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Обласний конкурс агітбригад 
     Четвертий раз агітбригада Корсунь-Шевченківської гімназії 
під керівництвом Ольги Петрівни Криклі, заступника директора 
з виховної роботи, виборола І місце в обласному етапі 
конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх шкіл 
та позашкільних навчальних закладів «Земля  –  наш спільний 
дім», який відбувся 29 березня 2016 року в Черкаському 
обласному центрі роботи з обдарованими дітьми.  

Пишаємось школою з такою високою оцінкою! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки років землі – і мільярд, і мільйон,  

                      а яка вона й досі ще гарна!              Ліна Костенко 
 

«Прокинувся зранку – 
прибери свою планету. 

За таким правилом 
Маленького Принца із 
доброї казки-притчі 

Екзюпері стараються 
жити юні екологи 

гімназії. Так само, як 
герой повчальної 

оповіді, вони відчувають 
відповідальність «за 

тих, кого приручили»: за 
кожне посаджене 
деревце, за кожну 
виплекану пахучу 

троянду.» - І.А.Луц  

 

Екологія і ми 
     Якою може бути роль школярів, підлітків у 
вирішенні питання захисту навколишнього 
середовища? Даремно вважати, що мінімальною, 
мовляв, діти не здатні дійти до владних кабінетів, 
вплинути на прийняття того чи іншого рішення. 
Вони здатні на багато більше – достукатися до 
серця кожного громадянина своєю небайдужістю, 
безпосередністю. 
    У 2010 році за ініціативи голови районного 
осередку громадської організації Всеукраїнської   
екологічної   ліги О. С. Майдаченка у гімназії 
створено «екологічну варту», організацію, що 
об’єднує  учнів, які ведуть боротьбу за здорове 
довкілля. Пости екологічної варти  створено у 
кожному класі, найактивніші об’єдналися в 
екологічну агітбригаду. 
    Щороку оновлюється склад екологічної 
команди «Водограй», але залишається 
стабільним бажання не тільки перемагати у 
конкурсах, а й закликати людей берегти природу, 
з любов’ю прибирати  своє місто.  Учасники 
агітбригади «Водограй» свою місію вбачають у 
тому, щоб переконливо передати гостроважливу 
суспільну проблему, не залишивши байдужими 
нікого.  
    З 2011 року команда «Водограй» упевнено 
отримує перемоги на районних і обласних 
конкурсах. Тричі були учасниками 
Всеукраїнського етапу конкурсу, відвідали 
Миргород, Донецьк, Вінницю. Готуючи сценарій 
до виступу, учасники агітбригади разом з 
керівником О.П.Криклею, заступником директора 
з виховної роботи, ретельно аналізують свою 
просвітницьку роботу, активність гімназистів у 
екологічних місячниках та акціях. 
    Вже стали традиційними в гімназії проведення 
рейдів історичними місцями «Княжа криниця» - 
Козак-камінь, екологічні акції  з прибирання 
берегів річки Рось та висадки дерев, трудові 
десанти:  «Чисте місто», «Гімназія – наш дім».             
    Екологічні проблеми хвилюють багатьох, тож 
шукаємо однодумців серед школярів України, 
співпрацюємо з учнями Білоцерківської гімназії, 
щодо проблем річки Рось. Адже тільки разом ми 
допоможемо сформувати новий 
природоохоронний менталітет. 
 
 
 

 

 

Інна Анатоліївна Луц, директор  
Корсунь-Шевченківської гімназії ділиться досвідом               

екологічного виховання в школі  
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Атестація педагогічних 
працівників 

      4-5 квітня 2016 року відбулась кваліфікаційна 
атестація педагогічних працівників, яка є 
показником підвищення професійного рівня 
педагогів, демонстрацією їх творчих надбань, 
свідченням постійно зростаючої майстерності 
освітян. 

         Гордість за колег пройняла членів районної 
атестаційної комісії, бо ж вони мали дати оцінку 
професійному рівню еліті районної освіти – тим, хто 
претендував на вищу категорію і вчительські звання. 
Приємно повідомити освітянам району, що їхня 
атестація пройшла успішно. 
        В цьому році 43 педагогічних працівників пройшли 
атестацію. П'ятнадцять з них підтвердили раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої  
категорії», 5 педагогів атестовано на відповідність 
раніше присвоєному званню «Старший вчитель», 3 
підтвердили звання «Вчитель-методист», 4 педагогів 
атестовано на відповідність займаній посаді «Заступник 
керівника навчального закладу», 8 керівників (6 
директорів шкіл та 2 завідувача дитячих установ) 
атестовано на відповідність займаній посаді «Керівник 
навчального закладу». 

9 педагогічним працівникам присвоєно 
кваліфікаційну категорію  

«Спеціаліст вищої категорії»: 

Кошевій Ірині Миколаївні, вчителю української мови 
Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1, 
Хіміченку Олександру Володимировичу, вчителю 
фізичної культури Корсунь-Шевченківської гімназії, 
Луценко Зої Валеріївні, вчителю зарубіжної літератури 
Корсунь-Шевченківської гімназії,  
Паришкурі Юлії Миколаївні, вчителю початкових класів 

Корсунь-Шевченківської гімназії, 
Щербині Любов Іванівні, вчителю української мови та 
зарубіжної літератури Корсунь-Шевченківського ліцею, 
Середі Олені Іванівні, вчителю музичного мистецтва 
Гарбузинського НВК,  
Пилипенко Світлані Іванівні, вчителю початкових класів 
Дацьківського НВК, 
Петренко Ользі Костянтинівні, вчителю фізики 
Черепинського НВК, 
Березовій Вікторії Миколаївні, вчителю зарубіжної 
літератури Корсунь-Шевченківської ЗОШ №5. 
Шестеро педпрацівників атестовано на присвоєння 

педагогічного звання «Старший вчитель»: 

Яковенко Валентину Василівну, вчителя зарубіжної 
літератури Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1, 
Морозюк Людмилу Миколаївну, вчителя математики 
Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1, 
Калініченка Олександра Володимировича, вчителя 
математики Корсунь-Шевченківської гімназії, 
Луц Інну Анатоліївну, вчителя зарубіжної літератури 
Корсунь-Шевченківської гімназії, 
Чорновіл Юлію Василівіну, вчителя української мови і 
літератури Моринського НВК, 
Кодолу Валентину Іванівну, вчителя історії та 
зарубіжної літератури Шендерівського НВК. 

Звання «Вчитель-методист» присвоєно 

Степанову Валерію Івановичу, вчителю фізичного 
виховання Корсунь-Шевченківської ЗОШ №5. 

Людмила Давиденко, 
 методист 

райметодкабінету 

 

 
Конкурс 
 
кабінетів 
     

З 1 жовтня 2015 по 1 квітня 2016 року проходив 
районний конкурс на кращий кабінет іноземної 

мови, математики та предметів художньо-
естетичного циклу. 

За підсумками конкурсу 
   кращими кабінетами іноземної мови визнано 

кабінети:  ЗОШ №2, завідувач кабінету Н.М.Курченко; 
Моринського НВК, завідувач кабінету О.М.Бабак; та 
ЗОШ №5, завкабінету Л.М.Баранова. 
   Кращими кабінетами математики визнано кабінети: 

ліцею, завкабінету О.О.Шершнєва; гімназії, завкабінету 
Н.О.Пивоварова; Зарічанського НВК, завкабінету 
В.М.Нездолій; Квітчанського НВК, завкабінету 
Л.В.Шпунтенко; Нетеребського НВК, завкабінету 
С.Г.Мироненко. 
   Кращим кабінетом художньо-естетичного циклу 

визнано кабінет гімназії, завідувач кабінету 
В.В.Станішевський. 
Дякуємо всім адміністраціям шкіл, завідувачам кабінетів 
за участь у конкурсі та якісну підготовку кабінетів. 

За інформацією райметодкабінету 
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Виставка педтехнологій 
«Освіта Корсунщини» 

 
З 21 по 25 березня 2016 року в музейній залі РЦДЮТ 

проведена ХХІ районна педагогічна виставка 
«Освіта Корсунщини». 

      У заході взяли участь педагогічні колективи 22 
загальноосвітніх навчальних закладів, 5 дошкільних 
навчальних закладів, 1 – позашкільного (РЦДЮТ).  
     Перегляду відвідувачів районної виставки було 
представлено 240 друкованих робіт.  
    Учителі різних фахів у своїх розробках приділили 
велику увагу національно-патріотичному вихованню у 
навчально-виховному процесі і позаурочній роботі.     
Експозиції всіх навчальних закладів вирізнялися 
належним рівнем естетичного оформлення, 
різноманітністю форм висвітлення: посібники, програми 
факультативних, спеціальних курсів та гуртків, збірники 
задач, тестових завдань, диктантів, розробки конспектів 
уроків, занять гуртків, дослідження, дидактичні 
матеріали, альбоми-проекти, сценарії свят та виховних 
заходів.     Сучасним підходом до висвітлення обраної 
теми вирізнилися роботи дошкільних навчальних 
закладів міста та районного центру дитячої та юнацької 
творчості. 
     65 учасників  стали лауреатами районної виставки 
педагогічних технологій «Освіта Корсунщини - 2016» і 
отримали сертифікати відділу освіти.                                             
А кращі 54 учасники районної виставки нагороджені 
грамотою відділу освіти і представляли освіту 
Корсунщини на виставці педагогічних технологій 
«Освіта Черкащини – 2016» з 12 по 14 квітня. 

     Відкриваючи виставку, начальник управління освіти і 
науки облдержадміністрації Валерій Данилевський 
привітав присутніх із важливою подією для галузі освіти 
і наголосив: «У нас є чим пишатися. Такої потужності 
виставка ще не мала ніколи: на виставку надійшло 
близько тисячі матеріалів, подано понад 4500 тисячі 
цифрових ресурсів. Ми горді з того, що нашими 
ресурсами користується вся Україна». 
     Ректор ОІПОПП Наталія Чепурна відзначила 
непересічний талант освітян Черкащини: «Ми не просто 
пишаємося, а  дивуємося педагогічному таланту 
освітян. А широка зацікавленість щодо виставки ще раз 
засвідчує це». 

Дмитро Антонов, завідувач райметодкабінету 

 «Талант плюс талант» 
5 квітня 2016 року в Черкаському обласному 

Будинку вчителя відбувся обласний фестиваль 
творчості серед молодих учителів   

«Талант плюс Талант». 

Засновником та організатором фестивалю є 
обком Профспілки працівників освіти і науки та 
обласний Будинок учителя. 

 Метою цього мистецького заходу було 
виявлення талантів серед молодих педагогів області, 
підтримка творчо обдарованих учителів та учнів, 
стимулювання творчої активності, сприяння розвитку та 
реалізації творчих ініціатив та обмін творчим досвідом. 
У конкурсі взяли участь дуети у складі молодих учителів 
або молодого вчителя та його учня, всього 24 художніх 
номери з різних районів області та міста Черкаси в 
трьох жанрах мистецтва – вокального, хореографічного 
та художнього слова. 

Корсунь-Шевченківську районну організацію 
Профспілки працівників освіти і науки представляла 
делегація з районного центру дитячої та юнацької 
творчості разом з головою профкому РЦДЮТ, членом 
президії райкому Профспілки Ольгою Лисенко, 
заступником директора Тетяною Сірош, членів 
профкому Тетяною Шевченко, Віталіною Кравченко та 
двох дуетів молодих керівників гуртків та їх учнів.  

Вокальний дует у складі керівника студії 
української пісні «Барви Корсуня» Валентини 
Олександрівни Гринюк та 17-річної вихованки студії 
Тані Микитенко ніжно та проникливо виконав на 
фестивалі пісню «Три поради». Хореографічну 
композицію «Ой, у вишневому саду» прекрасно 
станцював дует  у складі керівника танцювального 
клубу «Роял Денс» Віталія Анатолійовича Любка та 15-
річної вихованки танцклубу Інни Симоненко.  

Всім нашим учасникам голова обкому 
О.Д.Жалдак вручила подяки президії Черкаського 
обкому Профспілки за активну участь в обласному 
фестивалі «Талант плюс Талант», самовідданість, 
яскраву індивідуальність та високий художній рівень 
виконавської майстерності. А танцювальний дует 
В.А.Любко та І.Симоненко нагороджений Дипломом ІІІ 
ступеня за перемогу в номінації «Хореографія». 
Педагоги РЦДЮТ завжди є яскравим взірцем  для своїх 
вихованців. 

 Ольга Лисенко, голова профкому РЦДЮТ 
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  Юні шанувальники рідного слова з 23 навчальних 
закладів та РЦДЮТ 25 березня взяли участь у 
традиційному районному конкурсі читців «Барви рідної 
мови», присвяченому 202-ій річниці від дня народження 
Т.Г.Шевченка. Конкурс проводиться з метою виявлення 
та підтримки обдарованої учнівської молоді, 
вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, популяризації його 
творчої спадщини, активізації виховної, патріотичної і 
позакласної роботи з української мови і літератури.  

Цього дня настрій в усіх був піднесений, святковий, 
адже кожен учасник намагався продемонструвати і 
любов до слова, і талант декламатора, і оригінальність 
виступу  та сценічні костюми. На святі були присутні 
поважні гості: М.К.Волков – заслужений працівник 
культури, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри художньої культури і хореографії Канівського 
гуманітарного інституту, академік; Людмила Бистрова-
Дробот та Любов Каракай – поети рідного краю; 
учителі-словесники, методисти районного методичного 
кабінету. На конкурсі заслухано 52 твори у виконанні 
учнів у п’яти номінаціях: «Живи, Кобзарю, в пам’яті 
людській», «До болю рідна Україна і її мова солов’їна», 
«Воїнам Світла», «Звеличимо жінку-матір»,   «Струни 
душі».                                                                                            

Щирі вітання та 
побажання учасникам 
конкурсу висловила поетеса 
рідного краю, громадський 
кореспондент радіо «На 
хвилях Корсуня» авторської 
передачі «Сонячний 
промінь від мене й до тебе» 
Людмила Анатоліївна 
Бистрова-Дробот.  

Журі визначило 33 
призери з різних номінацій. 
По чотири призових місця 
вибороли учні Стеблівської 
ЗОШ та вихованці гуртка 

«Музична казка» районного центру дитячої та юнацької 
творчості, по  три - учні ЗОШ №2, ЗОШ №5,  по два – 
ЗОШ №1, Зарічанського, Квітчанського, Нетеребського, 
Авторської О.А. Захаренка загальноосвітньої школи 
с.Сахнівки, по одному – гімназії, ліцею, Дацьківського, 
Драбівського, Деренківецького, Моринського, 
Гарбузинського, Селищенського,  Шендерівського НВК. 

 Учасники конкурсу продемонстрували досконале 
знання тексту, намагалися передати зміст, образи, 
артистичність, чистоту української вимови. Більшість 
виступів супроводжувалися музикою, комп’ютерною 
презентацією. Всім учасникам  було вдало підібрано 
відповідні сценічні костюми.  

Високою майстерністю виконання творів 
відзначилися Шестопал Андрій, Перевозний Максим,     

 
 
 
Бахмач Софія   (учні гімназії, вчитель Савченко Л.П.), 
Саварська Альона, Кітроцька Анастасія  (учні ліцею, 
учитель Щербина Л.І.), Твердохліб  Анастасія (учениця   
Стеблівської ЗОШ, учитель Миколенко О.І.).  Вони 
вибороли перші місця у конкурсі.  
     Яскравими і оригінальними були виступи учнів 
Гарбузинського НВК, Зарічанського НВК, Квітчанського 
НВК, Селищенського НВК, Нетеребського НВК, ЗОШ 
№2, ЗОШ №5,  Авторської О.А.Захаренка школи  
с.Сахнівки,   Стеблівської ЗОШ,   РЦДЮТ.  
      Результати конкурсу  засвідчують  якісну підготовку 
учнів та вчителів  до  участі у конкурсі відповідно до 
визначених умов,  про підтримку поетично обдарованих 
дітей. Вітаємо кращих читців району: 
      І місце: 

Саварську Альону, Кітроцьку Анастасію, ліцей (учитель 
Щербина Л.І.) у номінації «Живи, Кобзарю, в пам’яті 
людській»;                                                                            
Бахмач Софію, Шестопала Андрія, Перевозного 
Максима, гімназія (учитель Савченко Л.П.)  у номінації 

«До болю рідна Україна та її мова солов’їна»;  
Твердохліб  Анастасію, Стеблівська ЗОШ  (учитель 
Миколенко О.І.).  у номінації «Звеличимо жінку-матір».    

ІІ місце:                                                                                                                   

Шульженко Владислава, Мумренко Антоніну, Авторська 
О.А.Захаренка школа с. Сахнівки (учитель Сергеєва 
А.М.) у номінації «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»; 
Поковбу Інну, Зарічанський НВК (учитель  Миколенко 
Н.І.) у номінації «До болю рідна Україна та її мова 
солов’їна»;                                                                   
Танчинець Аліну, Лучнікову Єлизавету, Солов’я  
Руслана,Селищенський НВК (учитель Саварська В.І.)  у 
номінації «До болю рідна Україна та її мова солов’їна»;        
Бєльчікова Дениса, Зарічанський НВК (учитель 
Марценюк-Масюк Н.М.)  у номінації «Воїни Світла»;       
Крамаренка Дмитра,  Гарбузинський НВК (учитель 
Горшкова В.В.) у номінації «Воїнам Світла»;    
Микитенко Віталіну, Квітчанський НВК (учитель 
Альошина С.В.) у номінації «Воїнам Світла»; 
Панченко Ольгу, Квітчанський НВК (учитель Альошина 
С.В.) у номінації «Звеличимо жінку-матір»; 
Харченка Романа, Стеблівська ЗОШ  (учитель 
Миколенко О.І.) у номінації «Звеличимо жінку-матір»; 
Дегтерьову Яну, Макаренка Максима,  ЗОШ №5 
(учитель Дегтерьова Н.Д) у номінації «Звеличимо жінку-
матір»; 
Задорожню Ірину, Нетеребський НВК (учитель 
Бондаренко Г.І.) у номінації «Струни душі»; 
Шкребтій Олену, ЗОШ №5 (учитель Федосій Л.В.) у 
номінації «Струни душі»; 
Круціденко Анастасію, ЗОШ №2 (Погорєла Н.О.) у 
номінації «Струни душі»; 

Конкурс читців «Барви  рідної  мови» 
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Журавльова Максима, РЦДЮТ (керівник гуртка 
Іваненко А.Б.) у номінації «Струни душі». 
     ІІІ місце: 

Савченко Дарину, Стеблівська ЗОШ (учитель Вихор 
О.Ю.) у номінації «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»; 
Савченко Анну, Драбівський НВК (учитель Шевченко 
Л.Б.) у номінації  «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»; 
Коротич Анастасію, ЗОШ №1 (учитель Гнатченко Л.А.) у 
номінації «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»;      
Ухань Анну, ЗОШ №1 (учитель Гнатченко Л.А.) у 
номінації «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»; 
Ляшенко Владу, Шендерівський НВК (учитель  Ємець 
Н.Ф.) у номінації «До болю рідна Україна та її мова 
солов’ їна»; 
Нагайця  Михайла,   РЦДЮТ (керівник гуртка Іваненко 
А.Б.) у номінації «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»; 
Пістряка Владислава, Стеблівська ЗОШ (учитель Вихор 
О.Ю.) у номінації «До болю рідна Україна та її мова 
солов’їна»; 
Дворкову Юлію, Дацьківський НВК ( учитель Жерепа 
Т.С.) у номінації «Воїнам Світла»; 
Мідловця Владислава,  Моринський НВК (учитель 
Чорновіл Ю.В.) у номінації «Воїнам Cвітла»; 
Кудлу Людмилу, Нетеребський НВК (учитель 
Григоренко О.М.) у номінації «Воїнам Світла»; 
Мельник Вікторію, ЗОШ №2 (учитель Бойко Г.К.) у 
номінації «Воїнам Світла»; 
Янкового Олега, ЗОШ №2 (учитель Погорєла Н.О.) у 
номінації «Воїнам Світла»; 
Гончаренко Аліну, РЦДЮТ (керівник гуртка Іваненко 
А.Б.) у номінації  «Воїнам Світла»; 
Огілька Віталія, Авторська О.А.Захаренка школа 
с.Сахнівки (учитель    Сергеєва А.М.) у номінації  
«Звеличимо жінку-матір»; 
Микитенко Тетяну, ЗОШ  №5 (учитель Федосій Л.В.) у 
номінації «Звеличимо 
жінку-матір»; 
Кріт Оксану, 
Деренківецький НВК 
(учитель Вовчанівська 
Г.О.) у номінації 
«Струни душі»; 
Сердюк Марію, РЦДЮТ 
(керівник гуртка 
Іваненко А.Б.) у 
номінації «Струни 
душі». 
Організатор і ведуча 

конкурсу Ольга 
Шкребтій, методист 

райметодкабінету 
 

Учасники обласного фестивалю-конкурсу 

 «Мистецький  дивокрай 
Черкащини» 

В І обласному фестивалі-конкурсі “Мистецький 
дивокрай Черкащини” Корсунь-Шевченківський 
район представлятимуть кращі артисти, призери 

районного туру фестивалю-конкурсу. 
Вітаємо юних артистів і побажаємо перемог! 

1. Ансамбль «Троїсті музики», композиція «Віночок 
українських народних пісень, Авторська О.А.Захаренка 
середня загальноосвітня школа с. Сахнівки (керівник 
Білий В.М.); 

2. Танцювальний  колектив  «Роял  Денс» ,  РЦДЮТ , 
 хореографічна    композиція   «Реквієм»    (керівник 
Любко  В.А.); 
3. Дует: Микитенко Тетяна, Холодило Тетяна, РЦДЮТ 
«Ой, ти, жайворонку» (керівник Гринюк В.О.);       
4. Дробот Каріна,  РЦДЮТ, пісня «Сопілка» (керівник 
Стахурська Т.В.); 

5. Дует : Макаревич 
Владислав, Твердохліб 
Анастасія, Стеблівська 
ЗОШ, пісня « Українська 
вишиванка» (керівник 
Шкребтій Т.В.); 
6. Соло-дует Федірко 
Ярослав,  Жало Дарія, 
РЦДЮТ, «Романтичне 
побачення» танцювальний 
колектив «Роял Денс» 
(керівник Лисенко Ж.С.); 
7. Соло-дует Сердюк 

Віталій, Симоненко Інна, РЦДЮТ, танцювальний 
колектив «Роял Денс» (керівник  Любко В.А.); 
8. Соло-дует Квітка Євген, Алєксанова Марія, РЦДЮТ, 
зразковий танцювальний колектив «Фієста»,   керівник 
Лисенко Ж.С.; 
9. Ансамбль «Мрії», пісня «Україна», Драбівський НВК, 
керівник  КуріннаС.А.; 
10. Духовий оркестр районного центру дитячої та 
юнацької творчості при Авторській О.А.Захаренка 
середній загальноосвітній школі с. Сахнівки та 
Драбівському НВК, марш «Козацька слава», керівник 
Білий В.М.; 
11. Соло на ксилофоні, Мумренко  Антоніна, фрагмент з 
увертюри до опери «Вільгельм Тель»,   Авторська 
О.А.Захаренка ЗОШ с. Сахнівки, керівник Білий В.М.; 

12. Микитенко Тетяна, пісня «Чорнобривці», 
Корсунь-Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов, керівник 
Панасюк І.В.; 
13. Перевозний Максим, фортепіано, Ю.Веснюк, 
«Прелюдія», Корсунь-Шевченківська гімназія, керівник 
Станішевський В.В.; 
14. Танець «Віденський вальс», РЦДЮТ, зразковий 
танцювальний колектив «Фієста», Квітчанське 
відділення, керівник Лисенко Ж.С.; 
15. Танець «Ча-ча-ча», РЦДЮТ, зразковий 
танцювальний колектив «Фієста», Корсунь-
Шевченківське відділення, керівник Лисенко Ж.С.; 
16. Лисенко Вікторія, пісня «Чекання любові», Корсунь-
Шевченківська ЗОШ №1,  керівник Шкребтій Т.В. 

Корсунщина пишається своїми талановитими дітьми! 
Світлана Давиденко, методист методкабінету 
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Вивчаємо англійську 
 з дитсадка 

            З метою розвитку комунікативних здібностей та 
бажання використовувати англійську мову, як засіб 
спілкування, збагачення знань дітей про культуру 
англомовних країн, в дошкільних навчальних закладах 
«Світлячок», «Зірочка», «Дружба» працюють гуртки 
англійської мови. Дані гуртки відвідують діти 5 та 6 
років. Навчально-виховна робота планується і 
організовується згідно вимог програми виховання і 
навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Для 
занять гуртка в закладах облаштовані спеціальні 
кабінети, підібраний демонстраційний та роздатковий 
дидактичний матеріал. Крім підгрупових занять 
проводиться індивідуальна робота з дітьми.  
Дошкільнята із задоволенням беруть участь у святах та 
розвагах, використовуючи репертуар на англійській 
мові.  

Цікаво,  захоплююче  проходять  заняття  
гуртка  англійської  мови  у  дошкільному  

навчальному  закладі  «Зірочка». 

        А  проводить  їх творчий, креативний  педагог 
Ірина Юріївна Добровольська.  На заняттях вихованці 
вивчають слова і фрази, співають пісні англійською 
мовою,  вправляються  в пальчикових іграх. Кожне 
заняття  починається з етапу «ламання криги», який   
дає можливість дитині адаптуватися, розкритися, не 
соромитися, не боятися заговорити англійською.  
Кожного разу  до малюків приходить хтось веселий і 
цікавий. Це може бути   лялька-рукавичка кіт, що  
вітається з кожним, просить його погладити, 
обіймається, радісно нявкає, коли дитина говорить на 
англійській, грає з дітьми, вчить віршики.   Педагогом 
широко використовуються мультимедійні засоби – 
ноутбук і телевізор. Завдяки наявності сучасної техніки, 
викладання і засвоєння матеріалу перетворилося на 
захоплюючий процес. Достатньо натиснути кнопку і на 
екрані з’являються яскраві завдання,  картинки 
оживають, а діти відправляються у подорож з 
улюбленим мультгероєм дракончиком Гого.                 
        На свята діти виготовляють поробки і листівки, 
вивчаючи в процесі нову тематичну лексику. Крім 
українських свят, діти знайомляться з традиціями свят 
англомовних країн. Так восени в садочку був 

проведений Хелловін, готуючись до якого діти 
підбирали костюми, разом з вихователями вирізали 
гарбузи, грали в ігри. 

      1 квітня у старшій групі було проведено англійський 
КВК для дітей і їхніх батьків. Результати вразили всіх: 
діти не тільки знають вірші, пісні, розуміють звернення 
англійською, а й безпомилково називають слова з 10 
лексичних тем.  
       І головне, їм подобається англійська мова як 
предмет. Передаючи дітей далі до школи, віримо, що 
вони потраплять до таких самих небайдужих педагогів, 
які люблять дітей і свою справу. 

Т.С.Баб’як,  
завідувач ДНЗ «Зірочка» 

Пробне ЗНО 
       З метою ознайомлення абітурієнтів, які виявили 
бажання вступати до вищих навчальних закладів, з 
процедурою проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання 2 та 9 квітня 2016 року в районі проведено 
пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української 
мови, математики, історії України, фізики, хімії, 
географії, біології, іноземних мов. Пункт  тестування 
працював на базі міської ЗОШ № 1.    Свої сили у 
виконанні завдань сертифікаційної роботи з української 
мови  та літератури, в умовах максимально наближених 
до справжньої процедури тестування, спробували 96 
учасників, що становить 96 % від  всіх зареєстрованих, 
з математики – 21 (100%) учасників, з історії України – 
14 (86%), з англійської мови – 17 (100%), з біології – 10 
(100%), з хімії – 9 (100%),  з географії 3 (100%). По 
завершенню процедури учасники отримали свої тестові 
матеріали та ключі відповідей для самостійної 
перевірки власних робіт. 

На відміну від основної сесії, результати пробного 
тестування визначаються безпосередньо його 
учасниками, але  Українським центром оцінювання 
якості освіти встановлено пороговий бал «склав/не 
склав». Для цього при регіональних центрах були 
створені групи експертів-предметників, які оцінювали 
кожне завдання сертифікаційної роботи та визначали, 
чи складе його мінімально підготовлений учасник.   В 
Українському центрі оцінювання якості освіти були 
опрацьовані висновки 64 експертів-предметників та 
визначено, що поріг «склав/не склав» для пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з 
української мови і літератури становить 25 балів. 

 Оксана Левандовська,  
методист райметодкабінету   
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Вчителі англійської – агенти змін  

      22 березня та 6 квітня відбулись майстер-класи 
для вчителів англійської мови навчальних закладів 
району в рамках спільної з Британською Радою в 
Україні та громадською ініціативою GoGlobal 
програми «Вчителі англійської – агенти змін». 
Майстер-класи провели учасники програми Олена 
Уманець, вчителька англійської мови гімназії, та 
Галина Кулик, вчителька ЗОШ №1. 

      20 вчителів з 
навчально-виховних 
закладів району мали 
змогу ознайомитися з 
основними методами 
організації процесу 
навчання англійської 
мови в школі. Цікава 
подача матеріалів у 
поєднанні з 
практичними 
прийомами сприяла 
збагаченню досвідом 
присутніх вчителів.       
    Проведені відкриті 
уроки, Оленою 
Олександрівною в 
гімназії та Галиною Юріївною в ЗОШ №1, 
продемонстрували ефективні методи і форми 
взаємодії, використання ІКТ, що значно сприяє 
підвищенню мотивації навчальної діяльності учнів до 
вивчення англійської мови. У роботі майстер-класів у 
березні взяла участь тренер Британської Ради, вчитель 
англійської мови Черкаської гімназії Т.С.Бєляєва.  
Під час 
проведення таких 
тренінгів будуть 
відібрані кращі 
кандидати для 
участі у тренінгу, 
який відбудеться у 
серпні 2016 року. 
Побажаємо нашим 
вчителям теж 
стати тренерами 
програми 
Британської Ради. 

Ольга Шкребтій, 
методист 

Весняний зорепад 

       В кінці березня в Черкасах відбувся 50-й 
ювілейний конкурс – фестиваль для дітей та 
молоді «Весняний зорепад». У конкурсній 
програмі взяли участь найталановитіші діти з 
усіх куточків України. Серед обдарованих дітей 
Корсунщини був і юний стеблівець 
третьокласник Юрченко Максим, який 

розвиває свій художній талант в Корсунь  – 
Шевченківській школі мистецтв. В номінації 
«Образотворче та декоративно – прикладне 
мистецтво» Максим був нагороджений 
дипломом за ІІ місце. Завдяки обдарованості, 
помноженій на старання, хлопчик  довів, що 

Стеблів – це край, де народжуються і розвиваються 
справжні таланти. Вітаємо Максима та його батьків з 
таким високим визнанням та бажаємо ще багато 
творчих перемог! 

За інформацією сайту Стеблівської ЗОШ 

       

Призові місця з конкурсу-фестивалю 
«Весняний зорепад» привезли  

і вихованці гуртків РЦДЮТ.  
     Всі учасники нагороджені дипломами,  медалями і 
сертифікатами. 
     В номінації «Хореографія» маємо 

     два перші місця – Віталій Сердюк та Інна Симоненко, 
танцювальний дует танцклубу «Роял Денс», за танець 
«Вічне кохання» та за танець « Ой у вишневому 
саду…», керівник Віталій Любко; 
     І місце – студія  «Чарівний ліхтарик», керівники 
Віталіна Кравченко та Віталій Любко . 
     В номінації « Розмовний жанр»  

вихованці гуртка «Музична казка», керівник Алла 
Іваненко, вибороли: Гран-прі – Михайло Нагаєць; 
    ІІ місце – Аліна Гончаренко, Марія Сердюк. 

     В номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»: 

Гурток  "Умілі рученята", керівник Олена Карпенко:  
    Гран-прі - Олександр Матвієнко, 
    І місце – Катерина Волкова, ІІ місце – Яна Матвієнко; 
Гурток "Моделювання сувенірів та іграшок" керівник    
    Ольга Топчій :  Гран-прі - Катерина Ільченко; 
Гурток "Чарівна намистинка" керівник Людмила Лісова:  
    Гран-прі - Анастасія Яценко; 
Гурток "Дивосвіт", керівник Людмила Руденко: 
    Гран-прі Марина Нестеренко; 
Гурток  "Бісероплетіння", керівник Юлія Конощук:  
    І місце - Віта Семененко; 

Гурток "Веселка", керівник Ірина Прядка:  
    І місце - Віта Семененко. 
Гурток  "Фантазія", керівник Лариса    
    Резніченко:  ІІ місце -   Поліна Чаленко; 
Гурток  "Диво-скринька", керівник 
Валентина Попик:  ІІ місце - Яніна 
Хотєєва. 

     Педагогічний  колектив позашкільного 

закладу щиро радіє великому успіху своїх 

колег та їхніх вихованців, зичить і надалі 

тримати високий  рівень майстерності, 

відкривати нові таланти, брати участь у 

конкурсах різного рівня,  та прославляти 

Корсунщину на теренах України. 

Тетяна Сірош, заступник  
директора РЦДЮТ 
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Вітаємо з Днем народження  
                у квітні

      
 
 
 
 
 
 

Оксану Миколаївну Грушевську,  

    головного спеціаліста відділу освіти, 

 Анатолія Володимировича Кошелюка, 

   директора Шендерівського НВК, 

 Ольгу Іванівну Кияницю,  

   директора Гарбузинського НВК  

Валентину Павлівну Стегній,   

   бухгалтера відділу освіти. 

 

 

                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Адреса:1900 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 

райдержадміністрації 

Начальник   І.В.Алєксєєва 

Редактор Тетяна Барановська 

Юні волонтери 
        24 березня вихованці гуртка «Театральний» 

РЦДЮТ разом з керівником Ларисою Ігорівною 
Резніченко завітали до відділення ранньої медико-
соціальної реабілітації дітей-інвалідів терцентру. 
Організатор заходу – педагог-реабілітолог Оксана 
Олефір запросила юних артистів, щоб долучити 
діток терцентру до театрального мистецтва. Тож 
діти з обмеженими можливостями мали змогу 
переглянути лялькову виставу «Колобок на новий 
лад», драматичну виставу «Пригоди Кози-дерези». 
А у виставі «Червона Шапочка», експромтом, 
артистами стали всі бажаючі діти. Вистава вийшла 
чудовою!   
        Захід справив незабутні враження на артистів, 
які зробили добру справу, і на глядачів, які з радістю 
поринули в театральний світ. 
         Колектив терцентру та батьки вдячні Ларисі 
Ігорівні та її вихованцям за постійну турботу і увагу 
до дітей-інвалідів. 

 
 

Писанки на виставку 
      Вихованки гуртка «Моделювання іграшок та 
сувенірів» Аліна Лисенко, Сніжана Клімова та Дарья 
Костенко виготовили ось такі красиві писанки, щоб 
взяти участь у 6 щорічному Всеукраїнському 
«Фестивалі писанок-2016», який проходитиме з 23 
квітня по 9 травня в Києві на Софіївській, 
Михайлівській площах та Володимирівському 
проїзді. Організатор фестивалю – громадська 
організація «Столичні ініціативи». 

 
      Дівчатка разом зі своїми керівниками Ольгою 
Топчій та Юлією Конощук надіслали на конкурс п’ять 
писанок. Варто зазначити, що у минулому році 
Черкаська область зайняла І місце у фестивалі! 

За інформацією сайту РЦДЮТ 

 

 

Творчі гуртківці ЗОШ №5 
Вже  багато  років  на  базі  ЗОШ № 5 працюють  гуртки  

РЦДЮТ  «Дивосвіт» - керівник гуртка  Руденко Л. В. та 
«Чарівна  намистина» - керівник гуртка Лісова Л.Й.   
Педагоги  навчили розуміти  та  любити  прекрасне,   
рідний  край,  рідну  землю не одне покоління дітей. Їхні  
вихованці  беруть активну участь  у  багатьох  конкурсах, 
виставках, тематичних заходах  та  мають гарні  здобутки -  
призові  місця. У  березні  відбулося  підведення  підсумків 
районного  дитячого конкурсу «Зимові  фантазії», який  
проходив  у  картинній  галереї Корсунь – Шевченківського 
історико-культурного заповідника.  Найактивнішими  
учасниками  цього  конкурсу  стали вихованці  гуртків  
«Дивосвіт»  та  «Чарівна намистина».  У  конкурсі  взяло 
участь  66  гуртківців, які  представили на огляд   70  
творчих  робіт. Журі  конкурсу  не  оминуло  увагою таких  
активних  учасників та  їх  керівників гуртків,  всіх   
нагородили  грамотами  та  подарунками. Діти залишилися  
дуже   задоволені  такою  відзнакою їхньої  творчості. 
       Кожного року вихованці  гуртків  «Дивосвіт» та 
«Чарівна  намистина»  беруть  участь у  звіті  школи  перед  
громадськістю, який відбувся і цього року 18 березня у 
ЗОШ №5.  Гуртківці  разом  зі своїми  керівниками   
оформили  виставку  творчих  робіт. Батьки, вчителі, учні 
школи та запрошені гості  мали   можливість 
познайомитись з творчістю дітей, їхніми досягненнями у 
цьому навчальному році.  Було дуже приємно чути 
схвальні відгуки про діяльність гуртків та успіхи їх 
вихованців.  Діти  повинні  жити  у  світі  краси,  фантазії  та  
творчості.    Для  цього  і  працюють гуртки  та  їх керівники! 

                            Ірина Ковальова, заввідділу еколого-
натуралістичної  роботи РЦДЮТ 

  

 

 


