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 Відзнаки з  нагоди 80-річчя від дня народження О.А.Захаренка 
 
З нагоди 80-річчя від дня народження О.А.Захаренка відзнаками 

Черкаського обласного управління освіти і науки нагороджено 

директора Авторської О.А.Захаренка середньої загальноосвітньої 

школи с.Сахнівка Івана Леонідовича Рибалку,                                   

директора Зарічанського навчально-виховного комплексу 

Валентину Миколаївну Нездолій. 

Почесними грамотами Корсунь-Шевченківської районної ради 

та  районної державної адміністрації з нагоди відзначення 

80-річчя від дня народження О.А.Захаренка нагороджено 

заступників директора з навчально-виховної роботи  

Ольгу Петрівну Криклю з гімназії  

та  Олену Володимирівну Ковтун із ЗОШ №2,  

вчителя зарубіжної літератури ЗОШ №5 

 Вікторію Миколаївну Березову. 

 

З нагоди ювілею Валентину Сергіївну Кузьміну,  

 голову районної організації Профспілки працівників освіти і науки, 

нагороджено відзнакою обласного управління  

«За відданість справі».  

Відзнаку вручила О.Д.Жалдак, 

голова обкому Профспілки  працівників науки і освіти 

 

 

Нарада керівників навчальних закладів 
                                                                            15 березня в залі засідань РЦДЮТ відбулась нарада керівників 

                                                                             навчальних  закладів  Корсунщини, на якій розглянуто питання: 
                                                                             1.Про виконання рекомендацій за наслідками атестаційної експертизи    

                                                                                Деренківецького навчально-виховного комплексу. (Н.П.Вовченко,   
                                                                                провідний спеціаліст відділу освіти, О.В.Яценко, директор   
                                                                                Деренківецького НВК);  
                                                                             2.Про стан викладання української мови та літератури в навчальних  
                                                                                закладах району. (О.А.Шкребтій, методист РМК); 
                                                                             3.Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх  
                                                                                навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році. (Л.А.Дяченко,    
                                                                                провідний спеціаліст відділу освіти, О.В.Левандовська, методист РМК);  
                                                                             4.Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних  
                                                                                закладів  у 2017 році. (Л.А.Дяченко, провідний спеціаліст відділу освіти); 
                                                                             5.Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнської  

                                                                                дитячо-юнацької військово - патріотичної гри «Джура» серед        
                                                                                учнівських команд навчальних закладів району. (О.В.Філоненко, 
                                                                                методист РМК); 
    6.Про дотримання педагогічними працівниками вимог Закону України «Про освіту» та Конвенції ООН про права 
дитини. (Н.П.Вовченко, провідний спеціаліст відділу освіти). 
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Підсумки обласних олімпіад 
   У 2016-2017 навчальному році команда талановитих 
учнів Корсунщини в обласних олімпіадах зайняла 21 
призове місце. Серед них І місце в олімпіаді з 
української мови виборола  Інна Ткаченко, учениця 9 

класу Сухинівського НВК, яка представлятиме 
Черкащину на Всеукраїнському рівні. 
     В обласній олімпіаді з трудового навчання вітаємо  

Владислава Вдовченка, учня 9 класу Моринського НВК, 
вчитель Л.В.Чорновіл, та Артема Погребняка, учня 11 
класу Сухинівського НВК,вчитель А.М.Дробот, які 
зайняли ІІІ місце.  
     В обласній олімпіаді з інформаційних технологій ІІІ 
місце у Марії Дубини, учениці 11 класу гімназії, вчитель 

І.М.Носаченко. 
Дякуємо нашим талановитим учням і їхнім вчителям! 

 

Призери обласного етапу 
конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН 

В обласному етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН взяла 
участь команда юних науковців навчальних 

закладів Корсунщини. З 35 учасників – 10 учнів 
вибороли 11 призових місць: 

 І місце – Марія Дубина, учениця 11 класу гімназії,           

                 науковий керівник І.М.Носаченко,  
 І місце – Борис Яценко. учень 11 класу ліцею,    

                 науковий керівник О.О.Шершнєва.  
Вітаємо переможців і їхніх керівників та бажаємо успіхів 

на Всеукраїнському конкурсі! 
ІІ місце – Юліана Панасенко, учениця 10 класу     

                 Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1, науковий  
                 керівник Д.В.Антонов, 
ІІІ місце –Ольга Бодня, учениця 11 класу Корсунь-  

                 Шевченківської ЗОШ №1, науковий керівник  
                 О.П.Антонова, 

         Євген Федотов, учень 11 класу Корсунь-   

              Шевченківської ЗОШ №1, науковий керівник  
                 Д.В.Антонов, 

             Анна Лисенко (два третіх місця), учениця       

           10 класу Корсунь-Шевченківської  ЗОШ №1,  
                 науковий керівник Д.В.Антонов, 

           Марія Тищенко, учениця 10 класу гімназії,  

                 науковий керівник, В.В.Цимбалюк, 
     Віталіна Микитенко, учениця 11 класу  

   Квітчанського НВК, науковий керівник 
                 В.М.Отземко, 
                 Лілія Мошура, учениця  10 класу ЗОШ №2,  

                 науковий керівник  Г.В.Курінна, 
                 Діана Щербина, учениця 10 класу ліцею,  

                 науковий керівник Н.В.Безпала. 

Грамотами відзначено 
 юних науковців гімназії Андрія Кирилюка та Аліну 
Луценко, учнів 10 класу,  науковий  керівник  
Л.І.Резніченко , Катерину Медведь, ученицю 11 класу, 

науковий керівник М.П.Саєнко, 
та Яну Матвійчук, ученицю 10 класу ліцею, науковий 

керівник О.О.Шершнева.  
Вітаємо талановиту юнь Корсунщини  
та їхніх керівників і бажаємо успіхів! 

 

Успіхи 
вчителів англійської 

GoCamps 2017 
     В літніх мовних таборах гімназії та ЗОШ №1 цьогоріч 

буде цікаво і весело, адже поряд з вчителями в них 

працюватимуть іноземні волонтери. Цьому сприяли 

вчителі англійської мови, які взяли участь у 

відбірковому турі проекту GoCamps 2017 і за 

результатами відбору шкіл-учасниць проекту  тепер 

візьмуть безпосередню участь у проекті. 

     Проект GoCamps 2017 у рамках співпраці з 

громадською організацією GoGlobal спрямований  

на підтримку проекту літніх мовних таборів та допомогу 

навчальним закладам в їхній організації за участі 

іноземних волонтерів. 

     Креативним завданням відбіркового туру шкіл-

учасниць було “Запроси волонтера до своєї школи” 

Наші педагоги постарались і тепер разом з учнями 

мають нагоду спілкуватися з іноземними волонтерами 

та вдосконалювати англійську розмовну мову. 

Вітаємо наших креативних вчителів! 

Вчителі англійської – 
агенти змін 

     
      2 березня 2017 року в Адміністрації Президента 

України відбулась церемонія нагородження фіналістів 

проекту, тренерів “Вчителі англійської – агенти змін”, 

який проводився спільно з громадською організацією 

“Глобал Офіс” та Британською Радою в Україні. 

     Серед 7 фіналістів-тренерів  Черкаської області і  

наша вчителька англійської мови Корсунь-

Шевченківської гімназії Олена Олександрівна 

Уманець.  

Вітаємо Олену Олександрівну з черговим успіхом! 
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 Конкурс 
 екологічних 
 агітбригад 

          Під такою назвою 17 березня в актовій залі 
РЦДЮТ відбувся районний етап Всеукраїнського 
конкурсу команд екологічної просвіти «Земля – наш 
спільний дім». В очному турі конкурсу взяли участь 
команди  «Екстрім» Гарбузинського НВК, «Еколог» 
Зарічанського НВК, «Еколав» ЗОШ №1, «Колорит» ЗОШ 
№2 та «Водограй» гімназії. Свої виступи на відео 
надіслали ще 12 команд: Селищенського, 
Шендерівського, Нетеребського, Черепинського, 
Завадівського, Сидорівського, Квітчанського, 
Деренківецького, Моринського НВК, Сахнівської, 
Стеблівської ЗОШ, ЗОШ №5. 
         Оцінювали виступи шкільних агітбригад члени 
журі: О.В.Пащенко, голова Всеукраїнської дитячої 
спілки «Екологічна варта», В.В.Бараненко, член 
правління Всеукраїнської екологічної ліги, 
О.С.Майдаченко, голова районної організації 
Всеукраїнської екологічної ліги, Г.А.Педченко, заступник 
голови районної організації Всеукраїнської екологічної 
ліги, С.В.Давиденко, виконуюча обов’язки завідувача 
районного методичного кабінету, І.М.Ковальова, 
завідувачка відділу еколого-натуралістичної роботи 
РЦДЮТ. 
         З вітальним словом до учасників та вболівальників 
звернулись О.С.Майдаченко, І.М.Ковальова та 
О.В.Пащенко. Кожній команді-учасниці очного туру 
Олена Вікторівна подякувала за активну екологічну 
пропаганду та вручила солодощі і цінні подарунки від 
Всеукраїнської екологічної ліги. 
         За результатами очного та заочного турів місця 
розподілились так: 
І місце – команда «Водограй» гімназії, «Еколав» ЗОШ 

№1; 
 

 

ІІ місце – «Колорит» ЗОШ №2, «Едельвейс» 

Квітчанського НВК; 
ІІІ місце – «Екстрим» Гарбузинського НВК, «Еколог» 

Зарічанського НВК, «Краплина» Шендерівського НВК, 
«Еколюкс» Авторської О.А.Захаренка Сахнівської ЗОШ, 
«Соняшник» Сидорівського НВК. 
           Вітаємо переможців районного туру конкурсу і 
бажаємо успіху командам гімназії та ЗОШ №1 та їхнім 
керівникам  на обласному етапі. 
          Дякуємо всім навчальним закладам за активну 
участь у конкурсі! 

Світлана Давиденко, 
 в.о. завідувача райметодкабінету 

 

Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони 
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Зразковий художній колектив 
Рішенням експертної комісії 

 Міністерства освіти і науки України 
від 06.02.2017 №183 почесне звання 

 «Зразковий художній колектив» присвоєно гуртку 
«Фантазія» Корсунь-Шевченківського РЦДЮТ,  

керівник Лариса Ігорівна Резніченко. 

         Це вже восьмий зразковий колектив центру 
творчості. У 2016 році таке звання присвоєно студії 
раннього розвитку «Чарівний ліхтарик», керівники 
В.А.Любко та В.А.Кравченко,  у 2014 – «Чарівна 
намистинка», керівник Л.Й.Лісова, «Об’єктив», керівник 
С.А.Мошенський, «Моделювання іграшок сувенірів», 
керівник О.М.Топчій, «Умілі рученята», керівник 
О.В.Карпенко, у 2013 році – танцювальний клуб 
«Фієста», керівник Ж.С.Лисенко, «Школа вокального 
мистецтва», керівник Т.В.Стахурська. 
         Перший успіх творчого колективу у 2017 році – це 
гран-прі виставки-конкурсу дитячих творів 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
у Корсунь-Шевченківському історико-культурному 
заповіднику.  
204 голоси віддали відвідувачі виставки за аплікацію з 

кісток риби товстолоба в стилі «фентезі» Анжели 
Тищенко, учениці 4-А  класу ЗОШ №1. Лариса Ігорівна 

та Анжела 
нагороджені 
грамотами 
конкурсу та 

цінним призом. 
 

Вітаємо з 
перемогою і 
пишаємось 
талантами 

Корсунщини! 
Дякуємо 

керівникам 
 гуртків за 
розвиток  
творчих 

здібностей 
 своїх  

вихованців. 
 

 
 
 

Київські Каштани 
      18 лютого 2017 року за підтримки Міністерства 
культури України в м.Київ відбувся Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс «Київські Каштани». 
       Виступи учасників оцінювало почесне журі : 
Тарасов Юрій Михайлович (Київ) – віце-президент 
Асоціації діячів хореографічного мистецтва 
Всеукраїнської національної музичної спілки, заступник 
завідувача кафедри хореографії Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, 
викладач Хореографічної школи при Національному 
заслуженому академічному ансамблі танцю України 
імені Павла Вірського; 
Улезько Катерина Анатоліївна.(Київ) – викладач 
фортепіано в Київській спеціалізованій музичній школі-
інтернат ім. М.В. Лисенко; 
Олена Гончарук (Київ) – солістка Національної опери 
України, лауреат премії імені Луценка; 
Солодка Галина (Київ) - співачка, лауреат вокальних 
конкурсів, поет, композитор, аранжувальник; 
Любов Фогель (Херсон) - лауреат міжнародних 
вокальних конкурсів, солістка Херсонської обласної 
філармонії; 
Ліза Волощенко (Херсон) - учасниця телепроекту 
«Голос Діти», переможець і лауреат міжнародних 
вокальних конкурсів, кращий дитячий жіночий вокал 
Херсонської області; 
Валерія Дашко (Полтава) - магістр Російської Академії 
музики імені Гнесіних, співачка, акторка, переможець 
телевізійного конкурсу Чорноморські ігри;  
Олег Олійник (Херсон) - співорганізатор 
Всеукраїнського музичного проекту «Покажи талант 
світу», викладач вокалу а також духових і ударних 
інструментів Херсонської дитячої музичної школи, 
соліст Херсонської обласної філармонії, переможець 
Міжнародних вокальних конкурсів. 
        Ми пишаємося тим, що вихованці Корсунь-
Шевченківського районного центру дитячої та юнацької 
творчості взяли участь у фестивалі та отримали багато 
нагород. 
        Вихованці «Школи вокального мистецтва», 
керівник Т.В.Стахурська, вразили членів журі своїми 
вокальними номерами і завоювали призові місця: 
ансамбль «До-мі-соль» - диплом ІІІ ступеня; Савченко 
Дар’я - диплом ІІІ ступеня; Антоненко Поліна - диплом 
ІІІ ступеня; Дробот Каріна - диплом ІІ ступеня. 
        Вихованці гуртка «Музична казка», керівник 
А.Б.Іваненко, надзвичайним декламуванням поезії 
вибороли такі нагороди: 
Сердюк Марія – диплом ІІІ ступеня; Міщенко Катерина - 
диплом ІІІ ступеня; Гончаренко Аліна - диплом ІІ 
ступеня; Шевченко Катерина - диплом ІІ ступеня; 
Журавель Максим - диплом ІІ ступеня; Козодой Анна - 
диплом ІІ ступеня; Миколенко Ігор - диплом ІІ ступеня; 
Антонюк Назар - диплом І ступеня; Бондаренко Дар’я - 
диплом І ступеня; Маляренко Алла - Гран-прі 
фестивалю-конкурсу; Нагаєць Михайло - Гран-прі 
фестивалю-конкурсу; Кожухар Ірина - Гран-прі 
фестивалю-конкурсу. 

       Щиро вітаємо гуртківців та їх керівників з 
отриманими нагородами. Бажаємо творчих злетів, 
натхнення та нових перемог! 

Ольга Лисенко, методист РЦДЮТ 
 

Калейдоскоп новин РЦДЮТ 
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Почесне звання «Зразковий художній колектив» 

гуртку «Умілі рученята» Корсунь-Шевченківського 
РЦДЮТ, керівник О.В.Карпенко, присвоєно у 2014 

році. Це звання гуртківці несуть з гідністю, 
перемагаючи в конкурсах. 

            Тільки у 2017 році юні майстри групи «Творча 
країна» гуртка «Умілі рученята» взяли участь у трьох 
конкурсах. 
            28 січня 2017 року у  Києві відбувся Міжнародний 
дитячий фестиваль-конкурс «Соняшник», на який 
представили свої роботи Яна та Олександр Матвієнки, 
Мирослава Боровик, Діана Тищенко та Олександр 
Шкалиберда і вибороли найкращі нагороди в кількох 
номінаціях – це Гран-прі Міжнародного конкурсу 
«Соняшник». Робота Олександра Матвієнка, учня 4 
класу гімназії, «Портрет Т.Г.Шевченка» відібрана, як 
найкраща, для участі у конкурсі в Ізраїлі. 
           В рамках іміджевої програми «Таланти третього 
тисячоліття» 15 лютого у Черкасах відбувся 
регіональний конкурс «Світ талантів – витоки народні», 
учасником якого вже вкотре став Олександр Матвієнко.    
         У  номінації  «Образотворче    мистецтво»    Саша 

  
 
   
     
        
       
       9 березня, в день святкування річниці від дня 
народження Тараса Шевченка, відбулася зустріч із 
випускницею ЗОШ №2, поетесою, членом літературної 
групи «Янталка», ведучою радіопередач «На хвилі 
Корсуня», «Від серця до серця», Людмилою 
Анатоліївною Бистровою-Дробот. 
   Учні зачудовано слухали розповідь поетеси, 
затамувавши подих, чекали наступну поезію. Тишу 
порушували лише оплески. Особливо припала до душі 
юним слухачам лірика, бо ж за вікном - яскраве сонце 
весни. Поетеса тонко відчуває  душу слухача, бо 
виплекана у любові до української землі. Все у неї 
живе, все дихає, бродить, дрімає. Які яскраві епітети 
використовує поетеса, аби змалювати усю велич краси 
своєї Батьківщини: розкішна, духмяна, дзвінкоголоса. 
     Людмила Анатоліївна має сильну енергетику, 
володіє даром дитячого світовідчуття, мабуть, саме це і 
є секретом її успіху.  

                                                                                                                                                          

 
 
представив роботу «Букет калини», виконаний у стилі 
пластилінової пластики і отримав І премію. До кожного 
конкурсу гуртківець готує нові вироби. 
          Вшосте Корсунь-Шевченківський історико-
культурний заповідник проводив виставку-конкурс 
дитячих творів образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва. Цього року виставка мала 
назву «Барвисті квіти». Протягом двох місяців 
відбувалось голосування і визначення переможців, 17 
лютого відбулось нагородження. 
          13 гуртківців «Творчої країни» представили свої 
роботи на конкурсі: Олександр та Яна Матвієнки, Антон 
Шульга, Дмитро Одноволик, Мирослава Боровик, Назар 
Поторока, Віка Малишко, Віка Антонова, Анастасія 
Білоушенко, Діана Тищенко, Максим Павленко, 
Катерина Волкова та.Інна Якубова. Перше місце 
отримала робота Віки Малишко «Не рубай калину, 
краще посади», учениці 3 класу ЗОШ №1. 
           Розвитку творчих здібностей гуртківців сприяють і 
батьки талановитих майстрів. Тож керівник гуртка 
Олена Володимирівна вдячна батькам своїх вихованців 
за підтримку і активну участь у конкурсах! 

Тетяна Барановська, методист райметодкабінету 

 
 
 
      
 Адже дитина повинна вчитися на своєму: на рідній 
мові, на прикладах з історії рідного народу, рідної 
землі. ЇЇ поезії дають відчути силу слова, той дар, який 
не дає пройти повз неї. 
    А особливим здивуванням для учнів було, коли 
Людмила Анатоліївна розпочала читати  уривок із 
поеми Т.Шевченка «Катерина», адже частина учнів 
готувалася до шкільного конкурсу читців. 
      Зустріч з  поетесою пройшла в щирій атмосфері, всі 
були раді доторкнутися до  її Величності Поезії.  Цей 
день був для поетеси особливим. Вона стала 
Лауреатом літературно-мистецької премії. Тож 
побажаємо Людмилі Анатоліївні натхнення та успіхів на 
творчій ниві. Нехай її поезія  летить білим  птахом до 
українців. Полум’яна, патріотична і така 
неповторна!                                                                     

 Галина Бойко, учитель української мови 
 та  літератури ЗОШ №2 

 

Успіхи  творчого  колективу 

«Умілі рученята» 

Поезія – це завжди неповторність 
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   9 березня у Корсунь-Шевченківському районному 
будинку культури відбувся щорічний районний 
мистецький  фестиваль-конкурс “Шевченкові вершини”.   
 Конкурсанти змагались  у трьох номінаціях п’яти 
вікових категорій, представивши на розгляд журі вірші, 
власні поезії, пісні, танці, малюнки та роботи 
декоративно-прикладного мистецтва. 
     На ґала-концерті було відзначено призерів конкурсу ,  
гуртківців РЦТЮТ, які взяли найактивнішу участь. 
     У номінації “Декоративно-прикладне  і образотворче  
мистецтво” ІІ місце в учнів 2-А класу ЗОШ №5, керівник  
Л.Й.Лісова, та Діани Тищенко, вихованки гуртка “Творча 
країна “, керівник О.В.Карпенко. 
     У номінації “Вокал” І місце виборола В.О.Гринюк, 
керівник гуртка “Барви Корсуня”, а її вихованці:  
І місце – ансамбль української пісні “Барви Корсуня”, 
ІІ місце – тріо студії української пісні “Барви Корсуня”. 
     У номінації “Художнє читання”  
І місце – Даниїл Биков (категорія 7-9 років), 
               Ольга Дурова (категорія 10-12 років), 
                Михайло Нагаєць (категорія 13-15 років); 
ІІ місце – Алла Маляренко (категорія  7-9 років), 
               Ігор Миколенко (категорія 10-12 років), 
               Юлія Семененко (категорія 16-18 років). 
ІІІ місце – Аліна Гончаренко (категорія10-12 років), 
               Ірина Кожухар (категорія13-15 років). 
Вітаємо призерів конкурсу та їхніх керівників з черговим 
успіхом і дякуємо за активну участь!  
 
 
 
 
 

10 березня 2017 року в Корсунь-Шевченківській 
дитячій школі мистецтв відбулась виставка-

конкурс творчості для дітей та молоді  
“Єдина громада”. 

    Організаторами проведення конкурсу  є Корсунь-
Шевченківська районна рада та благодійний фонд 
“Агенція місцевого економічного розвитку 
м.Зеленодольська” у рамках проекту “Сприяння 
децентралізації в Східній та Центральній Україні”  
    На конкурс представили свої роботи гуртківці 
РЦДЮТ, вихованці школи мистецтв, учні ЗОШ №1, ЗОШ 
№5, ЗОШ №2 та гімназії. 
В  категорії “Кращий малюнок чи інсталяція” (діти від 8  
до 13 років) призові місця члени журі розподілили так: 
 І місце –  Анжеліка Коцелюк, школа мистецтв, робота     

                  
 
 
 

 
 
 
 
“Квітучий Корсунь”, викладач В.А.Прокопенко;  
ІІ місце –  Анастасія Черняк, школа мистецтв, робота   

“Об’єднаємо громаду” викладач В.А.Прокопенко;  
ІІІ місце – Юлія Чехместренко, ЗОШ №5, робота “Ми   

мріємо стати єдиною громадою”, учитель    І.В.Панасюк.  
В категорії “Кращий відеоролик, фотороботи або 

інсталяції” (молодь з 14 років) місця розподілились так: 

І місце –  Андрій Кирилюк, гімназія, відеоролик “Єдина 

громада”, керівник О.П.Крикля;                                         

ІІ місце – Катерина Ільченко, РЦДЮТ, робота “Ми, 

українці - горді, волелюбні”, керівник О.М.Топчій; 

ІІІ місце –Світлана Харченко, РЦДЮТ, робота “В своїй  

хаті – своя правда, і сила, і воля”, керівник 
Л.І.Резніченко. 

Шевченкові вершини 

Районний конкурс «Єдина громада» 
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Під такою назвою 14 

березня 2017 року в актовій 
залі РЦДЮТ пройшов 

флешмоб, присвячений Дню 
українського добровольця. 

      Флешмоб проводився у 
Черкаській області з метою 
вшанування мужності та 
героїзму захисників 
незалежності, суверенітету і 
територіальної цілісності 
України, сприяння подальшому зміцненню 
патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної 
уваги і турботи про учасників добровольчих формувань 
та на підтримку ініціативи громадськості та у зв’язку з 
встановленням Дня українського добровольця – 14 
березня. 
      У яскравому заході взяли участь учні гімназії, ЗОШ 
№1, ЗОШ №2 та вихованці РЦДЮТ. Для проведення 
флешмобу використано атрибутику з державними 
символами України та  вишиванки.  
      З вітальним словом до присутніх звернулась 
начальник відділу освіти О.М.Грушевська та запрошені 
гості, добровольці, воїни АТО О.А.Собченко, 
В.М.Отземко, І.В.Журавльов, В.О.Мазніченко. 
      Вихованці РЦДЮТ представили художні номери: 
пісні «Молитва за Україну», «Ми хочемо миру», «Ми за 
мир», керівник В.Гринюк, «Мир без війни», «Не 
стидайся, то твоя земля», керівник Т.Стахурська, 
танцювальні композиції та флешмоб – танцювальний 
колектив «Роял-денс», керівник В.Любко. 

Світлана Давиденко, в.о.завідувача райметодкабінету 

 
 
 

Флешмоб «Борітеся – поборете!» 
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Спортивні новини 
Настільний теніс 

18 лютого 2017 року  
на базі Корсунь-Шевченківської ЗОШ№2  

відбулися районні змагання  
з настільного тенісу серед шкільних команд.  

Місця розподілились наступним чином: 
І - Стеблівська ЗОШ;                   
ІІ -  Сухинівський НВК;                   
ІІІ - Моринський НВК;  
  

ІV - Авторська О.А. Захаренка  ЗОШ; 
V - Квітчанський НВК;  
VI - Корсунь-Шевченківська  ЗОШ №5; 
VII - Драбівський НВК; 
VIII - Корсунь-Шевченківський  ліцей; 
IX - Завадівський НВК;  
X -  Дацьківський НВК;  
XI -  Деренківецький НВК; 
XII - Нетеребський НВК; 
XIII - Гарбузинський НВК; 
XIV - Корсунь-Шевченківська ЗОШ №1; 
XV - Корсунь-Шевченківська ЗОШ №2; 
XVI - Шендерівський НВК; 
XVII - Селищенський НВК;  
XVIII - Зарічанський НВК 

 
Вітаємо 

з Днем народження  
у березні 

           Олександра Івановича Калініченка, 

            начальника групи централізованого 

               господарського обслуговування. 

 

             Людмилу Василівну Лобуренко, 

                директора Моринського НВК, 

 

               Наталію Петрівну Пилипей, 

              директора Сухинівського НВК 

 

 

 
 
 

Волейбол 
25 лютого 2017 року на базі 

 Корсунь- Шевченківської ЗОШ№2 
 відбулися районні змагання з волейболу 

серед юнаків. 
Місця розподілились наступним чином: 
   I -  Дацьківський НВК; 
  II -  Моринський НВК; 
  III - Нетеребський НВК;  
 

  IV -  Деренківецький НВК; 
  V - Корсунь-Шевченківська ЗОШ№2; 
  VI -  Корсунь-Шевченківська ЗОШ№5; 
  VII - Корсунь-Шевченківська ЗОШ№1. 
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