
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

З метою популяризації кращого педагогічного досвіду 
працівників дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів в період з 27 по 31 
березня 2017 року проведено ХХІІ районну виставку 

«Освіта Корсунщини-2017» за напрямками: формування 
ключових компетентностей учнів у контексті 

реформування середньої освіти «Нова українська 
школа»; перспективний досвід управлінської діяльності 
керівників навчальних закладів; інноваційні технології 

патріотичного та військово-патріотичного виховання; 
роль дошкільної освіти у вихованні та соціалізації 

дитини; сучасне навчально-методичне забезпечення 
позашкільної освіти; психологічно-педагогічний  

супровід системи освіти. 

        На цьогорічну виставку надійшло 223 матеріали: 
204 представили  загальноосвітні навчальні заклади, 
заклади нового типу, навчально-виховні комплекси, 9 – 
районний центр дитячої та юнацької творчості, 10 – 
дошкільні навчальні заклади. Багаточисельними (10-20 
робіт) були експозиції міських шкіл №1, № 2, №5, 
Дацьківського, Моринського, Селищенського, 
Сидорівського, Нетеребського навчально-виховних 
комплексів, Авторської О.А.Захаренка середньої 
загальноосвітньої школи с.Сахнівка.  
        36 навчальних посібників (3 – районного центру 
дитячої та юнацької творчості, 4 – дошкільних 
навчальних закладів,       29 – загальноосвітніх 
навчальних закладів та навчально-виховних 
комплексів) вирізняються сучасним науковим підходом, 
актуальною тематикою, практичною спрямованістю та 
рекомендовані до участі в обласній виставці 
«Інноваційний пошук освітян Черкащини».      
        Грамотою відділу освіти райдержадміністрації 
нагороджено Бондаренко Тетяну Леонідівну, Погорєлу 
Наталію Олексіївну, Бойко Галину Казимирівну, 
Бондаренко Галину Іванівну, Мелешко Галину 
Лазорівну, Логвиненко Людмилу Віталіївну, Кобернік 
Людмилу Василівну, Коберніка Миколу Анатолійовича, 
Баранову Лесю Михайлівну, Курінну Галину Василівну, 
Цибульську Тетяну Миколаївну, Цибульського Олега 
Володимирович, Вірченка Олександра Юрійовича, 
Ткаченко Валентину Дмитрівну, Патлієнко Тетяну 
Олександрівну, Сідаченко Олену Віталіївну, Якименко 
Галину Миколаївну, Шкребтій Ольгу Андріївну, 
Мелешко Віру Олександрівну, Кучер Валентину 
Іванівну,  Смоляренко  Віту  Володимирівну,  Чорнозуб  
Тетяну Петрівну,  Бойко  Світлану  Михайлівну,    

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
Кузьменко   Валентину  Борисівну, Проценко Наталію 
Олександрівну, Шершнєву Ольгу Олексіївну, Давиденко 
Світлану Валеріївну, Менщикову Олександру 
Сергіївну, Нездолій Валентину Іванівну, Островську 
Любов Федорівну, Луценко Антоніну Андріївну, 
Крамаренко Тетяну Євгеніївну, Бодню Світлану 
Миколаївну,  Легеньку Лілію Юріївну, Лисенко Ольгу 
Анатоліївну, Ікерт Юлію Олександрівну, Миронюк 
Олену Володимирівну, Мироненко Ольгу 
Олександрівну, Творчі групи учителів Драбівського 
НВК:  Михайлюк Юлію Олегівну, Савченко Валентину 
Іванівну, Яценко Світлану Анатоліївну, Голуб Руслану 
Вікторівну,  Мошенця Віталія  Олександровича, 
Панченко Людмилу Миколаївну, Корнієнко Надію 
Анатоліївну, Горьову Ірину Володимирівну, Карпенко 
Аллу Григорівну, Пилипенко Юлію Олегівну, Ластович 
Надію Миколаївну, Михайлюк Наиалію Григорівну, Кріт 
Інну Вікторівну, Шевченко Ольгу Олексіївну, Савченко 
Валентину Іванівну. 

      53 педагоги відзначено сертифікатами за 
представлені на виставку матеріали, які визнані 
кращими і можуть бути рекомендовані для 
впровадження у практику роботи педагогів району.      
        Грамоти та сертифікати вручено керівникам 
навчальних закладів на нараді 19 квітня.  
        Дякуємо педагогам району за участь у виставці та 
популяризацію власного досвіду,  
Світлана Давиденко, в.о. завідувача райметодкабінету

  
 

     Інформаційно-методичний вісник 
відділу освіти Корсунь-Шевченківської 
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 Освіта Корсунщини 
ХХІІ районна виставка педтехнологій 
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Атестація педагогічних 
працівників 

      Атестація педагогічних працівників - це система 
заходів, спрямована на всебічне комплексне 
оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою 
визначається відповідність педагогічного працівника 
займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється 
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 
      Основними принципами атестації є відкритість та 
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до 
педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та 
системність оцінювання його педагогічної діяльності. 
      4-5 квітня відділом освіти Корсунь-Шевченківської 
райдержадміністрації атестовано 52 педагогічних 
працівників району. Голова атестаційної комісії, 
начальник відділу освіти Оксана Грушевська, 
подякувала кожному педагогу за творчу, сумлінну 
працю та побажала успіхів. 

      За підсумками атестації 9 педагогічним працівникам 
присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 
категорії», а 19 підтвердили раніше присвоєну дану 
категорію. “Спеціаліст І категорії”  атестовано 3, 
підтверджено – 4, “Спеціаліст ІІ категорії” атестовано 

– 1, підтведжено – 1. 
      На відповідність займаній посаді “Керівник 
навчального закладу” атестовано 3 завідувачі  ДНЗ, 1 

директор та 8 заступників. 
      На присвоєння педагогічного звання “Старший 
вчитель” атестовано 1, а підтвердили звання – 6 

педагогів. 
      Звання “Вчитель-методист” присвоєно 2 

вчителям, а 5 підтвердили раніше присвоєне звання. 
Вітаємо педагогів з успішно пройденою атестацією і 
бажаємо не зупинятись на досягнутому, а постійно 
вдосконалюватись у своїй педагогічній діяльності. 

 

Пробне ЗНО 2017 
      1 та 8 квітня на базі Корсунь-Шевченківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  відбулося 

пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Головною 

метою якого є відтворення умов та технології 

проведення ЗНО для психологічної підготовки 

майбутніх абітурієнтів до участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні. 

      В перший день взяли участь 115 учасників, що 

складає 98,5%, в другий – 84 (98,5%) учасників. 

Майбутні абітурієнти після закінчення часу, відведеного                               

Колегія відділу освіти та нарада 
керівників навчальних закладів 

19 квітня в залі засідань РЦДЮТ відбулось 

засідання колегії відділу освіти,  

на якому обговорено питання 

      про формування правової культури учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах (Давиденко С.В.,   
в.о. завідувача РМК,  Галата Л.М., Нездолій В.М., 
директори Квітчанського, Зарічанського навчально-
виховних комплексів); 
      про результати обласних предметних олімпіад, 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів МАН, інтелектуальних, мистецьких конкурсів, 
спортивних змагань та відзначення переможців 
(Якименко Г.М., методист РМК). 

Після колегії відбулась нарада керівників 

навчальних закладів Корсунщини, на якій 

розглянуто питання 

     про підготовку і проведення державної підсумкової 
атестації (Дяченко Л.А., провідний спеціаліст відділу 
освіти); 
     про застосування Положення про екстернат 
загальноосвітніх навчальних закладах (Дяченко Л.А., 
провідний спеціаліст відділу освіти); 
     про організацію літнього відпочинку та оздоровлення 
дітей і учнівської молоді (Вовченко Н.П., провідний 
спеціаліст відділу освіти, Шкребтій О.А., методист 
райметодкабінету): 
     про проведення ХІ районного Зльоту добротворців 
(Давиденко С.В., в.о. завідувача РМК).  
     У різному голова районної організації Профспілки 
Кузьміна В.С. проінформувала присутніх про обласний 
семінар молодих вчителів, який відбудеться теж 19 
травня, у рамках зльоту добротворців.  
 
 
для роботи з тестом, отримали інформаційний                               

бюлетень із роз’ясненням, як дізнатися правильні 

відповіді та схемами підрахунку тестових балів. 

      Для отримання результату за шкалою 100-200 балів 

кожен абітурієнт  самостійно визначає кількість  

тестових балів скориставшись спеціальним сервісом, 

розміщеним на інформаційній сторінці "Особистий 

кабінет учасника пробного ЗНО". 

      Нагадуємо, що результати пробного тестування не 

використовують для оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти та для конкурсного відбору на 

навчання до вищих навчальних закладів.
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Обласний конкурс 
агітбригад 

29 березня в м.Черкаси відбувся обласний конкурс 
колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів на тему 
«Ландшафти як середовище життя 

 та об’єкти охорони» 

       Корсунщину на конкурсі представляли команди 

гімназії та ЗОШ №1.  

       Призове ІІ місце виборола команда «Go beauty!» 

Корсунь-Шевченківської гімназії у складі Юлії 

Деребабчук, Олександри Шевченко, Яни Матвієнко, (7 

кл.), Марії Заболотньої (9кл.), Катерини Кириленко та 

Дарії Гірняк (10кл.), керівник О.П.Крикля, заступник 

директора з навчально-виховної  роботи гімназії. 

Вітаємо гімназистів та їхнього керівника з успіхом! 

 
 

Всеукраїнський етап 
олімпіади з української мови 

 та літератури 
ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української 

мови та літератури пройшов 
 з 27 по 31 березня у м.Біла Церква  

на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 

      Черкаську область на Всеукраїнській олімпіаді 

представляла Інна Ткаченко, учениця 8 класу 

Сухинівського НВК, вчитель Н.В.Ткаченко.  

      Упродовж п’яти днів програмою олімпіади було 

передбачено, крім виконання завдань з української 

мови та літератури, урочисте відкриття олімпіади, 

круглий стіл для вчителів, перегляд вистави в музично-

драматичному театрі ім. П.К.Саксаганського, екскурсії 

та урочисте закриття олімпіади. 

      Інна достойно пройшла всі випробування олімпіади і 

їй не вистачило всього 0,25 бали (на творчій роботі!) до 

ІІІ місця. Але ми пишаємось досягненнями нашої 

учениці на Всеукраїнському рівні, четверте місце – це 

теж  успіх, це рівень знань, рівень підготовки учениці. 

      Тож бажаємо Інні і її вчителю-наставнику натхнення, 

наполегливості і перемоги наступного року! 

Ольга Шкребтій, методист  райметодкабінету 

Районні олімпіади для 

початківців 

27 березня 2017 року на базі 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ № 1 

відбулися районні олімпіади серед учнів 4-х класів 

з математики та української мови. 

      В них взяли участь  30   талановитих учнів  з усіх 
навчальних закладів району. Перемогу отримали  12 
(40%) учасників. 
      Вітаємо призерів з математики, які вибороли 
наступні місця: 
І місце – Семененко Микола, учень Корсунь-

Шевченківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов, вчитель 
Смоляренко В.В.; 
ІІ місце – Дерій Григорій, учень гімназії, вчитель 

Ладнова Ю.В.; 
Поліщук Назар, 
учень Сидорівського 
НВК, вчитель 
Ткаченко С.Г.; 
ІІІ місце – Матвієнко 

Олександр, учень 
гімназії, вчитель 
Ладнова Ю.В.; 
Прядченко Дмитро, 
учень Корсунь-
Шевченківської ЗОШ 
№ 1, вчитель Кодола 
Л.П.; 
Крамарова Лілія, 

учениця Корсунь-Шевченківської спеціалізованої школи            
І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, 
вчитель  Кисельова  Ю.О.; 
Пустовіт Вероніка,  учениця Селищенського НВК, 
вчитель    Насіда В.І. 
      А призери з української мови зайняли такі місця: 
І місце – Кушенко Інна, учениця Корсунь-

Шевченківської ЗОШ № 1, вчитель Кодола Л.П.; 
ІІ місце – Дядченко Юлія, учениця Дацьківського НВК, 

вчитель Гончар О.П.; 
ІІІ місце – Клименко Дар’я, учениця Корсунь-

Шевченківської ЗОШ № 1,  вчитель Кравченко Н.П.; 
Яківченко Катерина, учениця Корсунь-Шевченківської 
ЗОШ № 2, вчитель Дем’яненко Н.М.; 
Моренко Софія, учениця Стеблівської ЗОШ, вчитель 
Лохно С.О. 

Вітаємо переможців та їх педагогів, бажаємо 
подальших творчих здобутків! 

       Оксана Левандовська, методист  райметодкабінету 
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28 березня 2017року 

 в Корсунь-Шевченківському РБК  
відбувся заключний концерт  
районного етапу ІІ обласного 

фестивалю дитячої творчості 
 «Мистецький дивокрай Черкащини». 

      Глядачі мали змогу переглянути 
номери художньої самодіяльності кращих 
колективів та солістів району. Майже 300 
артистів представили на ґала-концерті 39 
кращих номерів з навчальних закладів 
району. 
      В ході фестивалю проходила 
благодійна акція “Діти-дітям”.  Зібрані 
кошти в розмірі 8934 гривень були 
передані класним керівникам на лікування 
учнів : Владислава Бондаренка (ЗОШ №2), 
Андрія Савченка (гімназія), Владислава 
Медведенка (ЗОШ №1). 
      З вітальним словом до учасників 
фестивалю звернулись начальник відділу 
освіти  Оксана Грушевська та директор РЦДЮТ Тетяна 
Фурса. 
      Розпочався фестиваль виступом духового оркестру 
РЦДЮТ на базі Авторської школи с.Сахнівка та 
Драбівського НВК, керівник В.М.Білий. У їхньому 
виконанні прозвучали мелодії «Їхав козак містом», 
«Вальс, вальс, вальс», «Карусель» (соло на ксилофоні 
А.Мумренко), «Полька», попурі інструментальних 
композицій у виконанні Д.Лопушко, А.Карпенко, 
А.Мумренко, А.Савченко. 
     Оваціями присутні зустрічали улюблені таночки та 
виконавців, які є постійними учасниками конкурсів та 

святкових концертних програм – це «Роял Денс»  і 
«Чарівний ліхтарик», танцювальні колективи під 
керівництвом В.А.Любка та В.А.Кравченко: «Тільки в 
нас на Україні», «Тримай мене міцно», «Зозуля», 
«Дитяча дискотека», «Я все ще люблю», «Чіп і Гаєчка», 
«Тільки кохання», «Бугі-вугі», «Машки і Ведмідь». 
Вокальні номери представили:  
ЗОШ №2: І.В.Панасюк «Пісня про Україну» у виконанні 
ансамблю, «Синє небо» О.Шаблій; 
Стеблівська ЗОШ: Т.В.Демченко, «Черкащина» у 
виконанні дуету В.Макаревича та А.Твердохліб, 
авторська пісня «Самотність» Р.Харченка; 
Шендерівський НВК: В.П.Гурець, «В нашому серці» 
В.Ляшенко, «Моя земля» Л.Поковба; 

 
 

Гарбузинський НВК: О.І.Середа, «Моя сорочка 
вишиванка» Д.Шандра, «Віночок українських пісень» у 
виконанні ансамблю «Ложкарі»; 
Дацьківський НВК: Б.А..Деркач, «Пісня Джури» 
А.Білокур, «Зачекай, моє дитинство» В.Лис; 
Драбівський НВК: «Україно моя» А.Савченко; 
Нетеребський НВК: Г.В.Гонтар, «Назустріч долі» 
І.Задорожна; 
ЗОШ №1: Т.В.Демченко, «Повір у себе» Д.Жало, 
«Небо» В.Лисенко; 
Моринський НВК: Г.В.Мідловець, «Лети» А.Теліцина; 
РЦДЮТ: В.О.Гринюк, акапельно «Стоїть гора високая» 
виконує вокальний ансамбль студії «Барви Корсуня»,  
«За лісами, за горами» В.Шкребтієнко, «Ти до мене не 
ходи» у виконанні ансамблю «Барви Корсуня», «Хочем 
жити без війни» у виконанні Ю.Семененко, В.Савченко, 
Р.Тепленко; Т.В.Стахурська, акапельно «Віночок» у 
виконанні ансамблю «Домісольки», «Човник надії» 
Д.Савченко, «Тече ріка» К.Дробот; 
В.О.Столовий «Чорнобривці» М.Кирилюк, 
В.Є.Кириченко «Танцююча сакура» та «Маски» у 
виконанні школи східного танцю «Лілея», «Артеміда» 
І.Симоненко. 

Дякуємо юним талантам і бажаємо успіхів! 
Світлана Давиденко,  

в.о. завідувача райметодкабінету 
 

Мистецький дивокрай Черкащини 
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Районний конкурс читців 
 
 

        24 березня в актовій залі РЦДЮТ  відбувся 
традиційний районний конкурс читців «Барви 
рідної мови», присвячений 203-ій річниці від дня 
народження великого генія українського народу – 
Т.Г.Шевченка. В конкурсі взяли участь  50 
декламаторів з 22 навчальних закладів і 
представили 46 творів у п’яти номінаціях: «Нас 
єднає Тарасове слово», «Воїни світла», «Великий 
син великого народу» (до 160-річчя від дня 
народження І.Я.Франка), «Нашого цвіту по всьому 
світу», «Ліричні струни душі». 
     Оцінювали конкурсантів члени журі 
М.К.Волков, заслужений працівник культури, 
кандидат мистецтвознавства, академік академії 
соціального розвитку і мистецтва, С.В.Давиденко, 
виконуюча обов’язки завідувача районного 
методичного кабінету, О.В.Левандовська, 
методист райметодкабінету, О.А.Лисенко, 
методист РЦДЮТ, Т.Л.Бондаренко, керівник 
районного методичного об’єднання вчителів 
української мови та літератури. Критеріями 
оцінювання були знання тексту, вміння передати 
зміст, образи, артистичність, оригінальність та 
чистота української мови, враховуючи  які журі  
визначило 23 призери конкурсу.  

Високою   майстерністю   виконання   творів 
(І місце) відзначилися: 

Яна Пінькас, учениця 10 класу ЗОШ №5, вчитель 
Л.В.Федосій, 
 Анастасія Твердохліб, учениця 6 класу 
Стеблівської ЗОШ,вчитель О.І.Миколенко, 
Яна Дегтерьова, учениця 10 класу ЗОШ №5, 
вчитель Н.Д.Дегтерьова, 
Людмила Кудла, учениця 9 класу Нетеребського 
НВК, вчительО.М.Григоренко, 
Ірина Задорожна, учениця 7 класу Нетеребського 
НВК, вчитель Г.І.Бондаренко, 
Анна Ухань, учениця 10 класу ЗОШ №1, вчитель 
Л.А.Гнатченко. 

     
 
    ІІ місце - Владислав Пістряк, Владислав 
Макаревич, учні Стеблівської ЗОШ, вчитель 
О.Ю.Вихор, 
Вікторія Мельник, учениця 7 класу ЗОШ №2, 
вчитель Г.К.Бойко, 
Назар Антонюк, вихованець гуртка «Музична 
казка»РЦДЮТ, керівник А.Б.Іваненко, 
Роман Харченко, учень 11 класу Стеблівської 
ЗОШ, вчитель О.І.Миколенко, 
Антоніна Мумренко, учениця 6 класу Авторської 
О.А.Захаренка ЗОШ с.Сахнівка, вчитель 
А.М.Сергеєва, 
Віталіна Микитенко, учениця 11 класу 
Квітчанського НВК, вчитель С.В.Альошина, 
Катерина Медведь, Олександра Фурман, 
Владислав Задніпряний, учні гімназії, вчитель 
Л.П.Савченко, 
Михайло Нагаєць, вихованець гуртка «Музична 
казка» РЦДЮТ, керівник А.Б.Іваненко. 
    ІІІ місце -  Марина Клименко, учениця 11 класу 
ЗОШ №1, вчитель І.М.Кошева, 
Ярослав Катеруша, учень 9 класу Черепинського 
НВК, вчитель О.А.Кузка, 
Оксана Кріт, учениця 9 класу Деренківецького 
НВК, вчитель Г.О.Вовчанівська, 
Аліна Танчинець, учениця 11 класу 
Селищенського НВК, вчитель В.М.Ільченко, 
Галина Бзенко, учениця 11 класу ЗОШ №2, 
вчитель Г.К.Бойко, 
Владислав Соцький, учень 11 класу 
Гарбузинського НВК, вчитель Л.В.Слюсаренко, 
Олег Янковий, учень 9 класу ЗОШ №2, вчитель 
Н.О.Погорєла, 
Анастасія Слюсаренко, учениця 5 класу 
Зарічанського НВК, вчитель Н.М.Марценюк-
Масюк, 
Юлія Мірошник, учениця 9 класу Гарбузинського 
НВК, вчитель В.В.Горшкова. 

Вітаємо юних декламаторів! 
Ольга Шкребтій, методист райметодкабінету 

 
 
 
 

 

 

Барви рідної мови 
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        Цьогоріч звіт перед громадськістю в 
ЗОШ №5 відбувся 17 березня. Зі вступною 
промовою до присутніх звернулась 
директор школи Т.М.Степанова і 
ознайомила з результатами діяльності 
учнівського та учительського колективів у 
2016-2017 навчальному році. Соціальний 
педагог І.В.Зінов’єва виступила з 
доповіддю «Причини Інтернет залежності у 
школярів». Святковий концерт 
презентували кращі співаки, декламатори 
та танцюристи школи. Здивував  присутніх 
і вчительський вокальний ансамбль! 
        Не обійшлось на святі і без 

відзначення та нагородження кращих з 

кращих як учнів, так і батьків. 

        А учні школи, які відвідують гуртки 
РЦДЮТ "Диво-майстерня" - керівник Лісова 
Людмила Йосипівна і "Дивосвіт" - керівник 
Руденко Людмила Василівна, підготували 
виставку виробів, зроблених власноруч. До 
уваги батьків та гостей були представлені 
такі роботи: вишивка бісером, аплікація 
бісером, квіти та дерева з бісеру, аплікація 
з паєток на пінопласті, аплікації крупами, 
пластиліновий живопис, вироби з 
паперової лози, вироби з природного 
матеріалу, вироби з паперу 
(паперопластика), квіти з нейлону. 
Вихованці гуртків були нагороджені на святі 
грамотами та відзнаками за участь в 
районних, обласних, всеукраїнських, 
міжнародних конкурсах декоративно-
прикладного мистецтва. Конкурси (2016-
2017 н.р.): Всеукраїнський фестиваль-
конкурс "Козацький шлях. UA"(м.Черкаси), 
Міжнародний конкурс "Зоряні 
мости"(м.Черкаси), виставка-конкурс 
декоративно-ужиткового і образотворчого 
мистецтва "Знай і люби свій 
край"(м.Черкаси), районний мистецький 
фестиваль "Покровське коло", районний 
мистецький фестиваль "Шевченкові 
вершини", Всеукраїнські конкурси 
"Новорічна композиція" та "Український 
сувенір" (м.Черкаси), Шоста виставка-
конкурс "Барвисті квіти" (Корсунь-
Шевченківський державний історико-
культурний заповідник", районний конкурс 
"Діти за мир" (РЦДЮТ). 

За інформацією сайту ЗОШ №5 

 

Подяка за чуйні серця 

      Акція «Діти-дітям» стала невід’ємною частиною всіх 

квітневих заходів, як шкільних, так і районних. У ході 

благодійної акції були зібрані кошти для лікування учнів: 

Владислава Бондаренка (ЗОШ №2), Андрія Савченка 

(гімназія), Владислава Медведенка (ЗОШ №1).       

      
 

 
 
     Всі зібрані кошти передані класним керівникам та 

особисто батькам учнів. 

 

Відділ освіти щиро дякує керівникам 

навчальних закладів, вчителям, учням та 

їхнім батькам за чуйні серця, за небайдуже 

ставлення до проблем дітей, 

 за взаєморозуміння та людяність. 

Звіт перед громадськістю в ЗОШ №5 
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      7 квітня 2017 року в районному центрі дитячої та 
юнацької творчості відбувся 14-ий районний Форум 
РДЮО Корсунщини «Росичі», присвячений 25-ій річниці 
від дня створення організації. Голова Координаційної 
Ради О.А.Лисенко привітала всіх членів організації з 25-
річним ювілеєм та презентувала інформаційний збірник 
«Творимо майбутнє сьогодні – це наша справа» про 
історію та діяльність «Росичів». 
      В заході взяли участь делегації із 19 первинних 
осередків, які працювали над вирішенням завдань 
Форуму, обговорювали Програму діяльності на наступні 
2 роки та прийняли відповідні постанови, а також 
почесні учасники – Л.І.Горьова, начальник служби у 
справах дітей РДА; І.В.Журавльов, голова Спілки 

воїнів АТО Корсунь-Шевченківського району; 
В.С.Кузьміна, голова районної організації Профспілки 
працівників освіти і науки; О.С.Майдаченко, голова 
районної організації Всеукраїнської екологічної Ліги; 
М.К.Волков, заслужений працівник культури, кандидат 
мистецтвознавства; представники ЗМІ – 
А.Шатунський, радіо «На хвилях Корсуня»; В.Маніло, 
газета «Надросся». 
      Із загальною структурою роботи організації за 
напрямками програми ознайомила голова Палати дітей 
Олександра Фурман. У виступі вона зазначила, що 
РДЮОК «Росичі» працює згідно своїх основних 
документів – Статуту, Програми діяльності, положень, 
проводить районні заходи та бере участь в обласних, 
всеукраїнських заходах дитячо-юнацького руху, у 
вихованні підростаючого покоління тісно співпрацює з 
багатьма організаціями та установами. Таку дружну 
співпрацю представилау своєму виступі президент Ліги 
старшокласників Корсунщини Юлія Піштова, яка 
детально розповіла про реалізацію впродовж 2014-
2017 років благодійного проекту «Дитяча творчість – 
на допомогу захисникам України». 
      В ході Форуму учасники ознайомились із діяльністю  

 
 
 
великих і маленьких первинних осередків (ДЮО 
«Мурашник» при Моринському НВК, ДЮО «Росичі» 
при Авторській Сахнівській школі, ДЮО «Семицвіт» 
при Селищенському НВК, ДЮО «Соняшник» при 
Сидорівському НВК, ДЮО «Велике Товариство 
Золотого Кола» при Шендерівському НВК), росичами-
лідерами, переможцями творчих конкурсів (призери 
конкурсу «Барви рідної мови» - В.Микитенко, О.Кріт; 
переможці вокальних фестивалів - Д.Жало, К.Дробот, 
А.Савченко, ансамбль «Домісоль»; переможці 
танцювальних конкурсів – зразковий танцювальний 
колектив «Фієста», Є.Квітка та М.Алєксанова), 
найбільшими реалізованими проектами («Відкрий у 
собі зірку» на базі Квітчанського НВК, «Залучення 
учнівської молоді до стратегічного планування 
розвитку міста» за фінансового сприяння Євросоюзу) 
та ін. 
     За успішну реалізацію Програми діяльності, активну 
участь в 14-му районному Форумі та з нагоди 25-річчя 
з дня створення РДЮОК «Росичі» грамотами були 
нагороджені кращі дитячо-юнацькі осередки. За активну 
громадянську позицію у високодуховному вихованні 
дітей та юнацтва, багаторічну співпрацю, сприяння в 
діяльності та з нагоди 25-річчя організації «Росичі» 
вручені листи подяки О.С.Майдаченку, М.К.Волкову, 
В.П.Кочегурі, І.В.Журавльову. 
      За результатами голосування обрано голову 
Координаційної Ради (О.А.Лисенко, методист РЦДЮТ) 
та заступника (В.А.Кравченко, культорганізатор 
РЦДЮТ), голову Палати дітей (Кріт Оксана, голова 
ДЮО «Калинове гроно» з Деренківця) та заступника 
(Прийма Маргарита, Шендерівський осередок «Велике 
Товариство Золотого Кола»), голову ревізійної комісії 
(О.В.Миронюк, керівник гуртків РЦДЮТ). 
      На завершення програми відбувся «Патріотичний 
квест у вишиванках» та флешмоб «З ювілеєм, 
Росичі!».                    Ольга Лисенко, методист РЦДЮТ 

Районній дитячій організації «Росичі» -25 років  
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Сторінками веб-сайтів 
навчальних  закладів Корсунщини 

    На часі освітні зміни в рамках концепції «Нової 

української школи». Тепер школа не зможе існувати без 

інформаційних технологій, які передбачають 

інформаційну грамотність; медіа грамотність; IКT-

грамотність (грамотність у галузі інформаційно-

комунікативних технологій). Велику роль в цьому 

відіграватиме шкільний сайт, створений для розвитку 

інтернет-представництва навчального закладу, 

укріплення зв’язків між школою та громадою, для 

набуття знань учнями. Якщо для учнів шкільний сайт – 

набуття знань, то для вчителів – книга життя, з якої 

черпається безцінний досвід. З цією метою і 

створюються сайти вчителів.                                                     

       У нас цей процес проходить доволі повільно:  у 

інформаційному просторі зареєстровано 18 сайтів 

навчальних закладів, 1-РЦДЮТ, 1-ДНЗ «Дружба»,117  

сайтів учителів та 56 блогів. Із зареєстрованих шкільних 

сайтів слід відмітити роботу сайту гімназії, ЗСШ №5, 

ЗОШ №1, Моринського НВК, Зарічанського НВК, 

Дацьківського НВК, Гарбузинського НВК, ДНЗ «Дружба» 

та РЦДЮТ. На сайтах Квітчанського та Нетеребського 

НВК, Стеблівської ЗОШ завжди свіжі новини, але решта 

потребує оновлення. Переважна більшість блогів та 

сайтів учителів відсутні на шкільному сайті і не мають 

зв’язку з учнями. Хоча створення сайту вчителя 

передбачає саме навчальну діяльність. 

       Креативно використовує можливості сайту гімназія. 

Цього  року  на  сайті   створено   електронний   онлайн 

журнал  для  вчителів  та  онлайн  журнал  для батьків і 

учнів. Тепер батьки мають можливість контролювати 

успішність дітей, ввівши пароль сторінки учня.    

       Лілія Гриневич повідомила про ще одну функцію 

шкільного сайту: «У проекті закону про освіту, який 

ухвалений у першому читанні, ми записали обов’язкову 

норму для кожного навчального закладу України 

публікувати на своїх інтернет-сторінках чіткий звіт про 

їхні доходи як з бюджетних джерел, так і від батьків, і 

їхні видатки. Тоді батьки зможуть контролювати і 

розуміти, скільки грошей цей навчальний заклад і на що 

саме отримав з бюджетів». 

        В цьому напрямку активно вже працюють сайти 

ЗСШ №5 та Дацьківського НВК, на яких висвітлено 

фінансування закладу. 

        У цьогорічному конкурсі сайтів узяли участь сайти 

гімназії, ЗОШ №5 та Моринського НВК.  Адміністратори 

цих  сайтів   приклали    максимум  зусиль  і  знань   для  

оновлення сторінок та створення дизайну. Але час іде 

вперед , і  ми  не  встигаємо  доганяти  нові  тенденції  і  

критерії оцінювання сайтів. Якщо візуально 

проаналізувати цьогорічні сайти-переможці, то вони 

мають цікаві нестандартні меню у вигляді 

гіперпосилань. (Поцікавитись  сайтами-переможцями 

можна на сайті ІнАУ, в розділі «Проекти».) 

 

 

 

 

             Вітаємо з Днем 

                народження 

                    у квітні 
                    Оксану Миколаївну  

                           Грушевську, 

                 начальника відділу освіти, 

                         Ольгу Іванівну  

                             Кияницю, 

            директора Гарбузинського НВК, 

              Анатолія Володимировича 

                            Кошелюка, 

            директора Шендерівського НВК 
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В районній акції «Великодній оберіг воїну АТО» взяли 

участь всі навчальні заклади району.  

Діти з любов’ю виготовляли великодні писанки, 

малювали листівки, писали листи воїнам-захисникам 

та готували солодощі. 

Всі подарунки були передані волонтерам для 

подальшого транспортування на Схід України. 


