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«Кожен із нас вихователь від 

природи, в усіх своє бачення виховних 

проблем, власний набір цінностей, 

особисте розуміння духовності. Одні 

поєднують його з релігією, другі – з 

містикою, треті – з інтелектом. 

Моє поняття духовності пов’язане з 

доброчинністю, з природним даром 

людини жити заради збереження і 

примноження краси, творити добро 

людям, не чекаючи вдячності». 

                    О.А.Захаренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 років від дня народження 

 Олександра Антоновича Захаренка, 
педагога-новатора, громадського діяча,  

заслуженого учителя України,  
академіка Академії педагогічних наук України.  
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20 січня в Авторській 

О.А.Захаренка загальноосвітній 
школі с.Сахнівка відбулись 

урочистості з нагоди 
 80-річчя 

 ветерана педагогічної праці 
 Віри Петрівни Захаренко, 

дружини і першого помічника 

Олександра Антоновича. 

       Напередодні ювілею – 80-річчя від 

дня народження педагога-новатора 

О.А.Захаренка, свій ювілей відзначила  

його незмінна супутниця, його 

надійний тил – дружина, дбайлива 

мати, любляча бабуся, Віра Петрівна 

Захаренко. Їй теж виповнилось 80. 

Саме в своїй дружині Олександр 

Антонович знаходив усіляку підтримку 

своїй праці, адже вона – теж учитель, 

математик, відмінник народної освіти, 

скромна і, треба сказати, мужня 

людина, а отже розуміла покликання 

свого чоловіка.  В усіх педагогічних 

замислах, ідеях вона підтримувала 

Олександра Антоновича, в складних 

ситуаціях проявляла  завидну 

витримку. 

     З нагоди ювілею до Сахнівської 

школи приїхали та прийшли гості, 

колеги та друзі, учні. Серед них 

начальник управління Черкаської 

обласної державної адміністрації 

Валерій Данилевський, ректор 

ЧОІПОПП Наталія Чепурна, начальник 

відділу освіти Оксана Грушевська, голова районної 

організації Профспілки працівників освіти Валентина 

Кузьміна. 

      Валерій Данилевський вручив Вірі Петрівні ювілейну 
відзнаку  «До  200  річчя  від  дня  народження  

 
 
 

Т.Г.Шевченка» і подякував за довгі роки невтомної 

звитяжної праці та чуйне добре серце. 

     Оксана Миколаївна та Валентина Сергіївна 

вручили ювілярці подяку відділу освіти за 

багаторічну сумлінну працю, за впровадження 

методів виховання гуманізму школярів.  

     В задушевній атмосфері спливали теплі 

спогади та лунали щирі слова вітання від бувших 

керівників Валерія Кочегури та Лідії Коберник, 

заслуженого вчителя України Галини 

Вовчанівської та Володимира Вовчанівського, які 

працювали з подружжям Захаренків у Сахнівській 

школі в часи становлення. 

     Привітати Віру Петрівну прийшла виконуюча 

обов’язки старости села Світлана Слободяник та  

місцевий аматорський колектив «Дівочі гори», які 

подарували ювілярці пісні і побажали «Многії 

літа». 

     Теплі слова подяки 

звучали від колег Людмили 

Бистрової-Дробот, Лариси 

Ткач, Ольги Кособродової, 

Ольги Сисенко та інших, від  

учнів Віри Петрівни, які стали 

педагогами і продовжили 

традиції школи. 

    Серед найдорожчих гостей 
– син Віри Петрівни – Сергій 
Олександрович подякував 
гостям за теплі слова, за 
увагу та чуйність. 
    За квітами та подарунками 

ледь видно було щасливу і 

вдячну посмішку Віри 

Петрівни, а її очі сипали іскорки добра та подяки. 

    Тепла зустріч завершилась гостинами з пирогами та 
цілющим трав’яним сахнівським чаєм. 

Валентина Кузьміна, голова районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки  

Родинне свято в Сахнівській школі 
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У рік відзначення   80-річчя від дня народження 

Олександра Антоновича Захаренка приємно щемить 
серце від усвідомлення того, що ми живемо на землі, 

де жив і творив, втілював у життя свої плани 
      Великий Вчитель – О. А. Захаренко. 

 
Мені пощастило працювати поруч з ним майже 23 

роки. І ось вже 17-й рік я очолюю колектив, сформований 
Олександром Антоновичем. Як сьогодні пам'ятаю той день, 
2 лютого 2002 року, коли начальник Управління освіти і 
науки Черкаської обласної державної адміністрації 
Тимофій Михайлович Десятов зачитав Наказ Міністра 
освіти і науки В.Г.Кременя за № 61 від 01.02.2002 року, 
яким Сахнівську школу визнано «Авторською школою 
О.А.Захаренка». Це стало високою, хоча і запізнілою, 
оцінкою  майже піввікової праці вчителя, педагога, 
директора сільської школи. Я впевнений, що думки, ідеї, 
заповіти О.А. Захаренка житимуть доти, поки освітяни 
України використовуватимуть його спадщину у своїй 
педагогічній діяльності. 
«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». 
                                           О.А.Захаренко. 

Чим же жила останні роки наша школа?  
            Перш за все, ми 
здійснюємо велику 
просвітницьку роботу, 
популяризуючи досвід нашої 
школи. За останні чотири 
роки  було проведено 270 
організованих екскурсій, 
прийнято більше 4000 
екскурсантів з різних куточків 
нашої України та світу, 
зокрема,  із Польщі, 
Німеччини, Франції, Мексики 
та Росії. 
            Крім того, на базі 
школи  щорічно проводяться 
Всеукраїнські та Міжнародні 
педагогічні   читання, зустрічі  
молодих    вчителів    області 

 
 
 
 та району, зльоти юних добротворців. За минулий рік в 

шкільному басейні відбулися спортивні змагання не тільки 

серед учнів, а й серед учителів району. Зазначу, що його 

відвідали не лише учні Корсунь-Шевченківського, а й 

Городищенського, Канівського, Черкаського районів. 

             На базі школи тренується команда тріатлоністів під 

керівництвом майстра спорту міжнародного класу Лесі 

Марченко. У школі працює філіал Драбівської  школи 

мистецтв, де діти можуть навчатися по класу баяна, 

фортепіано, хореографії, займатися сольним співом та 

працювати в художній студії. Духовий оркестр школи - один 

з найкращих в області. 

             Щомісячно з 1993 року видається шкільна газета     
"Дівочі гори ", щодня проводяться ранкові лінійки, 
започатковані  Олександром  Антоновичем,    піднімається 
 державний прапор, звучить гімн України. 

Приємно відзначити, що наша школа – переможець 
обласного проекту «Інноваційні школи Черкащини». 
Волонтерський загін «Юних Захаренківців» - кращий загін 
району. Учні школи є постійними учасниками районних, 
обласних олімпіад та конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук.  

Ми пишаємося своїми випускниками, а особливо 
учнями - воїнами АТО, спілкуємося з ними, передаємо їм 
виготовлені обереги, продукти харчування, подарунки, 
листи. І вони не забувають нас, надсилають нам речі, які 
ми використовуємо в оформленні  музейної експозиції 
історії сучасної України. Взагалі в навчальному закладі 
працюють 4 музеї: музей історії села, музей О.А.Захаренка, 
музей миру і дружби народів, музей   «Бабусина світлиця», 
в яких екскурсоводами є більша частина учнів школи. А в 
п’ятьох навчально-виховних центрах діти розвивають свої 
творчі та інтелектуальні здібності. 
             Разом з тим в сільській школі багато проблем, 
передусім господарських, які в нинішніх умовах створення 
територіальних громад відчуваються особливо гостро. У 
своїй книзі " Поради колезі, народжені в школі над Россю»  
16 років тому Олександр Антонович Захаренко писав: 

«Цю сторінку мені писати найважче, бо я з 

колективом розлучаюсь назавжди. Вірю, що не стане 

цей оазис освіти України непотребом. Навіть і тоді, 

коли кількість дітей різко зменшуватиметься. А 

коли об'єднуватимуть школи, зробіть все, щоб 

школа не залишилася пустирем в центрі села, а 

Сахнівка - населеним пунктом, не глухоманню». 

І.Л.Рибалка, директор 
 Авторської О.А.Захаренка Сахнівської ЗОШ 

 

Сахнівська школа сьогодні 
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У наш нелегкий і неспокійний час, ми, 

вчителі, шукаємо такі форми й методи підходу до 
навчання і виховання дітей, які б несли їм радість 

і надію, віру й упевненість, сприяли б 
самовизначенню, самовдосконаленню, 

самореалізації. Такими ідеями освячена гуманна 
педагогіка О.А. Захаренка - творця Авторської 
Сахнівської школи, автора гуманної педагогіки, 

яка покликана формувати в дитині людське 
начало: доброту, милосердя, споконвічні народні 

ідеали, громадянську наснагу. Вона дарує 
вчителям безмежну реальну можливість 
створювати в сучасній школі умови для 

зростання дітей мислячими, працьовитими, 
вдячними, закоханими у свій рідний край, 

чутливими до добра і краси. 

                Для кожного молодого  вчителя усі уроки 
директора школи О.А.Захаренка були «відкритими». 
Вони для нас потрібні були, як повітря. Розуміння цього 
приходило до нас після перших же відвідин його уроків. 
Пригадуємо, вони захоплювали  нас атмосферою 
доброти, взаєморозуміння, поваги до учнів, красою 
людських взаємин. 

Найбільше раділи хвилинам спілкування з 
директором-учителем, коли «обговорювали» відвідані 
уроки. Говорив він, а ми слухали і вчились. Його 
педагогічні роздуми запам'ятались і стали нам уроками 
педагогічної майстерності. Ось 
кілька з них: учитель    —    
завжди    учень (хто    не    
працює    постійно    над собою, 
той не стане справжнім 
учителем); успіх    приходить    
до    того    учителя,    хто    
любить   щоденну  працю ; щоб 
дітей навчити, треба самому 
вміти. 

Минуло більше  40 років, 
як працюємо в Деренківецькій 
школі, маємо певні здобутки в 
роботі, а подумки знову й знову 
повертаємося до повчань 
Олександра Антоновича. По 
праву вважаємо  його своїм 
духовним батьком, а Сахнівську 
школу, якою він керував 35 років, 
— школою педагогічної 
майстерності учителів. 
                Пригадую час, коли 
Україна стала незалежною 
державою, всі педколективи шукали виходу із    
ситуації,    що    склалася:  старі ідеали знецінилися,  а 
нових ще не було. Зустрілася     з Олександром   
Антоновичем.   У   спілкуванні   з   ним  зрозуміла, що 
найкращими вихователями громадянина України має 
стати власна правдива історія, національна культура, 
народні звичаї та традиції. Так новою формою і 
духовним осередком, центром  громадянського 
становлення юних деренківчан став первинний 
осередок  Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 
Т.Г.Шевченка «Калинове   ґроно».   У   змісті   й   
завданнях   роботи виховної системи п’ять напрямків, 
наскрізно пронизаних національною ідеєю «Така нам 
буде Україна, які ми матимем серця».  

              
 
 

              Філософія серця, яку плекав Олександр 
Антонович, стала провідною у діяльності вчителів, 
учнів, батьків, громади села. З'явилися нові форми 
роботи: лінійки духовності (серед них лінійки радості, 
пам'яті, мудрості, вдячності, совісті тощо), звіти класів-
секцій, добротворчі рухи, волонтерський загін, 
екологічні бригади, стежка здоров'я, посвята у члени 
«Калинового ґрона», родинні естафети, сімейні розваги. 
Для нас кращою шкільною традицією стали пошуки й 
упровадження нових форм проведення виховних 
заходів. У цьому також сповідуємо настанову Вчителя: 
«Діти, поспішаючи на зустріч з учителями, 
мають знати, що   й   сьогоднішній   день   
подарує   їм   сюрпризи,   принесе нетрадиційні  
форми  пізнання.  Моя  правда,  колего,  ясна:  не 
повторюйся! Шукай нове, незвичайне, прекрасне! 
Не словами, а ділом роби все, аби Україна була 
процвітаючою, міцною, багатою, незалежною».  
Ці поради педагога є актуальними й нині, а вивчення і 
впровадження педагогічної спадщини Олександра 
Антоновича мають стати значним імпульсом у 
діяльності педагогічних колективів Корсунь-
Шевченківщини. Його педагогіка добротворення – це 
основа щоденної роботи не лише кожного вчителя, 
вихователя, а й кожного учня. Адже сьогоднішні учні – 
це завтрашні повноправні господарі в своїй вільній і 
незалежній Україні. 

Не лише для вчителів 
потрібна педагогіка 
добротворення О.А.Захаренка, 
вчителя-академіка, ученого-
експериментатора, директора 
Сахнівської школи з 1966 по 
2001 рік. Його педагогіка – це 
основа щоденної роботи 
освітніх закладів, батьків, 
громадськості, всіх тих, хто 
має зрозуміти, що лише 
спільними зусиллями можна 
виховати нову людину, 

громадянина-добротворця, 
патріота власної держави: 
«Від вас, нової генерації, діти, 
залежить завтрашній день 
України. Зробіть його світлим і 
весняним», - навчає 
Олександр Антонович. 

Промайнуть роки, 
безперечно, життя в Україні 
зміниться на краще, та 

незмінною лишиться наша любов до Великого Учителя, 
Директора, Людини. Він  є  весною  всіх добрих  
починань  педколективів  шкіл  району,  області, 
України. Його гуманна педагогіка має стати 
визначальною у розбудові національної школи, 
щоденною потребою освіти в Україні як головного і 
визначального шляху державотворення. 

Злагоди, взаєморозуміння всім нам! 

Єднаймося, шановні колеги, спішімо творити 

добро в ім’я щасливого майбутнього України!  

Не припізнімося! 

Галина та Володимир Вовчанівські, 
 учні та послідовники гуманної педагогіки 

 О.А. Захаренка 

Педагогіка, яка спонукає діяти 
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            «Поспішайте зробити дітям радість, добро 
людям, і ви ніколи не пізнаєте власної 
самотності, зайвості, непотрібності. Не 
припізніться!» - ці слова були життєвим кредо 
Олександра Антоновича Захаренка, людини 
незвичайної вдачі, людини, яка відзначалася 
допитливістю дитини, мудрістю філософа, романтикою і 
розсудливістю вченого.»       

         Впроваджування ідей О.Захаренка,  а саме 
виховання  загальнолюдських цінностей – пріоритетний 
напрям у виховному процесі району.  Тому 2016-2017 
навчальний рік відділом освіти проголошено роком 
вдосконалення системи виховання національно-
патріотичної свідомості та загальнолюдських цінностей 
в учнів на засадах гуманної педагогіки О.А.Захаренка». 
Районним методичним кабінетом розроблено проект 
«Твоє життя – твій вибір. Поспішаймо робити добро». 
Педагогічні та учнівські колективи впродовж року 
реалізовуватимуть шкільні програми «Побудуй життя із 
добрих справ». 

         Рух добротворення і добротворців у 
Корсунському районі став масовим, в його активі велика 
низка цікавих ініціатив і починань, які позитивно 
впливають на формування в учнів високих людських 
якостей: милосердя, шляхетності, доброзичливості, 
безкорисливості, працелюбності. 

        Високо цінується діяльність волонтерських 
загонів із надання практичної допомоги, моральної 
підтримки ветеранам війни, праці, людям похилого віку, 
дітям, які потрапили в скрутні життєві обставини, дітям-
інвалідам, сім’ям переселенців, воїнам АТО.  

        Робота  волонтерських загонів різнопланова, але 
в межах можливостей та повноважень учнівських 
колективів, а саме: надання посильної допомоги 
ветеранам війни, вдовам, одиноким людям у вирішенні 
їх побутових проблем; організація міні-концертів в 
домашніх умовах  для ветеранів  із врученням сувенірів 
і подарунків, зроблених руками учнів; збір продуктів 
харчування для пристарілих людей, які потребують 
допомоги; допомога сільським радам  у догляді та 
упорядкуванні братських могил, пам’ятних знаків на 
честь воїнів визволителів; збір матеріалів про воїнів 
жителів тих населених пунктів в яких проживають учні 
та воїнів, які воювали і загинули.   
         Впродовж останніх двох років з’явилися нові 
напрямки волонтерської діяльності дітей, учнів, 
педагогів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 
закладів, а саме допомога воїнам  АТО та їх сім’ям, 
підтримка дітей сімей-переселенців, співпраця з 
волонтерами району, співпраця з головою громадської 
організації «Солдатські матері Корсунщини» 
Перетятько Тетяною Володимирівною, головою спілки 
воїнів АТО Корсунщини Журавльовим Олександром 
Вікторовичем,  керівником  «Народної Самооборони 
Корсунщини» Собченком Олегом Андрійовичем, 
співпраця з головою координаційного  центру 
«Милосердя» Мєзєнцевою Людмилою Михайлівною, 
працівниками районного Товариства Червоного Хреста, 
Корсунь-Шевченківського відділення районної медико-
соціальної реабілітації дітей-інвалідів територіального 
центру; волонтерами Корпусу Миру. В навчальних 
закладах району діє 122 загони, якими охоплено 1533 
учнів. Учнівські волонтерські загони допомагають 430 
особам: 75 ветеранам, 25  вдовам, 28   інвалідам,    212  

 
 
 
одиноким людям похилого віку, 90 сім’ям воїнів  АТО,   
21  дитині сімей переселенців. 

        Волонтери навчальних закладів доглядають та 
утримують 24 братські могили, 2 - загиблих воїнів АТО, 
8 пам’ятних знаків, які присвячені подіям Другої світової  
війни на території Корсунщини, 10 пам’ятних знаків 
жертв Голодомору. 

        Результативною роботою є реалізація шкільних 
проектів «Герої поміж нас», «Герої не вмирають». 
Учнівські колективи виготовили буклети про воїнів АТО 
Корсунщини, шкільні стінні газети «Ми – юні  патріоти 
Корсунщини», «Ми – волонтери», зібрали матеріали 
про вчителів, які брали участь в антитерористичній 
операції на Сході України та долучилися до обласної 
акції «Випробування мужністю: освітяни Черкащини на 
варті миру», систематизували матеріали та створили 
куточки Героям Небесної Сотні та воїнам-корсунцям, які 
загинули в АТО, були активними учасниками у відкритті 
меморіальних дощок загиблим учням гімназії, ЗОШ №1, 
Селищенського, Драбівського НВК, Моринського НВК, 
українському  журналісту, поету, Герою України 
Сергієнку В.М.  в  ЗОШ №2. 

       Учнівські та педагогічні колективи долучилися до 
різноманітних патріотичних благодійних акцій: 
«Допоможи ЗОШ №15 м. Слов’янська Донецької 
області», «Розмалюй своє місто», «Замість квітів  – 
допомога армії», «День Учителя без квітів», «Осінній 
благодійний ярмарок – кошти на допомогу бійцям  
АТО», «Допоможи воїнам АТО», «Сплетемо 
маскувальну сітку», «Лист пораненому», «Відвідай та 
допоможи солдатам в госпіталі», «Оберіг для солдата», 
«З Луганщиною разом», «Всі разам допоможемо воїнам 
АТО», «Голуб миру»,  «Подаруй солдату новорічне 
свято». Змістовністю відзначалися патріотичні заходи 
та зустрічі з воїнами АТО. 

        Необхідно відмітити, що учні та вчителі за два 
роки зібрали більше чим 200 тисяч гривень, які були 
передані волонтерам міста, району, волонтерам 
громадської організації «Блок-Пост» м.Черкаси для 
надання допомоги воїнам  батальйону «Черкаси», 
індивідуальну підтримку солдат нашого району. Окрім 
цього зібрано овочі, фрукти, консервовану продукцію, 
теплий одяг, лікарські препарати. Велику вдячність 
необхідно винести родинам учнів, які активно 
підтримували своїх дітей у їх волонтерській діяльності. 
Учні провели благодійні концерти, фестивалі, конкурси, а 
зібрані кошти використали для підтримки учасників АТО 
району. 

        Щорічний підсумок роботи волонтерських загонів  

проводиться на районному зльоті добротворців в 

номінації «Кращий волонтерський загін». Робота 

волонтерських загонів оцінюється відповідно районного 

положення про огляд-конкурс серед навчальних 

закладів на кращий волонтерський загін «Милосердя». 

        Запроваджуючи педагогічні ідеї О.А.Захаренка, 
освітяни Корсунщини покликані у кожному навчальному 
закладі утвердити атмосферу високої духовності і 
культури, виявити взаєморозуміння, взаємоповагу і 
толерантність, створити умови для  розвитку здібностей 
і обдарувань кожної дитини. 

        Так ми і працюємо згідно настанов педагога з 
великої літери - Олександра Антоновича Захаренка. 

Світлана Давиденко, методист  райметодкабінету 
 

Стежками добротворення 

http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/3157
http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/3157
http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/3157
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Діти завжди в пошуках ідеалу. Щоб бути для них 
зразком,  треба жити з ними значно більше часу, ніж 

вимагають службові обов’язки. Уроки – це лише частка 
педагогічної праці. Щоб стати справжнім знавцем 

дитячих сердець, справжнім вихователем, справжнім 
авторитетом, якнайбільше бувайте з учнями, зробіть 
їхнє поза навчальне життя цікавим і змістовним. Тоді 

прийде очікуваний успіх і ви дістанете справжню 
насолоду від педагогічної праці. 

О.А.Захаренко 
Будьте такими! 

 

Школа – це безперервне свято творчості, тяжке й 
невимовно прекрасне.  Успіхів тобі, вчителю, хай тебе 

вдячно любить кожен учень. У цьому твоє щастя! 
О.А.Захаренко 

 

Людина збагачується наукою. Як і взагалі – роботою. 
Основна учителева ідея:  до знань – не з примусу,  а 

через цікавість. 
О. А. Захаренко 

Хай ваша робота приносить лише радість! 
 

 
 

Не втрачай можливості, колего, робити свій вплив і на 
дитину, і на її батьків. Бо то мудра наука педагогізація 

сімей, то педагогіка серед людей і для людей – народна 
педагогіка. 

О. А. Захаренко 

Успіхів тобі, учителю! 

 

Колего! Відшукай такі події в житті дитини, щоб вона 
відчула себе корисною, потрібною. Її успішність і 

поведінка неодмінно поліпшаться. 
О. А. Захаренко 

Успіхів тобі, учителю! 

 

Шановний колего! Не бійся недоліків дитячих творінь. 
Це бачать і переживають самі вихованці. Якість прийде 

не відразу. Не хвилюйтеся. Проявіть педагогічну 
витримку. 

О. А. Захаренко 
Успіхів тобі, учителю! 

 

 

 

 

 

 
 

Шановний друже !  Діти розкажуть вам все те, чого й не 
бачили,  і не чули. Душа в них розкривається навстіж: 
бери і ліпи, мов скульптор, людину.   …не маєш права 
на помилку, як лікар, як укладник парашуту. І довіряй, 

бо вони знають: тобі можна довіряти всі потаємні 
секрети більше, ніж батькам. 

О. А. Захаренко 
Будь щасливим, колего, серед дітей! 

 
 
 

Шановний друже!  Визнач своє місце в оточенні 
вихованця.  Допоможи йому відповісти на запитання, які 
йому ставить білий світ. І твоє щастя буде без меж, бо 
зробиш ще одну людину духовно багатшою. На світі 

добавиться краси, порядності, значить щастя. 
О. А. Захаренко 

 

 
 
 

Друже,  колего ! Пам’ятай, що діти сприймають все 
через емоції. Не може бути в школі беземоційних 

уроків, заходів. Вони не залишають байдужою дитячу 
душу. На довгі роки в пам’яті випускників залишаються 

найяскравіші заходи. До них треба готуватися, не 
шкодуючи своєї енергії і часу. 

О. А. Захаренко 
 

 
 
 

Не втрачай можливості, колего, робити свій вплив і на 
дитину, і на її батьків. Бо то мудра наука педагогізація 

сімей, то педагогіка серед людей і для людей – народна 
педагогіка. 

О. А. Захаренко 
Успіхів тобі, учителю! 

 

Колего!  Підтримуй,  виховуй жадобу  до знань вже з 
наймолодшого віку, коли дитина зіп’ялась на ніжки і 

пізнає світ, набиваючи на собі гулі. 
О. А. Захаренко 

Витримки, мудрості тобі, учителю! 
 
 
 

Людина збагачується наукою. Як і взагалі – роботою. 
Основна учителева ідея:  до знань – не з примусу,  а 

через цікавість. 
О. А. Захаренко 

Хай ваша робота приносить лише радість! 

 
 

 

Поради вчителю 

Шановний колего!  Придумуй розвагу для дітей.  
Діти повірять, що ти той, хто їм потрібен, хто 

винахідник незвичних справ, хто щось придумає 
таке, якого ні в кого немає. 

О. А. Захаренко 

Школа, що особистість, не може бути копією іншої. 
Дитина в ній – центр Всесвіту» 

О. А. Захаренко 
Памятай це, учителю! 
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Декада пам’яті О.А. Захаренка 

Готуючись до відзначення 80-річчя від дня 
народження О.А.Захаренка відділом освіти 

розроблено заходи з 01.02 по 10.02.2017 року: 
1.Участь делегації педагогічних працівників Корсунь-
Шевченківського району в обласних заходах, 
присвячених 80-ій річниці від дня народження 
О.А.Захаренка. (02.02.2017) 
2.Урочистості з нагоди 80-річчя від дня народження 
О.А.Захаренка в Авторській О.А.Захаренка середній 
загальноосвітній школі с.Сахнівка. (03.02.2017) 
3.Проведення шкільних тематичних лінійок: « Пам’яті 
О.А.Захаренка» з нагоди 80-річчя від дня народження 
О.А.Захаренка. (02.02.2017) 
4.Організація тематичних виставок про життя й 
діяльність народного вчителя, академіка  АПН України  
«О.А.Захаренко – золота спадщина педагогіки». 
5.Проведення презентацій 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». 

6.Проведення шкільних учнівських конференцій за 
книгами «Школа над Россю», «210 шкільних лінійок», 
«Слово до нащадків», «Енциклопедія шкільного роду». 
7.Організація обговорення окремих оповідань з учнями 
за книгою «Слово до нащадків», «Повість про 
Олександра Захаренка», «Академік із Сахнівки». 
8.Організація відвідування музею О.А.Захаренка або 
віртуальної подорожі по Сахнівській школі з 
використанням матеріалів ЧОІПОПП (віртуальний 
музей О.А.Захаренка) та матеріалів сайтів відділу 
освіти та районного методичного кабінету. 
9.Випуск інформаційно-методичного вісника 
«Педагогічний форум», присвяченого ювілею 
О.А.Захаренка. (до 03.02.2017) 
10.Випуск методичного бюлетеня «Феномен 
О.А.Захаренка. Впровадження педагогічних ідей 
О.А.Захаренка в навчально-виховний процес.» 
11.Підготовка статей до газет «Надросся» та 
«Профспілковий вісник» про життя, педагогічну 
діяльність О.А Захаренка та впровадження його ідей в 
навчально-виховний процес освітніх закладів району. 

Премії 
імені О.А. Захаренка 

     У 2007 році за рішенням обласної ради та 
обласної державної адміністрації було 
запроваджено обласну премію ім. О.А.Захаренка, 
якої удостоєні наступні лауреати Корсунь-
Шевченківського району: 
Захаренко Віра Петрівна, вчитель фізики Авторської 

О.А.Захаренка СЗШ І-ІІІ ступенів с.Сахнівка, 
Кочегура Валерій Петрович, начальник відділу освіти, 
Рибалка Іван Леонідович, директор Авторської 

О.А.Захаренка СЗШ І-ІІІ ступенів с.Сахнівка, 
Хащевацький Іван Іванович, директор Гарбузинського 

навчально-виховного комплексу, 

Кузьміна Валентина Сергіївна, голова районної 

організації Профспілки працівників освіти, 
Антонов Дмитро Володимирович, вчитель фізики 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 
Кобернік Микола Анатолійович, вчитель історії 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 
Луц Інна Анатоліївна, директор Корсунь-

Шевченківської гімназії, 
Баранова Леся Михайлівна, вчитель іноземної мови 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №5, 
Ведмідь Ірина Григорівна, вчитель української мови і 

літератури Корсунь-Шевченківської гімназії, 
Колектив Комарівського НВК, 
Колектив Зарічанського НВК, 
Колектив районного центру дитячої та юнацької 
творчості , 
Колектив Стеблівської ЗОШ, 
Отземко Василь Миколайович, вчитель історії та 

предмету Захисту Вітчизни Квітчанського НВК. 
 

Лауреати районної премії ім.О.А.Захаренка: 
 

Антонов Дмитро Володимирович, вчитель фізики 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 
Вовчанівська Галина Олексіївна, вчитель української 

мови і літератури Деренківецького НВК, 
Нездолій Валентина Миколаївна, директор 

Зарічанського НВК, 
Васільєва Ніна Дмитрівна, вчитель математики 

Корсунь-Шевченківської гімназії, 
Миронюк Галина Миколаївна, директор Стеблівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
Триліс Ніна Анатоліївна, вчитель початкових класів 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1, 
Гриценко Тетяна Володимирівна, директор 

районного центру дитячої та юнацької творчості, 
Кобернік Людмила Василівна, вчитель історії 

Корсунь-Шевченківської гімназії, 
Вірченко Олександр Юрійович, директор Корсунь-

Шевченківського ліцею, 
Лагода Галина Гнатівна, директор Сидорівського НВК, 
Кияниця Ольга Іванівна, директор Гарбузинського 

навчально-виховного комплексу, 
Бондаренко Тетяна Леонідівна, вчитель української 

мови і літератури Корсунь-Шевченківської ЗОШ   І-ІІІ 
ступенів №1, 
Шершнєва Ольга Олексіївна, вчитель математики 

Корсунь-Шевченківського ліцею, 
Луц Інна Анатоліївна, директор Корсунь-

Шевченківської гімназії, 
Кошелюк Володимир Анатолійович, вчитель 

географії Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів№2, 
Логвиненко Людмила Віталіївна, вчитель історії 

Зарічанського НВК, 
Кучеренко Наталія Яківна, вчитель української мови і 

літератури Стеблівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, 
Стрілець Тамара Іванівна,  вчитель біології  

Гарбузинського НВК, 
Резніченко Людмила Іванівну,  вчитель географії 

Корсунь-Шевченківської гімназії, 
Лавренчук Леонід Володимирович, вчитель хімії 

Корсунь-Шевченківської  спеціалізованої ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів №5, 
Кулик Богдан Володимирович,  вчитель інформатики 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 
Людмила Давиденко, методист райметодкабінету 
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Вітаємо 

з днем народження 
у лютому 

Олександра Юрійовича Вірченка, 

директора ліцею, 
Галину Василівну Акімову, 

головного бухгалтера, 
Ольгу Михайлівну Іваненко, 

економіста, 
Світлану Борисівну Лазуренко, 

бухгалтера, 
Олександра Васильовича Немирського, 

Юрія Григоровича Кривоніщенка, 
Олександра Сергійовича Лаврухіна, 

працівників господарчої групи 
 

Вітаємо з ювілеєм  
Валентину Сергіївну Кузьміну, 

голову районної організації  
Профспілки працівників освіти. 

 
 
 
 
 

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 О.М. Грушевська 

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. 

Він завжди серед нас 
  Пам’яті  О.А.Захаренка 

Ні, не пішов Учитель із життя – 

На хвильку десь спинився у дорозі 

І дивиться на всіх нас іздаля 

Із радістю й, звичайно ж, у тривозі. 

              Спостеріга, чи так ми ідемо, 

              Чи правильні у творенні людини 

              І чи такі чуття ми кладемо 

              У серце й душу кожної дитини. 

А добрий погляд із його очей 

Творить добро усіх нас закликає, 

Бо то призначення найвище для людей 

І щастя більшого, напевно, теж немає. 

              Його думки із нами повсякчас: 

              Ведуть і надихають, і навчають. 

              Він не пішов, він завжди серед нас – 

              Такі, як Він, ніколи не вмирають. 

                       Володимир  Метелиця  

 

 

 

Пам’яті  Вчителя 
Очі  блакитні, як небо, 
Думка, як постріл, вціля, 

Кілька вже років без тебе 

Журиться школа твоя, 

                Та, що твоїми руками, 

                Гуртом усього села 

                Зведена й стала над нами 

                Символом честі й добра. 

Скільки отут пережито, 

Вкладено праці й тепла, 

Долей людських обігріто 

Стільки, що й ліку нема. 

                Стала вона, мов жар-птиця, 

                Центром духовним села. 

                Йдем до твоєї криниці, 

                П’єм із твого джерела. 

Хором небес стоголосим,  

Хором могутніх землян 

Славимо школу над Россю, 

Названу славним ім’ям! 

                Очі блакитні, як небо, 

                Справа не вмерла твоя. 

                Пам’яттю серця про тебе 

                Повниться рідна земля.   

                    Юрій Мальований 

 

Запізніла вдячність 
             Пам’яті О.А.Захаренка 

Я дякую, колего, за ―Поради‖, 

За те, що в душі сіяли добро, 

В скрутну годину і в части відради 

З думок живильне било джерело. 

               Я дякую за те, що ви творили, 

               Що надихнули інших до звитяг, 

               І не штовхали в спину, не хитрили, 

               А гордо несли вчительський наш стяг ! 

Такі як Ви, не б’ють себе у груди, 

Такі як Ви, згорають, як свіча. 

Була найбільша цінність для Вас – люди, 

Усміхнені хлоп’ятко і дівча. 

               Таких як Ви, нікому не здолати, 

               Хоч не один старався бюрократ 

               Не вірив він,що не чекали плати, 

               Не намагались увірвати шмат. 

Я дякую, колего за ―Поради‖, 

Черпаю з них премудрості буття. 

Немає Вас...Та їду на наради, 

Пізнати досвід Вашого життя. 

         Ніна Бровченко 

 


