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Розповсюджується безкоштовно. Видається з грудня 2015 року 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХІ районна виставка педтехнологій 
            Готуємось до ХХІ районної  виставки педагогічних технологій «Освіта 

Корсунщини» , яка проходитиме з 21 по 25 березня 2016 року за такими 

напрямами: 

   Перспективний досвід управлінської діяльності керівників навчальних   

   закладів. 

   Інноваційні технології національно-патріотичного та військов патріотичного   

   виховання. 

   Актуальні аспекти розвитку інклюзивної освіти. 

   Роль дошкільної освіти у вихованні та соціалізації дитини. 

   Сучасне навчально-методичне забезпечення позашкільної освіти. 

   Психологічний супровід регіональної системи освіти у контексті викликів  

   сьогодення. 

   Навчально-методичне та технологічне забезпечення профільної освіти. 

   Програмно-цільове та навчально-методичне забезпечення сучасного                                   

   освітнього процесу. 

           Заявки на участь у районній педагогічній виставці подати до 

районного методичного кабінету до 16 березня 2016 року. 

 

 

Нарада керівників навчальних закладів 

             Після колегії проведено нараду керівників навчальних закладів, на 

якій розглянуто  питання: 

1.Про роботу педагогічного колективу Корсунь-Шевченківської ЗОШ № 2 

щодо забезпечення результативності навчально-виховного процесу 

(атестаційна  експертиза). 

2.Про результати проведення районних  предметних олімпіад.  

3.Про особливості проведення ЗНО у 2016 році. 

4.Про результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів  4 класів з 

української мови, 6 класу з математики, 9 класу з української мови 

(поглиблене вивчення), 10 класу з історії, біології. 

5.Про організацію та проведення  новорічних і різдвяних свят, зимових 

канікул. 

 

 

 
           24 грудня 2015 року 

відбулося засідання колегії відділу 

освіти. З вітальним словом до 

керівників навчальних закладів 

Корсунь-Шевченківського району 

звернулись начальник відділу 

освіти Ірина Алєксєєва та голова 

Профспілки Валентина Кузьміна. 

Музичне привітання подарували 

присутнім керівники гуртків 

РЦДЮТ. 

        

 

 

 

 

 

 

  

            На колегії було обговорено 

підсумки реалізації Програми 

розвитку освіти Корсунь-

Шевченківського району на 2011-

2015 роки, вивчення стану 

викладання інформатики 

початкових класах, стан роботи з 

зверненнями громадян у 2015 році.  
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«Використання народних традицій в 

гуртковій роботі з учнями» 
          8 грудня 2015 року відбувся обласний семінар-

практикум для керівників еколого-натуралістичного та 

художньо-естетичного профілів на тему «Використання 

народних традицій в гуртковій роботі з учнями», який 

проходив на базі комунального закладу «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми 

Черкаської обласної ради». 

          Керівник гуртка «Диво скринька» Корсунь-

Шевченківського РЦДЮТ Валентина Володимирівна 

Попик поділилася досвідом роботи педагогічного 

колективу з питання використання народних традицій у 

виховній роботі з вихованцями і представила 

презентацію з даного питання, а також провела 

майстер-клас по плетінню з газетної лози. 

Обласний конкурс 
          Вітаємо переможців і їх вчителів ІІІ 

(обласного) етапу Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. П.Яцика: 

ІІ місце –  Грищенко Анастасія, учениця 4 класу ЗОШ 

№1, вчитель Кріт Діна Анатоліївна; 
ІІ місце –  Шкляренко Аліса,   учениця 6 класу ЗОШ №5;  

вчитель Федосій Людмила Василівна. 
ІІІ місце – Решетняк Юлія,  учениця 5 класу гімназії,  

вчитель Савченко Лідія Петрівна. 

«Обєднаймося ж, брати мої» 
            XV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

«Обєднаймося ж, брати мої», присвячений 25-річчю 

незалежності України, проводиться з листопада 2015 

року по 25 лютого 2016 року. На районний етап 

конкурсу представлено п’ять робіт на тему 

«Гуртуймося, Братове-українці! Лиш через терни шлях 

веде до зір» (В.Шовкошитий):                                       

Іван Кісільов, учень 8 класу, Авторської О.А.Захаренка 

ЗОШ с.Сахнівка, керівник вчитель історії О.Ю.Кріт;    

Яна Дегтерьова, учениця 9 класу, Корсунь-

Шевченківська ЗОШ№5, керівник учитель української 

мови і літератури Н.Д.Дегтерьова.Вітаємо! Роботи цих 

учнів візьмуть участь в обласному турі конкурсу. 

           Подяка за участь в районному етапі конкурсу 

учням і їх вчителям: Юлії Ткачук, учениці 11 класу 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1; 

Юлії Шевченко, учениці 9 класу Корсунь-Шевченківської 

гімназії, вчитель Л.П.Савченко; 

Іванні Мідянко, учениці Зарічанського НВК, вчитель 

Н.І.Миколенко. 

Людмилі Михалко, учениці 9 класу Сидорівського НВК; 

Анастасії Поліщук, учениці 9 класу Сидорівського НВК. 

Обласні олімпіади 
          Вітаємо призерів обласних олімпіад з хімії: 

ІІІ місце – Владислав Коросько, учень 8 класу             

                 Шендерівського НВК; 

ІІІ місце – Юліана Шкляренко,учениця10 класу ЗОШ №5 

з української мови і літератури: 

ІІ місце – Марія Завертайло, учениця 11 класу ЗОШ №1; 

ІІІ місце – Діана Щербина, учениця 9 класу ліцею; 

з географії: 

ІІ місце – Ольга Захарченко, учениця 11 класу ЗОШ №2; 

ІІІ місце – Чала Катерина, учениця 8 класу гімназії. 

За інформацією районного методкабінету 

Конференція 

Ліги старшокласників Черкащини 
            17 грудня 2015 року відбулась підсумкова  

конференція Ліги старшокласників Черкащини. У роботі 

конференції взяли участь представники Корсунь-

Шевченківського району : методист РЦДЮТ, 

координатор Ліги старшокласників Ольга Анатоліївна 

Лисенко та член Ліги старшокласників Корсунщини 

Юлія Василенко, учениця 10 класу ЗОШ №2.  

             За підсумками року Ліга старшокласників 

Корсунщини отримала нагороди за Інтернет-

підпроекти: «Знаю та реалізую свої права» - І місце, 

«Здоровим бути модно» - І місце, «Мій ідеал 

громадянина-патріота» - ІІ місце. Для учасників 

конференції  була проведена екскурсія до музею освіти 

Черкащини, де було вирішено здійснити обласний 

проект «Випробування мужністю: освітяни Черкащини 

на варті миру».  

«Крок до успіху» 
           14 грудня у м. Києві відбувся Всеукраїнський 

дитячий вокально-хореографічний конкурс «Крок до 

успіху». Мета конкурсу – підтримка та розвиток творчих 

здібностей дітей. Серед безлічі конкурсантів, які 

з’їхалися з усієї України, взяли участь юні вихованці 

зразкової студії «Школа вокального мистецтва» 

районного центру дитячої та юнацької творчості, які 

славетно представили наш Корсунський край. 

           Так молодша група – ансамбль «Капітошки» (7 

років) зайняли ІІ місце, Віталіна Дрозд (8 років) – ІІІ 

місце, Каріна Дробот  (11 років) – ІІ місце. 

           Подякою від організаторів конкурсу нагороджена 

і керівник студії Тетяна Стахурська. Головою журі 

конкурсу був народний артист України – Павло Зібров, 

який вручив нагороди нашим талантам. А ще діти були 

в захопленні від святкових зустрічей з Дідом Морозом 

та Снігуронькою. Наприкінці дійства кожен отримав 

солодкі подарунки. Велика подяка   батькам за 

підтримку юних обдарувань.  

Ольга Лисенко, методист РЦДЮТ 
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            В груднІ в Стеблівській ЗОШ відбувся 

районний семінар бібліотекарів навчальних закладів з 

проблеми «Національно-культурні традиції регіону в 

системі роботи шкільної бібліотеки». Присутні 

познайомилися з бібліотекарем Стеблівської школи 

Тимченко Тамілою Василівною, з бібліотекою школи, 

яка є неодноразовим переможцем обласного конкурсу 

шкільних бібліотек в різних номінаціях.  
            Під час екскурсії по школі, яку провела директор 

школи Галина Миколаївна Миронюк, учасники семінару 

побували в кімнаті народознавства,  оглянули виставки 

«Стеблів історичний, Стеблів туристичний», а також 

познайомились з творчістю місцевої майстрині 

вишивки, працівника школи Дудник Валентини 

Дмитрівни. У шкільному фітобарі «Калинка», де 

представлені зразки місцевих лікарських рослин і 

рецепти лікувальних чаїв, гостям із задоволенням 

запропонували чай, який в холодну пору і зігріє, і 

збереже від простуди. В практичній частині семінару 

гості переглянули презентацію Таміли Василівни про 

історію селища Стеблів та бібліотечний урок з учнями 

7-го класу «Герої не вмирають».  

             Методист районного методичного кабінету 

Галина Володимирівна Одноволик у своєму виступі 

«Національно-культурні традиції українського народу, 

як фактор формування загальнолюдських цінностей» 

окреслила формат роботи шкільного бібліотекаря з 

учнями різних вікових категорій, презентувала книги 

«Сто днів полону або позивний 911» автор Валерій 

Макєєв та «Генерал Момот: наш міф» автор Андрій 

Кравець.Завершився семінар екскурсією до музею 

І.С.Нечуя-Левицького, де Андрій Сергійович Хаврусь 

ознайомив присутніх з експонатами та новинками 

музею. 

 

 

 

 

 

 

            17 грудня 2015 року в Корсунь-Шевченківській 

гімназії відбувся районний семінар вчителів математики 

за темою «Розвиток творчого потенціалу школярів 

через впровадження елементів науково-дослідницької 

та пошукової діяльності на уроках математики в системі 

креативної освіти». Учасники семінару мали можливість 

переглянути сучасні продуктивні уроки 

високопрофесійних вчителів Н.О.Пивоварової та 

О.В.Калініченка. 

           Учні  6 класу під керівництвом вчителя вищої 

категорії О.В.Калініченка, працюючи в групах, 

досліджували довжину кола. Десятикласники, роботою 

яких керувала вчитель-методист Н.О.Пивоварова 

ознайомила присутніх зі своїми дослідженнями щодо 

методів розв’язування ірраціональних рівнянь. Під час 

проведення науково-практичної конференції за темою 

«Геометричні фігури» вихованці Наталії Олексіївни 

продемонстрували присутнім глибокі знання і вміння з 

даної теми, вміння виступати, зацікавленість 

предметом. 

           Директор І.А.Луц презентувала освітню 

діяльність гімназії, а практичний психолог А.С.Карплюк 

провела з учителями воркшоп  «Вчитель як менеджер 

освітнього процесу». 

           Досвідом роботи щодо забезпечення елементів  

здоров’язберігаючих технологій на уроках математики в 

системі креативної освіти поділилась вчитель 

математики ЗОШ №1 Н.В.Сухобрус, 

продемонструвавши презентації фізкультхвилинок. 

           Аналіз участі та результативності учнів у ІІ етапі 

олімпіади з математики зробила методист  районного 

методичного кабінету Галина Миколаївна Якименко.  

За інформацією районного методкабінету 

Вітаємо нашого колегу Василя Миколайовича 

Отземка, вчителя Захисту Вітчизни Квітчанського 

НВК, який вийшов у фінальний етап обласного туру 

«Учитель року» 2016 в номінації «Захист Вітчизни». 

11 січня 2016 року  Василь Миколайович взяв 

участь у тестуванні в дистанційному режимі і 

показав другий результат. 

Навчання педагогічних працівників (районні семінари) 

«Книгу треба берегти – бо то культура, надбання 

нашої історії. Знай, учителю, від тебе залежить, чи 

сформований у дитини культ книги. Справжній культ, 

що викликає смак до літератури, поезії, смак до 

культури побуту, культури взаємовідносин між 

людьми.»                                          О.А.Захаренко 
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         Кобернік Микола 

Анатолійович, вчитель 

історії, директор 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2, 

переможець районного 

конкурсу «Учитель 

року» 2016 в номінації 

«Історія». 

        Всім відомо, 

професія вчителя - 

складна справа, а якщо 

вчитель  ще й обіймає 

посаду директора школи 

– все стає вдвічі складнішим. Та коли людина  

справжній професіонал, можна бути впевненим, що все 

буде добре.  

               Саме про таку людину йде наша мова. Про 

відповідального керівника, сучасного вчителя, 

турботливого чоловіка та чудового батька – Коберніка 

Миколу Анатолійовича. 

Сучасні діти вимагають сучасних, 

інтерактивних підходів. Якщо дитині на уроці не цікаво – 

результату не буде. Микола Анатолійович знаходить 

такі  цікавинки, які постійно активізують пізнавальну 

діяльність учнів на уроках історії. Адже, вивчаючи 

сторінки історії, учні поринають  в ті епохи,  про які 

розповідає вчитель. На уроках він використовує 

історичні презентації, відеоматеріали, схеми та таблиці, 

мережу Інтернет, підручник, ігрові ситуації, прийоми 

контролю і самоконтролю. Він одним з перших в районі 

почав використовувати ІКТ на уроках історії. І не дивно, 

що професійним кредом вчитель обрав слова 

А.Ейнштейна: «Уміє вчити той, хто вчить цікаво». 

Основою своєї роботи Микола Анатолійович 

вбачає продуктивний урок  з використанням технологій 

особистісно орієнтованого, розвивального, 

інтерактивного навчання, розвитку критичного 

мислення.  

Щороку вчитель представляє творчі доробки на 

районну виставку педагогічних технологій «Освіта 

Корсунщини». Його посібники неодноразово було 

занесено до анотованого каталогу обласної виставки 

педтехнологій «Освіта Черкащини» та на обласний 

конкурс цифрових ресурсів. Має призерів районних 

олімпіад, конкурсу «По алеї правових зань», районного 

етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН, друкувався у фаховому журналі 

Як вчитель історії, Микола Анатолійович любить 

подорожувати  Корсунщиною, вивчати  її славну історію. 

Вся його робота направлена на досягнення 

найвищої мети – виховання людини, яка здатна 

служити істині, добру, красі. А освіта, на його думку, 

повинна бути інноваційною, престижною і 

продуктивною. 

К.М.Побірченко, заступник директора  

з навчально-виховної роботи 

 

            Гнатченко Марина 

Миколаївна, учитель 

англійської мови Корсунь-

Шевченківської 

спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов, 

переможець районного 

конкурсу «Учитель року» 

2016 в номінації 

«Англійська мова». 

Марина Миколаївна 

викладає англійську мову в 

ЗОШ №5 з 2008 року, в даний час працює в1 і 5 класах. 

            Інтенсифікація навчання іноземної мови, 

особливо в початковій ланці, вимагає уваги та 

концентрації зусиль учнів. Для уникнення швидкої 

втомлюваності і послаблення пам’яті  на уроках в 

молодших класах вчителька проводить 

фізкультхвилинку, під час якої учні рухаються, 

танцюють, імітують рухи птахів, тварин, переключають 

увагу на щось нове. Широкі можливості для активізації 

навчального процесу дає використання рольових ігор. 

Почуття рівності, атмосфера захоплення і радості, 

відчуття посильності завдань – все це дає учням 

можливість подолати власну скутість і впливає на 

результати навчання. Новий матеріал засвоюється 

непомітно, разом з тим виникає почуття задоволення. 

Гра розвиває пам’ять, увагу, логічне мислення, сприяє 

ефективності навчального процесу. На початковому 

етапі вчителька широко використовує  ігри на засвоєння 

букв і словосполучень, на засвоєння звуків і знаків 

транскрипції, на засвоєння лексики, граматики. На 

наступних етапах навчання ігрові вправи поступово 

ускладнюються, ускладнюються і ігрові завдання, 

структура та специфіка гри. Учнів середніх класів 

захоплюють рольові ігри, які дають можливість 

реалізувати свої акторські здібності, стимулюють мовну 

діяльність учнів. Ігрові прийоми використовуються і при 

проведенні уроків-екскурсій за темами: «My school», 

«Our library», «My native town».  Уроки пов’язує з 

життям, інтересами дітей, історією країни, вивченням 

національних традицій своєї держави та англомовних 

країн. Учням прищеплює художній смак, розвиває їх 

естетичні почуття, гуманізм, патріотизм, 

інтернаціоналізм. Вчителька проводить значну 

позакласну роботу з предмета, її учні беруть участь в 

різноманітних конкурсах. 

               У своїх анкетах діти так відгукнулись про 

вчительку: «Доброзичлива, весела, на уроках дуже 

цікаво, англійська – наш улюблений предмет, любимо 

на уроках гратись і розмовляти англійською мовою, з 

радістю чекаємо уроків англійської мови, щоб вчитись 

спілкуватись англійською, скільки всього встигаємо за 

урок зробити!» 

Тетяна Барановська, методист  

«Учитель року» 2016 
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Підсумки проведення                        

І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії 

наук України в 2015-2016 н.р. 
            Районне відділення МАН об’єднує 70 учнів 8-11 

класів з 17 навчальних закладів. У районному етапі 

конкурсу-захисту взяли участь 39 учнів-членів МАН із 10 

навчальних закладів. В порівнянні з минулим роком 

кількість учасників зменшилась на 14 осіб. 

          На розгляд журі було представлено 39 науково-

дослідницьких робіт. Серед них 13 робіт (33,3%) учнів 

ЗОШ№1, 8 робіт (20,5%) учнів гімназії, по 5 робіт 

(12,8%) учнів ЗОШ №2 та ліцею, по 2 роботи (5,1%) 

учнів ЗОШ №5 та Квітчанського НВК, по 1 роботі (2,6%) 

учнів Дацьківського, Зарічанського, Гарбузинського, 

Сидорівського НВК. Найбільшу кількість робіт подали на 

конкурс члени шкільного наукового товариства 

«Промінь» Косунь-Шевченківської ЗОШ №1, керівник 

Д.В.Антонов. 

          Конкурс проходив у три етапи: 18-24 грудня 2015 

року проведено заочне оцінювання наукових робіт, 24 

грудня – контрольні роботи з математики, фізики, хімії, 

біології, української мови і літератури, французької 

мови, історії України, географії, а 28 грудня проведено 

захист наукових робіт, який  відбувся у 28 секціях 12 

відділень. Найбільшу кількість робіт було представлено 

у відділеннях: хімії та біології (8 робіт), фізики і 

астрономії (6 робіт). 38 учасників конкурсу-захисту 

здобули призові місця (І місце -15, ІІ місце – 16, ІІІ місце 

– 7): 

І місце – Анна Лисенко , учениця 9 класу ЗОШ 

№1,література, керівник О.П.Антонова; 

              Ольга Кирдода, учениця 11 класу гімназії, 

література, керівник В.В.Цимбалюк; 

               Анастасія Круціденко, учениця 11 класу ЗОШ 

№2, педагогіка, керівник Н.В.Коваленко; 

             Василь Романенко, учень 9 класу 

Зарічанського НВК, історія, керівник Л.В.Логвіненко; 

               Юліана Панасенко, учениця 9 класу ЗОШ №1, 

технічні науки, керівник Д.В.Антонов; 

             Андрій Шестопал, учень 11 класу гімназії, 

комп’ютерні науки, керівник І.М.Носаченко; 

             Максим Рева, учень11 класу ліцею, 

математика, керівник О.О.Шершнєва; 

             Сергій Моренко, учень 11 класу ЗОШ №1, 

фізика і астрономія , керівник Д.В.Антонов; 

             Богдан Антонов, учень11 класу Зош №1, 

фізика і астрономія, керівник Д.В.Антонов; 

             Олександр Шершнєв, учень 10 класу ліцею, 

фізика і астрономія, керівник В.В.Шершнєв; 

               Катерина Медведь, учениця 10 класу гімназії, 

хімія і біологія, керівник М.П.Саєнко;          

               Анастасія Кітроцька, учениця11 класу ліцею, 

хімія і біологія, керівник Т.В.Харченко;                             

              Аліна Вовченко, учениця 11 класу 

Гарбузинського НВК,  хімія , керівник О.А.Кузка; 

               Сергій Нех, учень 10 класу ЗОШ №5, екологія і 

аграрні науки, керівник Л.В.Лавренчук; 

              Євгенія Галата, учениця 10 класу 

Квітчанського НВК, екологія , керівник  Р.Ю.Корнієнко.  

ІІ місце – Дар’я  Мельнікова, учениця 9 класу ЗОШ 

№2, література, керівник Н.В.Коваленко; 

               Анжеліка Шевченко, учениця 11 класу 

гімназії, література, керівник Г.Ф.Щербанич; 

               Аліна Швець, учениця 10 класу ЗОШ №5, 

французька мова, керівник В.С.Гладкий; 

               Ольга Захарченко, учениця 11 класу ЗОШ 

№2, географія, керівник В.А.Кошелюк; 

               Олександра Фурман, учениця 10 класу 

гімназії,  географія, керівник Л.І.Резніченко; 

               Ірина Кровальська, учениця10 класу ЗОШ 

№1, технічні науки, керівник Д.В.Антонов; 

               Єлизавета Протопоп, учениця 9 класу ЗОШ 

№1, технічні науки, керівник Д.В.Антонов; 

               Ярослав Кукла, учень 10 класу ЗОШ 

№1,технічні науки, Л.М.Морозюк; 

               Марія Завертайло, учениця  11 класу 

ЗОШ№1, математика, керівник В.М.Морозюк; 

                Володимир Каленіков, учень 11 класу ліцею, 

математика, керівник О.О.Шершнєва; 

               Євген Федотов, учень 10 класу ЗОШ №1, 

фізика і астрономія, керівник Д.В.Антонов; 

               Артем Прядко, учень 10 класу гімназії, 

економіка, керівник Л.І.Резніченко; 

               Аліна Луценко, учениця 9 класу гімназії, 

економіка, керівник Л.І.Резніченко; 

               Єлизавета Панасишина, учениця 9 класу 

ЗОШ №2, хімія і біологія, керівник О.В.Сідаченко; 

                Марія Дубина, учениця 10 класу гімназії, хімія 

і біологія, керівник М.П.Саєнко; 

                Ірина Красюк, учениця 10 класу ліцею, хімія і 

біологія, керівник Н.В.Саєнко. 

ІІІ місце – Віталій Онищенко, учень 10 класу 

Дацьківського НВК, історія, керівник Л.П.Вдовченко; 

               Віталіна Микитенко, учениця 10 класу 

Квітчанського НВК, історія, керівник В.М.Отземко; 

               Іван Савченко, учень 11 класу ЗОШ №1, 

математика, керівник В.М.Морозюк; 

                 Інна Симоненко, учениця 10 класу ЗОШ №1, 

фізика і асрономія, керівник Д.В.Антонов; 

                Євгенія Брюховецька, учениця 10 класу 

ЗОШ №1, фізика, керівник Д.В.Антонов; 

               Лілія Мошура, учениця 9 класу ЗОШ №2, 

економіка, керівник Г.В.Курінна; 

               Анастасія Поліщук, учениця 9 класу 

Сидорівського НВК, біологія, керівник Т.С.Лагода. 

          33 учнів візьмуть участь в ІІ (обласному) етапі 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН. Подяка всім науковцям, їх керівникам та 

директорам шкіл за результативну підготовку до участі 

в районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт. 

Галина Якименко, методист райметодкабінету 
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(перелік орієнтовних заходів) 

Мета: 

- об’єднати зусилля педагогічних колективів 

навчальних закладів у справі увічнення пам’яті 

героїв Великої Вітчизняної  війни, тилу, воїнів 

АТО,  героїв майдану та Революції Гідності, 

патріотичного виховання учнів на прикладах 

відомих людей району; 

- вивчати бойові традиції та героїчні сторінки 
історії українського народу, його Збройних Сил 
за визволення України у боротьбі за свою 
незалежність; 

- знайомитись з історією Великої Вітчизняної 
війни, подіями майдану, АТО через історію 
родин Корсунщини; 

- показати учням масовий героїзм людей на 
фронті, в тилу, під час подій майдану, АТО,  

               розкрити моральні мотиви їхнього героїзму; 
- увічнити пам’ять загиблих героїв і жертв 

Великої Вітчизняної війни, революції Гідності, 
АТО; 

 

 
 

 
 
 
 

 
        
        -     сприяти підвищенню ролі родинного виховання,      
              поглибленню духовної єдності поколінь; 

- вивчати та запроваджувати педагогічну 
спадщину О.А.Захаренка щодо патріотичного 
виховання учнів. 

          Підготувати бібліотекарям: 

- тематичні виставки книг, фотоматеріалів,  

присвячені 79-річниці від Дня народження 

О.А.Захаренка, 71-роковинам Перемоги, 72-

річчю Корсунь-Шевченківської битви, подіям 

АТО, річниці майдану, Революції Гідності; 

- підготувати матеріали, які наявні у фондах 

бібліотек з героїко-патріотичного виховання 

для проведення заходів. 

               Класним керівникам, 

              педагогам-організаторам, 

               заступникам з виховної роботи : 

- провести заходи відповідно плану роботи 

місячника; 

ПОКАЗНИК  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  УЧАСТІ  УЧНІВ ШКІЛ 

У РАЙОННИХ ОЛІМПІАДАХ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Методичні рекомендації щодо проведення місячника патріотичної 
роботи в навчальних закладах району ( з 1 по 29 лютого 2016 року) 
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- організувати екскурсії до музею історії Корсунь-

Шевченківської битви шкільного музею 

О.А.Захаренка; 

- відвідати і привітати із святами ветеранів війни, 

вдів, дітей війни, людей похилого віку, сім’ї 

воїнів АТО, переселенців, які проживають в 

мікрорайоні навчального закладу; 

- провести зустрічі з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни, дітьми війни, воїнами АТО, 

членами їх сімей, учасниками майдану, 

волонтерами, представниками корсунського 

козацтва. 

 

Декада пам’яті О.А. Захаренка 
                 01.02 – 10.02.2016 

1.Тематичні лінійки: « Пам’яті О.А.Захаренка» з нагоди 
79-річчя від дня народження О.А.Захаренка; 
2.Організувати тематичні виставки про життя й 
діяльність народного вчителя, академіка  АПН України  
«О.А.Захаренко – золота спадщина педагогіки»; 
3.Провести презентацію книг для вчителів, класних 
керівників : 
- Захаренко С.О., Орлова Н.В. «Формування духовних 

цінностей молоді у творчій спадщині О.А.Захаренка»; - 

Захаренко С.О., Орлова Н.В. «Деякі поради щодо 

формування в учнів загальнолюдських цінностей»; 

4.Шкільні учнівські конференції за книгами «Школа над 

Россю», «210 шкільних лінійок», «Слово до нащадків», 

«Енциклопедія шкільного роду»; 

5.Організувати обговорення окремих оповідань з 
учнями за книгою «Слово до нащадків», «Повість про 
Олександра Захаренка», «Академік із Сахнівки». 
6.Організувати відвідування музею О.А.Захаренка або 
віртуальну подорож по Сахнівській школі з 
використанням матеріалів ОІПОПП (віртуальний музей 
О.А.Захаренка) 

 

Декада присвячена Корсунь-Шевченківській 
битві 

11.02 по 19.02.2016 
1. Лекції, виховні години, бесіди за участю працівників 
Державного історико-культурного заповідника; 
організація  пересувних  фотовиставок  з 
використанням матеріалів  музею  історії Корсунь-
Шевченківської битви. 
2.  Проведення екскурсій до музею історії Корсунь-
Шевченківської битви; презентація шкільних музеїв, 
залів, кімнат,  бойової і трудової слави, історії села, 
школи; взаємовідвідування шкільних музеїв. 
3. Проведення уроків, присвячених Корсунь-
Шевченківській битві та військовим подіям в даний 
період в населених пунктах району «Героїчний лютий 
44-го», «Мужні визволителі мого отчого краю», «Героїка 
війни у поезіях, літературних творах різних років», «Цей 
подвиг звучить у піснях і легендах сьогодні», «Їх славні 
імена в літописі Великої Вітчизняної війни»;  усних 
журналів для учнів 9-11 класів «Наш край в роки 
Великої Вітчизняної війни»; конкурсів плакатів, 
малюнків, поезій про Корсунь-Шевченківську битву; 
історичних вікторин «Тих днів не змовкне слава». 
4. Мітинг-реквієм «Схиляємо голови над рідною 
землею, де ти похований лежиш, солдат" ( урочисте 
покладання  квітів до братських  могил, меморіалів в дні 
72-тої річниці  Корсунь-Шевченківської  битви та 

визволення населених пунктів району від німецьких 
окупантів); 
5. Дослідницька робота - опис бойових та трудових 
подвигів: членів своєї родини «Воєнний літопис своєї 
родини»,  «Фронтовими дорогами моїх рідних»; 
учнів, які навчалися в школі «Учні нашої школи - на 
фронтах Великої Вітчизняної війни»; імен воїнів на 
обелісках братських могил «Їх імена на фронтовому 
обеліску».  
6. Робота волонтерських загонів по наданню посильної 
допомоги ветеранам війни, вдовам, інвалідам, 
одиноким людям похилого віку у вирішенні їх побутових 
проблем: провести збір продуктів харчування, одягу для 
одиноких людей похилого віку, які потребують цієї 
допомоги - акція «Турбота»;  упорядкування братських 
могил, обелісків, монументів загиблим воїнам; конкурс 
на кращий сувенір, подарунок для ветерана. 
 

Декада присвячена подіям Майдану 
 та Революції гідності 

19.02 – 29.02.2016 
1.Проведення уроків, годин спілкування, вечорів-
зустрічей: урок-роздум «З чого починається 
Батьківщина»; година спілкування «Роздуми про 
Батьківщину»; виховні години « Буду теж солдатом». 
2.Перегляд відеоматеріалів про історичні події 
боротьби українського народу на шляху до 
незалежності; презентацій про учасників АТО, загиблих 
корсунців в боях на Сході України. 
3.Проведення усних журналів про відомих українців, які 
боролися за незалежність української держави; 
зустрічей з відомими людьми рідного краю. 
4.Бібліотечні виставки, презентації книг, огляди 

художньо-публіцистичної, науково-популярної 

літератури щодо історії становлення державності 

України та видатних діячів України.  

5.Проведення благодійних акцій, концертів для збору 

коштів для індивідуальної, адресної  допомоги воїнам-

корсунцям АТО та реабілітації пораненим. 

6. Використання флеш-мобів  патріотичного змісту з 

використанням державної символіки на підтримку  

воїнів АТО та боротьбу українського народу за свою 

незалежність. 

7.Виставка-конкурс дитячих малюнків  та поробок 

декоративно-прикладного мистецтва «Моя держава – 

Україна»; виготовлення оберегів, підготовка листів, 

малюнків для воїнів АТО;   

8.Проведення шкільної акції «Запали свічу Героям». 

9. Провести шкільну військово-патріотичну гру-змагання 

«Ми – майбутні захисники Вітчизни». 

          Бажано проводити дані заходи на базі музеїв, 

кімнат бойової і трудової слави, в кабінетах історії, 

бібліотеках, біля куточків і в залах державної символіки 

за участю ветеранів війни, дітей війни, учасників 

бойових дій обмеженого контингенту військ, вдів, 

працівників тилу, дітей війни, учасників Революції 

Гідності, АТО та їх членів сімей, представників 

корсунського козацтва, волонтерів, науковців Корсунь-

Шевченківського Державного історико-культурного 

заповідника.                                    

Світлана Давиденко, методист 

райметодкабінету                                                                                                         
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Новорічні свята 

Кінець грудня – найулюбленіша пора дітвори, адже це 

новорічно-різдвяні свята , радощі і сміх, зустріч з 

улюбленими новорічними героями. Музичні керівники та 

вихователі  дитячих установ району разом з батьками 

готуються до таких свят заздалегідь.                                                                                                                                      

             Цього року на святі дітки розказували вірші, 

танцювали, співали, гралися в ігри  з Дідусем Морозом, 

водили хороводи навколо ялинки.    

           Активними учасниками свята  були і батьки, які 

взяли участь у конкурсах та були героями новорічної 

пригоди. Подивіться на ці щасливі, радісні дитячі 

обличчя – це показник того, що свято вдалося.  

            Подяка керівникам дитячих установ  «Сонечко» - 

Тетяні Федорівні Покатіловій,  «Зірочка» - Тетяні 

Степанівні Баб’як, «Світлячок» - Лідії Іванівні Маєвській, 

«Дружба» - Людмиліі Анатоліївні Шкребтієнко, всім 

вихователям, батькам, які долучилися до організації 

таких гарних свят.  

Таланти РЦДЮТ 

             До новорічних свят в РЦДЮТ готуються довго і 

ретельно. Режисер і сценарист Віталіна Кравченко 

розробляє сценарій свята , а звукорежисер  Валентин 

Столовий підбирає 

музичний супровід 

до всіх пунктів 

сценарію.  За 

місяць до свят 

відкривається 

майстерня з 

пошиття костюмів 

та виготовлення 

масок сценічних 

героїв. До основних 

майстринь Тетяни 

Шевченко, Наталії 

Пшоно, Лариси 

Резніченко 

долучаються всі ті, 

хто вміє тримати 

голку в руках і не байдужий до доброї справи, навіть 

директор Тетяна Фурса. За спонсорську допомогу у 

придбанні матеріалів для костюмів директор вдячна 

керівникам швейної фабрики – С.І.Шморгун та 

О.Д.Бандурко -, та голові батьківського комітету студії 

раннього розвитку «Чарівний ліхтарик»Н.С.Мотуз. 

      У вільний від гурткової роботи час збираються герої 

новорічної пригоди для репетицій. Цього року у виставі 

головними героями були: заяча сім’я (мама – 

Валентина Попик, тато – Лариса Резніченко, донечки і 

синок – Валентина Кириченко, Валентина Гринюк, 

Тетяна Сірош та Наталія Кравченко), Ворона – Олена  

Миронюк, Вовк – Віталій Любко, Сніговик – Юлія 

Конощук, Снігуронька – Наталія Пшоно, Дід Мороз – 

Володимир  Фурса, і в ролі Вогняної Мавпи – Олена 

Карпенко. Вони ж гралися з дітками в ігри та водили 

хороводи круг ялинки 

під хороводні пісні у 

виконанні Тетяни 

Стахурської, 

Валентини  Гринюк та  

Валентина  Столового. 

         Багатьма 

талантами наділені 

працівники РЦДЮТ. 

Разом зі своїми 

учнями-гуртківцями вони цікаво прикрасили коридори: 

тут і сніговими, і ялиночки, виготовлені з різних 

матеріалів, і картини, і панно, і, навіть, вертеп. 

Тетяна Барановська, методист

«Світлячок» 

«Дружба» 

«Сонечко» 

«Зірочка» 
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Зимові подорожі 
       27 грудня учні 5-Б класу Корсунь-Шевченківської 

ЗОШ №1 та Черепинського НВК відвідали  місто Київ. 

Подорож розпочалася з екскурсії на  фабрику 

новорічних прикрас, що неподалік  Києва ( с. Луб’янка).  

Діти дізналися про справжні професійні секрети 

виготовлення новорічних ялинкових іграшок: 

професійний процес  технології видування  прикрас зі 

скла, посріблення іграшок та розпису їх художниками  у 

спеціальному артцеху. Учні задавали питання, їх по-

справжньому зацікавив процес виготовлення 

новорічного дива.  Майстри фабрики дали дітям 

можливість побачити  майстер – клас  з іграшкового 

виробництва.                                       На фото учні гімназії 

        Продовжилась  подорож на Михайлівській площі 

біля головної ялинки країни.  Діти побачили новорічні 

приготування святкової сцени, відвідали ярмарок . А 

завершились новорічні пригоди   переглядом новорічної 

вистави в палаці « Україна».  Неймовірно вразила  учнів  

майстерність естрадно - циркового мистецтва, святкова 

атмосфера.                       На фото учні Черепинського НВК 

        Діти повертались додому задоволені. Поїздка 

подарувала їм багато цікавого, нового, пізнавального. 

Під час таких подорожей  діти краще спілкуються між 

собою, отримують новий життєвий досвід. В засобах 

масової інформації діти та вчителі О.В.Катеруша та 

О.М.Василенко  подякували батькам, організаторам 

подорожі  та туристичній фірмі «Аміготур плюс» за ці 

приємні враження.   

        Долучились до зимової подорожі по Києву і 

гімназисти-третьокласники разом з батьками та 

вихователем Т.П.Куськовою, яким дуже сподобалась 

екскурсія по фабриці ялинкових прикрас. Кожен привіз 

додому ялинкову прикрасу. 

Стеблівські учні на катку 
           Про цей чудовий каток, що відкрився лише рік 

тому  в Богуславі, стеблівські школярі дізналися з 

повідомлень у пресі. Відразу з’явилися бажаючі поїхати, 

спробувати свої сили на штучному льоду.   

          Тому в суботу, 26 грудня, група учнів школи разом 

з організатором поїздки  О.С. Менщиковою відвідали 

цей чудовий навчально – тренувальний комплекс.  

Учнів приваблює цінова політика, доступність 

обладнання та тренерська підтримка. Зал має сучасне 

обладнання, якісний лід, комфортні умови перебування. 

Тут розвивають зимові види спорту. В тренажерних 

залах тренуються фігуристи, хокеїсти.  Гості ж 

розвивають свої вміння триматися на льоду, вільно 

кататися, виконувати найпростіші рухи. І успіхи вже є. 

Тому окрилені, виразили бажання приїхати сюди ще не 

раз. Дякуємо організаторам «Льодограю» за можливість 

всестороннього розвитку дітей, прилученню до таких 

цікавих видів спорту. 

Канікули гімназистів у Львові  
           Львів - колиска української культури. Це дуже 

своєрідне місто: тут природно поєднуються різноманітні 

старовинні та сучасні архітектурні пам’ятки. У Львові 

живуть люди різних національних культур та 

віросповідань, що утворює неповторну атмосферу міста 

та надзвичайно збагачує його культуру. Це місто з 

рікою, котру ніхто не бачить: головна львівська ріка 

Плотва понад сто років тече під містом. Під час 

екскурсії ми відвідали багато архітектурних пам’яток: 

Площу Ринок, Чорну кам’яницю та вежу Корнякту, 

Костел домініканців Божого тіла, театр ім. М. 

Заньковецької та Соломії Крушельницької ,собор Св. 

Юра. Ми піднімалися на вершину  ратуші, долаючи 500 

сходинок, але результат був того вартий: перед нами 

відкрився неймовірний краєвид, було видно все місто у 

всій своїй красі. Театр ім. Соломії Крушельницької 

захопив нас своєю красою і вишуканістю: прикраси з 

позолотою, величезні дзеркальні зали, картини, вітражі, 

мозаїки, бюсти акторів, які виступали на сцені. Львів 

запам’ятався нам , старшокласникам гімназії та 

класному керівнику Л.В.Кобернік, краєм неймовірної 

краси, вишуканості та неповторних вражень.  

За інформацією сайтів шкіл району 
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Під такою назвою відбувся 8 січня 

районний конкурс фольклорних 

ансамблів на кращу різдвяну 

композицію. В конкурсі взяли 

участь ансамблі Корсунь –

Шевченківської ЗОШ №5, 

Комарівського НВК, 

Гарбузинського НВК, гімназії, 

виконавці колядок Корсунь-

Шевченківської ЗОШ №1 та 

Черепинського НВК, дитячий 

колектив РЦДЮТ. Юні артисти та 

їх наставники подарували 

незабутнє різдвяне свято 

присутнім. Так колектив ЗОШ №5 

вразив танцювальним виступом 

ангелів, Учні Комарівського НВК 

показали ціле традиційне різдвяне 

дійство з козою та лікарем, з 

колядками та піснями, а учні 

Гарбузинського НВК подарували 

виставу «Дивна зірка». Колективи 

РЦДЮТ та гімназії в обрядових 

костюмах виконали колядки і 

щедрівки. А скільки душі вклали в 

різдвяні пісні Анастасія Шапран, 

Юлія Богуш та Анна Гнатенко з 

ЗОШ №1, Вероніка Савченко з 

Черепинського НВК.  

Оцінювали виступи члени журі: 

заслужений працівник культури 

України, кандидат 

мистецтвознавства Михайло 

Костянтинович Волков, завідуюча 

відділом художньо-естетичного 

виховання РЦДЮТ Тетяна 

Іванівна Шевченко, методист з 

виховної роботи районного 

методкабінету Світлана 

Валеріївна Давиденко,  

звукорежисер РЦДЮТ Валентин 

Олександрович Столовий. 

 

 

Призові місця журі розподілили 

так:  

І місце – ансамбль РЦДЮТ 

«Барви Корсуня»;  

ІІ місце – ансамбль гімназії;  

ІІІ місце – ансамбль 

Комарівського НВК та 

Гарбузинського НВК. 

23 січня відбудеться обласний 

етап конкурсу, тож бажаємо 

ансамблю РЦДЮТ перемоги! 

 

 

 

Гурток 

німецької мови 
На базі районного центру дитячої 

та юнацької творчості запрацював 

центр європейсько-атлантичної 

співдружності з вивчення 

іноземних мов. 

З 13 січня розпочав роботу гурток  
з вивчення німецької мови 
«Deutsch  macht  Spass» . 
Керівник Ольга Андріївна Кузка, 

вчитель німецької мови.  
 

 
 
Час роботи гуртка: понеділок, 
п’ятниця (14.00-17.00).  
Завдання центру – спілкування та 
підтримка відносин з людьми 
інших країн, виховання 
толерантності, терпимості по 
відношенню до культур інших 
народів, розширення кругозору та 
інтересів за допомогою 
спілкування, читання  і перегляду 
фільмів мовою оригіналу; 
можливість вільно спілкуватися з 
однолітками з-за кордону, 
навчання  у вищих навчальних 
закладах  та подальша кар’єра, 
що передбачає знання і володіння 
іноземною або кількома 
іноземними мовами. 
Якщо ми хочемо зручно 
почуватися в сучасному світі, ми 
повинні знати іноземні мови, адже 
це розширюватиме нашу 
свідомість. 

«Зоря над вертепом» 
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Дякуючи Управлінню у справах 

сім’ї, молоді та спорту Черкаської 

облдержадміністрації, вийшла 

збірка віршів учасників обласного 

конкурсу юних поетів 

«Тарасовими шляхами».  До 

збірки увійшли твори  учасників 

конкурсу Корсунщини:  

Олександри Менщикової, 

учениці Стеблівської ЗОШ, 

Олександра Шершнєва, учня 

ліцею, Вікторії Левченко, 

учениці Шендерівського НВК, 

Олександра Несена, учня ліцею.  

Вони нагороджені Подякою 

Управління облдержадміністрації 

та в подарунок отримали  збірочку 

«Тарасовими шляхами». Вітаємо 

юних поетів і їх наставників! А 

читачам пропонуємо деякі вірші  

( у збірочці їх по кілька у кожного). 

Ольга Шкребтій, методист 

райметодкабінету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокидайся, Україно! 
 

Прокидайся Україно! 

Чуєш, скрізь лунає дзвін? 

Це прийшла твоя година, 

Час піднятися з колін! 

Заточить шаблюки вправно, 

Стяг підняти догори… 

Знай, до волі шляхом славних 

Буде тяжко нам іти… 

Та завдання наше, брате, 

Врешті решт перемогти, 

Щоб своє майбутнє мати, 

Щоб Україну зберегти! 

Олександр Несен 

 
Літнім вечором 

Чорнобривці мріють біля тину. 

Вечір тихо ходить по росі. 

Пестить сливи, груші та малину… 

Вечір знов у всій своїй красі! 

Помилився пес рудий надворі 

І порушив тишу огірків. 

На городі квітів ціле море! 

А на сливі сесія з котів. 

Айстри зорі випхали на небо. 

Розгойдався вітер на дротах. 

Що для щастя ще людині треба! 

Вечір тихо ходить по дворах… 

Олександра Менщикова 

 

 

Україна моя 
Україна моя – це безмежні поля, 

Чорнобривців рядки і колосся пшениці, 

Ранки світлі, луки запашні 

І цілющії води криниці. 

Барвінкова моя чарівна сторона 

Там, де айстри ростуть біля хати. 

І, мабуть, в цілім світі таки ти одна,  

Що все старпить і буде чекати. 

Олександр Шершнєв 

 

Єднаймося, брати 
Єднаймося, брати мої, бо ми українці! 

І татари нас давили, і вбивали німці, 

Нас мучили в концтаборах, терпіли ми голод, 

Приниження щодо мови, буревій і холод. 

Малоросами вважали, хотіли, щоб зникли 

Ми як народ…До того вже й звикли… 

Та народ наший відстояв своє право жити. 

Ми не будем ні перед ким гнутись і служити! 

Не викинеш з історії Мазепу й Шевченка, 

І Богдана Хмельницького, й віршів 

Симоненка. 

Не забути тих сміливих славних запорожців 

І великих відкриттів наших науковців, 

Як спортсмени здобували золоті медалі, 

Як у космосі відкрили невідомі далі, 

Які пісні заспівали з великої сцени. 

Ми минуле маєм горде. А яке майбутнє? 

А чи буде воно гарне, світле й незабутнє? 

Вікторія Левченко 

 

Конкурс «Тарасовими шляхами» 
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                Вітаємо з Днем народження у січні 
              Антонова Дмитра Володимировича,                                                                                              

              завідувача методкабінету, 

               Шевченко Ольгу Олексіївну,                                     

              директора Драбівського НВК, 

                    Шкребтієнко Людмилу Анатоліївну,  

                  завідувача дитячої установи «Дружба», 

                     Захаренко Віру Петрівну, 

                    ветерана педагогічної праці  

     Сахнівської Авторської О.А.Захаренка ЗОШ, 

                    Гніденко Наталію Петрівну, 

                  бухгалтера відділу освіти 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засновник: відділ освіти 

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. 

Вчитися ніколи не пізно 
Компютер – не  просто розвага, а можливість 

здобути необхідну інформацію, зберегти час та 

полегшити працю бібліотекарів.  З  цією  метою 

 5 січня 2016 року на базі ЗОШ№1 відбулось 

навчання бібліотекарів, яке провів Богдан Кулик, 

голова РМО вчителів інформатики, та Галина 

Одноволик, методист РМК. 

Подяка бібліотекарям, які вирішили підвищити 

рівень своєї майстерності володіння ПК: 

Л.В.Моренко (ЗОШ №5), Н.І.Хіміченко 

(Моринський НВК), Н.В.Олійник (гімназія), 

Л.П.Козаченко (Черепинський НВК), С.П.Бойко 

(Сидорівський НВК), Д.В.Романенко і 

Н.Ю.Резніченко (ЗОШ №1), К.М.Яценко 

(Драбівський НВК), О.С.Васькун (ліцей), 

Л.І.Бочковська (ЗОШ №2). 

 

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 

                           

Звертаємо вашу увагу на дати 

знакових подій, пов’язаних із 

Революцією гідності 
- 19 січня – день, коли люди обурені законами «16 

січня», вирушили в урядовий квартал, де на 

початку вулиці Грушевського відбулися сутички з 

міліцією; початок протистояння на 

Грушевського(2014);  
- 21 січня – день, коли було викрадено учасників 

Революції Гідності Ю. Вербицького (Героя України 

посмертно) та І.Луценка безпосередньо з 

Жовтневої лікарні у м. Києві (2014);  

- 22 січня – день, коли внаслідок вогнепальних 

поранень загинули активісти Євромайдану С. 

Нігоян (Герой України посмертно) та М. 

Жизневський (лицар Ордену Героїв Небесної 

Сотні)(2014);  

- 18 лютого – день, коли відбулися жорстокі 

сутички між протестувальниками та міліцією на 

вулицях Грушевського, Інститутській та у 

Маріїнському парку, внаслідок чого були людські 

жертви; початок штурму Майдану(2014);  

- 19 лютого – день, коли спецпризначенці 

намагалися штурмувати Будинок профспілок; під 

час зіткнень були людські жертви (2014);  

- 20 лютого – масовий розстріл активістів 

Майдану(2014);  

- 22 лютого – день, коли урядові будівлі перейшли 

під контроль самооборони Майдану, В.Янукович 

утік із Києва, а парламент повернувся до 

Конституції в редакції 2004 року й обрав Головою 

Верховної Ради України О.Турчинова (2014).  

   

 

УВАГА! 

Радимо педагогічним та учнівським колективам  
долучитися до: 
- районного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської 
молоді «Моя Батьківщина – Україна» (січень – серпень 
2016); 
- Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції за 
темою «Державотворчі процеси в Україні через віки ХХІ 
століття» (січень – березень 2016); 
- районного етапу обласного військово-патріотичного 
конкурсу «Герої не вмирають», присвяченого борцям за 
незалежність України у ХХ та ХХІ століттях (січень – 
червень 2016) 
 Умови проведення даних заходів визначені наказами 
відділу освіти, які викладені на сайті методичного кабінету  
відділу освіти в розділі «Конкурси».   

 

Юридична консультація 

З наказу відділу освіти Корсунь-Шевченківської районної 

державної адміністрації від 21 грудня 2015 року № 368 

«Про встановлення вартості харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах району на 2016 

рік», зареєстрованого в Корсунь-Шевченківському 

районному управлінні юстиції 23 грудня 2015 року за № 

6/147,: 

« Встановити вартість харчування для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів із сімей,  які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

та дітей-інвалідів, які виховуються в дошкільних групах 

навчально-виховних комплексів у розмірі 11 гривень.» 

Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в 

Корсунь-Шевченківському районному управлінні юстиції, з 

дня його опублікування у газеті «Надросся». 

 

 


