андрій Олександрович 

Харенко, акомпаніатор РЦДЮТ. На обласній 

конференції Ліги старшокласників Черкащини 

«Гімн шкільної молоді» Корсунь-

Шевченківського району обрано як «Гімн 

учнівської молоді Черкащини».  Підсумовуючи 

рік, що минає, дякую всім  колегам за творчу 

працю та достойні здобутки. 

     Від щирого серця вітаю працівників 

освітньої галузі району з Новим 2016 роком та 

Різдвом Христовим! 

     Новий рік – це завжди нові надії і 

сподівання, нові плани і мрії. Бажаю всім у 

новому році міцного здоров’я, щасливої долі, 

затишку і достатку в оселі, миру і 

благополуччя нашій Україні. Нехай цей рік 

стане роком нових професійних перемог і 

звершень, роком реалізації сміливих творчих 

задумів, здійснення усіх мрій і бажань. Хай 

ваші серця будуть зігріті теплом і любов’ю! 

 

З повагою начальник відділу освіти           

Ірина Володимирівна Алєксєєва 
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Гімназія та ЗОШ №1 – учасники 

Національної конференції 

eTwinning Plus в Україні 
       eTwinning – це найбільша спільнота шкіл Європи. 

Програма забезпечує діяльність онлайн-платформи для 

вчителів і на її базі європейські школи реалізують 

спільні проекти. У 2013 році у рамках Східного 

Партнерства Європейського Союзу до програми була 

залучена і Україна. Двісті українських шкіл взяли участь 

у цій програмі. Приємно, що серед них і наші навчальні 

заклади – гімназія та ЗОШ №1. Вчителі англійської мови 

цих закладів О.О.Уманець та Т.С.Павленко впродовж 

трьох років, з дня створення програми в Україні, були 

активними її учасниками. 

       11 грудня 2015 року у місті Києві відбулася 

підсумкова Національна конференція, на яку були 

запрошені директор гімназії І.А.Луц, директор ЗОШ №1 

Л.М.Морозюк, вчителька англійської мови ЗОШ №1 

Т.С.Павленко. Під час пленарного засідання з 

привітанням виступив заступник міністра освіти і науки 

П.К Хобзей. З питанням про ключові компетенції 

європейської шкільної освіти виступив керівник 

програми Project Manager Сергій Теплов. Директори 

наших шкіл були нагороджені подякою за підтримку 

проекту, а вчителі отримали дипломи за активну участь 

у розвитку проекту. Гімназія отримала грант проекту 

«Мир». Учасники конференції також мали можливість 

прийняти участь у воркшопах (семінарах), на яких 

обговорювались питання «Вчитель як менеджер 

освітнього процесу», «Активні громадяни: для чого і як 

починати зміни з себе». 
      Участь у проектах такого рівня  надає можливість 

спілкування та обмін досвідом з колегами інших 

європейських країн. Школам-учасницям  надає  

можливість участі вчителів-учасників програми у 

тренінгах, семінарах, конференціях в Україні, надає 

перспективу отримати національні та європейські 

нагороди за успішну реалізацію проектів, надає онлайн-

середовище, доступ до якого мають лише 

зареєстровані учні та вчителі, надає практичну 

реалізацію проектно-орієнтованого навчання в школі. 

Учасники мають можливість активно вивчати і 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, 

підвищувати рівень мотивації дітей, максимально 

розкрити їх потенціал, розвивати у школярів критичне 

мислення.                                 

І.А.Луц, директор гімназії 

Обласний етап конкурсу 
  5 грудня відбувся ІІІ (обласний) етап Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика. 

     Честь нашого району на конкурсі захищали шестеро 

учнів:Грищенко Анастасія 4клас,ЗОШ №1;Полушведкіна 

Даріна,7клас,гімназія;РешетнякЮлія,5клас,гімназія; 

Шкляренко Аліса, 6 клас, ЗОШ№5; Середа Юлія, 8 клас, 

Гарбузинський НВК; Турчин Юлія,11 клас, ЗОШ №1. 

Троє з них вибороли призові місця: 

ІІ місце –  Грищенко Анастасія,  

                  учениця 4 класу ЗОШ №1,  

                  вчитель Кріт Діна Анатоліївна; 

ІІІ місце – Решетняк Юлія,  

                  учениця 5 класу гімназії,  

                  вчитель Савченко Лідія Петрівна; 

ІІІ місце – Шкляренко Аліса,  

                  учениця 6 класу ЗОШ №5;  

                 вчитель Федосій Людмила Василівна. 

Щиро вітаємо учнів і їх педагогів з перемогою, а 

батькам велика подяка за розуміння та підтримку. 

Бажаємо всім і надалі тісної співпраці та перемог. 

Графік проведення 

обласних олімпіад 

2015-2016 н. р. 
9 січня    –   українська мова і література( 09.00 – 13.00) 

9 січня    –   астрономія (09.00 – 13.00 ) 

10 січня  –   історія (09.00 – 13.00) 

11 січня  –   географія (09.00 – 13.00) 

12 січня  –   хімія (09.00 – 13.00) 

13 січня  –   правознавство (09.00 – 13.00) 

16 січня  –   екологія (09.00 – 13.00) 

17 січня  –   французька мова,  

                     німецька мова (08.00 – 16.00) 

17 січня  –   (І тур) математика (09.00 – 13.00) 

24 січня  –   (ІІ тур) математика(09.00 – 13.00) 

23-24 січня – англійська мова, 

                       Іспанська мова(08.00 – 16.00) 

30 січня  –  біологія (09.00 – 13.00) 

30 січня  –  інформатика (09.00 – 13.00) 

За інформацією райметодкабінету 

 

«Школа ніколи не втратить своєї просвітницької 
функції. І ще довгий час до неї бігатимуть діти, вона 
буде центром здоров'я і естетичного виховання, 
місцем, де обожнюватимуть працю і людей праці, 
центром творчої думки і несподіваних дитячих 
відкриттів, місцем, де люди опановуватимуть науку 
спілкування, толерантності, миру і збереження 
білого світу для прийдешніх поколінь.»  

O.A. Захаренко. 
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Семінар заступників 
     9 грудня 2015 року розпочав свою роботу постійно 

діючий семінар-практикум  райметодкабінету для 

заступників директора з навчально-виховної роботи  на 

тему «Нові формати в освіті». 

     Перше засідання  семінару за темою «Форми і 

методи професійного зростання вчителів відбулось в 

Корсунь-Шевченківській гімназії. Перед учасниками 

виступила начальник відділу освіти І.В.Алєксєєва, яка 

розповіла про співпрацю відділу освіти та адміністрацій 

навчальних закладів району по забезпеченню якісних 

змін у підході до навчального процесу. 

        Учасники семінару відвідали відкриті уроки 

вчителів гімназії:  

       І.М.Носаченко (старший вчитель вищої категорії), 

урок природознавства у 5 класі на тему «Небо і небесна 

сфера. Небесні світила. Видимий рух світла.»; 

       Ю.М.Паришкура (вчитель І категорії), урок 

природознавства на тему «Який материк на Землі 

найбільший»; 

      О.О. Клименко (вчитель ІІ категорії), урок англійської 

мови на тему «Харчування. Українська кухня». У 

продовженні семінару директор гімназії Інна 

Анатоліївна Луц розкрила присутнім систему 

професійного зростання вчителів гімназії та основні 

засади, якими керується адміністрація закладу щодо 

досягнення нових форматів відповідно до змін сучасної 

концепції розвитку освіти. 

       Волошенко Олена Валентинівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту ЧОІПОПП, провела майстер-

клас та практичне заняття з теми «Персональний 

коучінг як сучасна форма професійного розвитку 

вчителя» 

       Собко Леся Володимирівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи гімназії, поділилась 

власним досвідом співпраці адміністрації та 

педагогічного колективу гімназії, презентувала кожному 

учаснику семінару невеличкий подарунок та щирі 

побажання. 

      Завідувач райметодкабінету Дмитро 

Володимирович Антонов  ознайомив присутніх з 

необхідністю змін освітнього простору в контексті 

нового Закону «Про освіту» та додав, що тільки зміни 

власного світогляду, ставлення до дітей як центру 

освітнього творення, дозволить нам змінити освіту на 

краще.  

Також висловив думку, що після семінару на 

найближчій педагогічній раді заступники директорів 

обговорять в колективі підсумки семінару, 

запропонують власні думки, починання, проекти, які і 

розмістять на форумі заступників на сайті 

методкабінету. 

За інформацією методкабінету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 грудня 2015 року в Корсунь-Шевченківському районному будинку культури відбувся ІІ районний відкритий 

благодійний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького хореографічного мистецтва «Візерунки на Росі». 

Корсунь-Шевченківський вітав на сцені дитячо-юнацькі колективи нашого міста і району, а також гостей з 

Городищенського, Чорнобаївського, Золотоніського, Тальнівського та Черкаського районів, понад 60 художніх 

танцювальних номерів у виконанні учасників від 4 до 18 років  -  солістів, дуетів, тріо та  колективів. 

Почесний гість фестивалю, учасник АТО В.М.Отземко привітав дітей та подякував за те, що такими 

благодійними заходами, своїми щирими бажаннями, душевним теплом та емоційною, зворушливою дитячою 

творчістю вони підтримують моральний та бойовий дух наших воїнів. 

Важливо, що фестиваль підтримали благодійними коштами багато людей, адже розуміли, наскільки важлива 

його виховна мета: діти добре усвідомлювали, заради кого вони старалися. Зібрані кошти (8600 грн.) будуть  

використані на допомогу учасникам АТО.                                 О.А.Лисенко, методист РЦДЮТ 
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Учитель року – 2016 

Калініченко Олексій 

Володимирович 

 вчитель математики та 

фізики гімназії – 

переможець районного 

конкурсу «Учитель року» 

- 2016 в номінації 

«Математика».  

     Народився Олексій 

Володимирович під знаком 

Терези 6 жовтня 1976 

року. Саме Терези 

наділили вчителя такими 

різнобічними захопленнями і талантами, любов’ю до 

дітей, надзвичайною чесністю, працелюбством. Олексію 

Володимировичу подобається вся палітра кольорів, пора 

року – осінь, музичні вподобання – джаз, улюблена 

страва – традиційні варенички з капустою. Дуже 

захоплюється реставрацією техніки(в даний час – це 

мотоцикли), а улюблена книга – Мирослав Дочинець 

«Вічник». Терези люблять все зважувати, тож Олексій 

Володимирович завжди усміхнений, привітний, не 

тримає образ, як каже сам «гнучкий по життю» і любить 

жити по-чесному. А діти це відчувають , тому і люблять 

вчителя. Ось як вони написали в своїх анкетах: 

«Веселий, добрий, позитивний, справедливий, розумний 

і найкращий вчитель в гімназії. Олексій Володимирович 

– the best! (найкращий). Ми дуже його любимо і 

поважаємо, хочемо, щоб він був завжди «Учителем 

року»! 

     За словами колег, Олексій Володимирович постійно 

перебуває в творчому пошуку, спрямовує всі свої 

зусилля на розвиток математичних творчих здібностей 

гімназистів. Глибоко і конструктивно  будує кожен урок. 

На його уроках діти працюють охоче, із задоволенням, 

завжди активно включаються в розв’язання проблемних 

завдань. Вчитель досконало знає свій предмет, постійно 

працює над самоосвітою, забезпечує міцні знання учнів. 

Викладач успішно та ефективно проводить роботу з 

обдарованими учнями. Щороку його учні є призерами 

районної олімпіади з математики та фізики, районного 

конкурсу захисту учнів членів МАН, Всеукраїнських 

конкурсів «Золотий ключик», «Кенгуру», «Колосок», 

обласної інтернет-олімпіади з математики. 

     Свої методичні матеріали Олексій Володимирович 

регулярно друкує в фахових журналах України, а на 

районній виставці передового педагогічного досвіду 

можна було побачити його методичні посібники 

«Логарифми в шкільному курсі математики» та «З 

досвіду роботи вчителя математики». Слід відзначити 

наполегливу роботу вчителя щодо технічного оснащення 

кабінету математики, його естетичного оформлення, 

поповнення навчальними посібниками та ТЗН. 

 

 

 

Навчаю власним прикладом 
 

Таким є професійне кредо 

Отземка Василя 

Миколайовича, 

вчителя Захисту Вітчизни  та 

історії Квітчанського 

навчально-виховного 

комплексу, переможця 

районного етапу конкурсу 

«Учитель року» - 2016 в 

номінації «Захист Вітчизни». 

Василь Миколайович є 

прикладом тієї української 

козацької вдачі, честі, 

мужності і справедливості, патріотизму і жаги до життя. 

Такої сили надає молодому спеціалісту сузір’я Лева, під 

яким народився педагог 21 серпня 1983 року.  

     В цьому ж дусі вибрана ним і науково-методична 

проблема, над якою працює вчитель: «Впровадження 

сучасних методів навчання з метою виховання 

патріотичних почуттів, розвитку ключових навиків учнів 

до дій в бойових умовах з власного досвіду та здатності 

до самозбереження». 

     Василь Миколайович – обдарована особистість, 

творчий вчитель, який постійно прагне вдосконалення. В 

2010-2013 роках навчався в Аспірантурі ЧНУ і захистив 

дисертацію «Творча та громадсько-політична діяльність 

К.Г.Стеценка». А в 2015 році пройшов випробування в 

АТО, за що має відзнаки. Це і є навчання власним 

прикладом. 

     Педагог постійно спрямовує свою діяльність на 

формування в учнів навичок і вмінь виконання стройових 

прийомів, спрямованих на виявлення і максимальний 

розвиток  індивідуально значущих позитивних задатків 

кожного, а також первинного застосування стройових 

навичок на кожному уроці Захисту Вітчизни, виховання 

дисциплінованості учнів, вміння працювати в команді, 

формування витривалості та постави, творче 

перенесення знань і навичок у нові ситуації (змагання, 

гра), стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння 

навчатися, створення умов для розкриття природної 

активності юної особистості. Тобто вирішує ті завдання, 

які стоять перед школою XXI століття. 

     Учні Василя Миколайовича пишаються своїм 

вчителем і дуже його люблять. Вони стараються теж 

бути такими ж: перші місця в районному конкурсі «По 

алеї правових знань» 2012 року, 2015 року, переможці 

обласного етапу Всеукраїнської історико-географічної 

експедиції «Історія міст і сіл України» за напрямком 

«Нарис-опис» 2009 року.  

     На запитання: «Яких змін потребує сучасна освіта?»- 

Василь Миколайович відповів: «Більш широке 

використання ІКТ в навчально-виховному процесі значно 

підвищить якісний показник». 

 

 
Олексій Володимирович та Василь Миколайович представлятимуть наш район на обласному рівні в своїх номінаціях.                     

Побажаємо нашим колегам удачі, сил і натхнення на нові перемоги і прославлення освіти Корсунщини.  

Т.М.Барановська, методист райметодкабінету 
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«Миколайчик солдату» 
     Під такою назвою організовано благодійну акцію за 

ініціативи та підтримки начальника відділу освіти 

І.В.Алєксєєвої. Розпочалася акція із звернення до дітей 

шкіл району на сайті відділу освіти:«Дорогий друже! 

Долучись до районної акції підтримки українських 

солдат. Гріючись у теплій домівці, не забувай про 

солдата в холодному окопі. Нехай твій подарунок в 

День Святого Миколая зігріє душу захисника України. 

На деякий час стань помічником Святого, зроби 

подарунок  сам, напиши слова щирої подяки і 

підтримки. Подаруй українському солдату частинку 

своєї душі і тепла.»  
     Всі учні шкіл району не залишились байдужими і з 

радістю, дружно взялись до справи: одні сіли писати 

листи, інші малювали малюнки, виготовляли обереги, 

вкладаючи в них все тепло своєї душі. Діти свято вірять, 

що Святий Миколай виконає всі їх побажання і 

прохання, а обереги збережуть бійців живими, і вони 

щасливо  повернуться додому. 

.   Гуртківці РЦДЮТ зі своїми керівниками взялися 

виготовляти ангелочків з тканини та паперу, які стануть 

своєрідним оберегом від зла. 

     Кожен учень приносив з дому солодощі, потім 

складали їх до пакунків разом з листами та малюнками, 

і везли або передавали пакунки  до РЦДЮТ.  

     А 16 грудня делегація дітей на чолі з завідувачем 

методкабінету Д.В.Антоновим, директором РЦДЮТ 

Т.П.Фурсою, методистами О.А.Лисенко та 

С.В.Давиденко вручили подарунки настоятелю Спасо-

Преображенського храму УПЦ протоієрею Ростиславу 

Било, який разом з волонтерами потурбувався про 

доставку пакунків бійцям на схід України. 

     Подяка всім, хто долучився до доброї справи, адже 

всі разом ми виховуємо патріотів України. 

С.В.Давиденко, методист райметодкабінету 

Рівень майстерності 
       Численні нагороди привезли з VІ Міжнародного 

дитячого танцювально-вокального фестивалю 

«Brilliant», що відбувся 22 листопада у м. Києві, 

вихованці Корсунь-Шевченківського центру дитячої та 

юнацької творчості. Перше місце журі присудило 

найменшим корсунським артистам – учасникам студії 

раннього розвитку дитини «Чарівний ліхтарик» 

(керівники Віталій Любко та Віталіна Кравченко). Діти 

вже вправні артисти, хоча ще не ходять до школи: вік 

вихованців – від 3 до 6 років. Всіх конкурентів обійшли 

й танцюристи з клубу «Роял-денс», яким керує Віталій 

Любко. На найвищу сходинку п’єдесталу пошани вони 

піднялись за «Ніжний вальс» та «Реквієм». Перше 

місце здобув і соло-дует Інни Симоненко та Віталія 

Сердюка за танцювальну композицію «Ой, у вишневому 

садку». Три третіх місця завоювали на фестивалі і 

вокалісти зі студії української пісні «Барви Корсуня», 

якою керує Валентина Гринюк. 

Віталіна Кравченко, культорганізатор РЦДЮТ 
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«Батьківщина починається з лелечого гнізда, що примостилося на хаті, з річки, луків, пшеничного   поля, з 

яблуневого чи вишневого садка, в якому  промайнуло дитинство. Всіх нас об’єднує родина,  яку шануємо, 

пам’ятаємо, любимо…» Ці слова  Олександра Антоновича Захаренка, які швидше всього він  взяв зі свого  

дитинства, зі   школи, з   дитячої його батьківщини об’єднують усіх нас, тому що усе це також із нашого 

дитинства, дитинства наших батьків. 

 

Виховання    

громадянина-

патріота 

України 
 

27 листопада на базі Корсунь-

Шевченківської ЗОШ №5 відбувся 

семінар заступників директора з 

виховної роботи та педагогів-

організаторів на тему  

«Патріотичне виховання учнів 

через формування духовного та 

морального світогляду учнівської 

молоді» . Цього дня до школи 

завітали гості з усіх навчальних 

закладів на чолі з методистом 

райметодкабінету Давиденко С.В. 

Учні ЗОШ № 5 з великою гордістю провели 

екскурсію по школі, познайомили присутніх з історією 

навчального закладу, розповіли  про картинну галерею 

І.О.Гречухи.  

А  письменник, голова літературної секції 

мистецького об’єднання «Янталка» В.О. Метелиця 

подарував альбом зі світлинами картин художника 

«Шлях в чудовий світ Надросся».  

 Дата проведення семінару співпала з Днем 

ушанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. 

Учитель історії Т.М.Мостова провела  разом з учнями 

10-11 кл. дослідження «У пошуках істини». Горіли свічки 

пам’яті, хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих 

під час страшного голокосту.  

Старшокласники разом із учителем намагалися 

з’ясувати причину  голоду 1932-1933 р.  

  

 

 

 

 

Класний керівник 5-а Березова В.М. провела годину 

спілкування «Україна – унікальна країна».  

П’ятикласники доводили, у чому ж унікальність нашої       

держави. А Полтавська Л.В. показала гостям захід 

«Україна – єдина країна». Гостем став колишній 

учитель школи, ветеран педагогічної праці Сумовський  

С.А., який розповів дітям історію школи та  побажав усім 

знайти своє місце в житті і завжди залишатися вірними 

патріотами рідної землі.  

Заступник директора з виховної роботи гімназії 

Крикля О.П. розповіла присутнім про перебування 

делегації Корсунь-Шевченківської гімназії на  

Всеукраїнському семінарі для навчальних закладів, що 

входять до Асоціації керівників закладів освіти 

«Відроджені гімназії України» з національно-

патріотичного виховання «Одеська Покрова» на тему 

«Виховання громадянина-патріота України – нагальна 

потреба сьогодення»  

В.О.Метелиця презентував власну концепцію 

національно-патріотичного виховання у школах району. 

Досвідом роботи своїх навчальних закладів у напрямку 

національно-патріотичного виховання поділилися   

заступник з виховної роботи Корсунь-Шевченківської 

ЗОШ № 5 Федосій Л.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи Деренківецького НВК 

Колодич Г.С. та заступник директора з виховної роботи 

О.Л.Гаврасієнко Гарбузинського НВК. 

Методист РМК Давиденко Світлана Валеріївна 

наголосила на основних напрямках патріотичної роботи 

в навчальних закладах. 

            Л.В.Федосій, заступник директора  

                      з виховної роботи ЗОШ №5 
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Поради вчителю 
      Батьківські збори – як військовий парад. Кожен раз 

вимагається наново демонструвати свої можливості. 

Краще, щоб наочно. А головне батьківське питання 

завжди те саме: що відбувається з моєю дитиною в 

школі? 

     Дякуйте батькам за все підряд. Багато разів за одне 

й теж саме. Обов'язково у присутності всіх. Дякуйте 

учням за їх надзвичайних батьків. Дякуйте бабусям і 

дідусям за те, що зустрічають дітей зі школи, 

допомагають організовувати шкільні свята. Окремо 

дякуйте татам – за виняткову увагу до потреб школи, за 

найменший крок назустріч дитині й учителю. 

     Записи в щоденнику улюбленого дитяти – 

найболючіша тема для багатьох батьків. Як правило, 

записи невиразно інформують про те, чого дитина не 

виконала в школі. А якщо змінити тактику і почати 

писати позитивні, схвальні відгуки дякувати дитині 

офіційно (письмово), регулярно закріплюючи похвалу? 

Так, це потребує вашого часу, але воно цього варте! 

     Батьки не повинні боятися школи (пригадайте 

відсутність оптимізму на обличчях батьків, коли ви їм 

повідомляєте про чергові батьківські збори). Батьки не 

повинні почуватися у школі гостями, яких запрошують 

тільки на великі свята, або підсобними робітниками для 

миття вікон чи фарбування парт, або безрозмірними 

гаманцями, з яких треба "витрушувати" необхідну суму 

в разі потреби. 

     Ніколи не "викликайте" батьків до школи. Завжди 

запрошуйте їх поговорити. І неодмінно наперед. Не 

практикуйте ситуації "Щоб завтра батьки були у школі!". 

Адже розмова під гарячу руку призводить до 

протилежного результату. До того часу, поки зустріч 

учителя і батьків буде для дитини покаранням, 

розраховувати на повноцінну співпрацю передчасно... 

     Вивчайте батьків (та інших членів сім'ї) за їх 

інтересами, сферою професійної діяльності, методами 

виховання, але не як маму Світлани чи тата Михасика, 

а просто як досвідчених дорослих людей, з якими вам 

доводиться вирішувати спільні проблеми. Можливо, ви 

зустрінетеся з дивовижними людьми, і вони стануть 

відомими завдяки вашій щирій зацікавленості. 

     Учіться у батьків, адже вчитель – це не обов'язково 

та людина, яка знає більше, а та, яка знає інше. Ніколи 

не дорікайте батькам, які не відвідують батьківські 

збори, адже це не сприяє їх бажанню зустрічатися з 

вами частіше. Завжди щиро (без іронії) радійте їх появі 

у вашому класі. 

     Обов'язково звертайтесь до батьків по імені та по 

батькові, а не кажіть "мама Михайлика". Інакше може 

скластися враження, що батьки мають значення для 

вас тільки в такій ролі. 

     Привселюдно на зборах намагайтеся говорити про 

загальні проблеми, а не про проблеми конкретної 

дитини. А хвалити – персонально і обов'язково всіх!       

Знайдіть кілька теплих слів для кожної дитини. Діти 

змінюються, дорослішають, освоюють новий простір, і, 

як правило, набагато успішніше, ніж ми собі уявляємо 

на перший погляд. 

     У разі необхідності, просіть батьків про надання 

допомоги, докладно пояснюючи, чому саме ви не 

можете без них обійтися; попросіть висунути інші 

варіанти розв'язання проблеми.       

      Під час обговорення в присутності дитини 

пам'ятайте: наскільки б вона не була винна, батьки 

завжди (принаймні на людях) повинні бути адвокатами 

своїх дітей. Нечесно і несправедливо нападати обом на 

одного! 

     Намагайтеся не використовувати загальні фрази 

"погано себе поводить", "не хоче вчитися" тощо. 

Висловлюйтеся чітко: "не виконав два домашніх 

завдання з математики", "відмовився відповідати на 

уроці хімії" і т.д. У такому випадку батькам буде легше 

проконтролювати подальшу навчальну діяльність 

дитини. 

     Завершуючи зустріч, запитайте себе, чи 

виправдалися ваші очікування щодо неї? З якими 

почуттями батьки йдуть додому? Як подивиться на 

мене учень завтра? 

     Продовжуючи обговорення теми роботи з батьками 

запрошуємо вас, дорогі  колеги, поділитися на сторінках 

нашого вісника  формами роботи з батьками у вашій школі. 

За інформацією методкабінету 

Обласний конкурс 

«Створення авторської пісні-гімну 

дітей та шкільної молоді» 
     Щиро вітаємо колег, авторів «Гімну шкільної молоді» 

з перемогою в конкурсі: 

Андрія Олександровича Харенка - автора музики -  

акомпаніатора Корсунь-Шевченківського РЦДЮТ; 

Олену Володимирівну Ковтун - автора тексту куплету 

– заступника директора з виховної роботи ЗОШ №2; 

Володимира Олександровича Метелицю – автора 

тексту приспіву – учителя-пенсіонера, активного 

громадського діяча.  

     Всі автори нагороджені почесними грамотами 

ЧОІПОПП. 

               Гімн шкільної молоді 
             Вставай, прокидайся із сонцем! 

             Майбутнє країни – це ти. 

             Будь правди навік оборонцем, 

             І  ди до своєї мети! 

             Не будьмо в цім світі байдужі 

             До горя чужого й турбот. 

             Ми молодь, ми сильні і дужі, 

             Ми не боїмось перешкод. 

                  Приспів: 
             Ми – діти України, 

             І у нас мета єдина: 

             Щоб рідна Вітчизна щаслива була. 

             Усі свої бажання 

             І успіхи й старання 

             Тобі несемо, наша отча земля! 

О.А.Лисенко, методист РЦДЮТ 
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Юридична консультація 

У яких випадках може надаватись відпустка без 

збереження заробітної плати? 

Відпустка без збереження заробітної плати може 

надаватися працівнику за сімейними обставинами або з 

інших причин на термін, обумовлений угодою між 

працівником та власником або уповноваженим ним 

органом, але не більше ніж 15 календарних днів року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

План проведення новорічно-різдвяних 

свят з 25.12.2015р. – по 08.01.2016 р. 

в РЦДЮТ 

25.12 – 28.12 – Новорічні ранки для шефів. 
29.12 – «Новорічні зірки Надросся» - свято для                    
               лідерів учнівського самоврядування,         
               обдарованих дітей в гала- концерті    
               районного фестивалю «Зірки Надросся             
               2015» 
30.12 – «Подорож країною мультляндією» -                        
               новорічний ранок для студії «Чарівний   
               ліхтарик» 
03.01.2016 – «Новорічні пригоди» - міська ялинка 
04.01.2016 – «Новорічні пригоди Сірого Вовка та   
               Діда Мороза» - ранок для гуртківців (по   
               запрошеннях) 
05.01.2016 – «Новорічні пригоди Сірого Вовка та    
               Діда  Мороза»-ранок для дітей району (по               
               запрошеннях) 
06.01.2016 – «Новорічна ляльково-драматична  
               вистава» для дітей молодшого віку 
08.01.2016 – «Зоря над вертепом» - районний  
               конкурс фольклорних ансамблів на  
               кращу  різдвяну композицію. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Вітаємо з Днем народження у грудні 

Ліпніцьку Ольгу Павлівну, 

директора Нетеребського НВК, 

Баб’як Тетяну Степанівну, 

завідувача дитячої  установи «Зірочка», 

Трут Наталію Юріївну, 

секретаря райметлдкабінету, 

Бакуменко Тетяну Василівну та 

Кравченко Ніну Григорівну, 

бухгалтерів відділу освіти. 

Бажаємо ювілярам усіляких гараздів, 

 невичерпного оптимізму, мирного 

          неба  над головою. 
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Адреса:19400 м.Корсунь-
Шевченківський вул.Шевченка, 35.               
Тел.2-01-53,2-49-97    
Друк ФОП В.М. Гавришенко, м.Корсунь-
Шевченківський,  вул.  Ярослава 
Мудрого, 22, тел. (04735) 2-42-46 

                           

Засновник: відділ освіти  

Корсунь-Шевченківської 

райдержадміністрації          

Начальник   І.В.Алєксєєва              

Редактор Тетяна Барановська 

Редакція не завжди поділяє думки і позиції 

авторів матеріалів, але залишає за собою право 

проводити корекцію граматики і розмірів 

дописів. За факти та їх достовірність несуть 

відповідальність автори. 

З учнівського твору 
Тарас Бульба повільно встав і у такому ж темпі подивився 

на усіх козаків. 

Коли Тарас Бульба побачив Остапа, у нього піднялися 

нерви. 

Козак, щоб не заблукати в лісі, пересувався по деревах. 

Соломія зробила важливий крок у житті, коли вона побігла 

за Остапом. 

 

Це цікаво 

Новий 2016-й за східним календарем – рік Вогняної Червоної Мавпи. Вона – розумна, непосидюча, допитлива, доволі 

ексцентрична, любить бути в центрі уваги, а також грати на публіку. Але її ще з давніх часів вважали символом 

проникливості, мудрості і надзвичайної ощадливості. Якщо в новий рік  увійти з ясним розумом, розсудливістю і 

світлими думками, тоді ця тварина східного календаря обіцяє не створювати серйозних перешкод, а гарантувати вам 

авторитет, життєво вірні кроки і незмінний успіх. Стихія 2016 року – Вогонь, а це означає, що основні характеристики 

року – динаміка, оновлення, відродження, зростання. Діти, народжені під знаком Мавпи, оригінальні та винахідливі, дуже 

швидко здатні впоратися з будь-якою проблемою, рішучі та непохитні, тож шукайте собі підтримку серед  таких дітей. 

 


