
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

     Інформаційно-методичний вісник 
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   І (районний) етап Всеукраїнського  
      конкурсу  «Учитель року – 2017»  

 

10 листопада 2016 року в музейній залі РЦДЮТ  відбулись урочистості 
 з нагоди нагородження переможців та лауреатів  

І (районного) етапу конкурсу “Учитель року – 2017”. 

 
Начальник відділу освіти О.М.Грушевська, 

 голова РК Профспілки В.С.Кузьміна,  
директори навчальних закладів  

та їхні заступники з навчально-виховної роботи,  
методисти районного методичного кабінету  

вітали переможців конкурсу 

у номінації “Початкові класи” – 
Ю.М.Паришкуру, вчителя гімназії, 

 

у номінації “Музичне мистецтво” – 

О.І.Середу, вчителя Гарбузинського НВК, 

 

у номінації “Біологія” – 

О.Ю.Харитонову, вчителя Корсунь-

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 
 

у номінації “Інформатика” – 

О.В.Цибульського, вчителя Селищенського НВК. 

А також лауреатів конкурсу 
у номінації “Початкові класи” – 

 І.П.Довгополу та А.А.Панасюк, вчителів Корсунь-
Шевченківської ЗОШ №1, 

О.Б.Білоущенко, вчителя Корсунь-Шевченківської ЗОШ №5,  
В.М.Коваленко, вчителя Дацьківського НВК, 
Л.В.Шпортюк, вчителя Зарічанського НВК, 
Л.Л.Аджубей, вчителя Моринського НВК, 

Т.В.Портянко, вчителя Селищенського НВК, 
В.А.Кудлу, вчителя Сидорівського НВК, 
у номінації “Музичне мистецтво” – 

І.В.Панасюк, вчителя Корсунь-Шевченківської ЗОШ №5, 
у номінації “Біологія” 

О.В.Сідаченко, вчителя Корсунь-Шевченківської ЗОШ №2, 
В.І.Савченко, вчителя Драбівського НВК, 

О.В.Радченко, вчителя Черепинського НВК, 
у номінації “Інформатика” 

С.М.Христяна, вчителя Моринського НВК, 
Н.П.Пилипей, вчителя Сухинівського НВК. 

, 
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Вчителі Корсунського краю надзвичайно талановиті: 
вони співають, танцюють, навчаються, 

 пишуть вірші… 

 

 

 
 

      Під такою назвою вперше на Корсунщині 
методичним кабінетом започатковано  районний 
фестиваль-конкурс  англійської пісні. Першого 
листопада  в РЦДЮТ фести-валь зібрав  36 учасників 
та глядачів  з 15 навчальних закладів. Конкурсанти 
представили сольні номери, дуети, тріо та гурти. Всі 
номери були яскравими, оригінальними і творчими.  

Вітаємо призерів фестивалю-конкурсу! 
І місце – Вікторія Лисенко, ЗОШ №1, 

            дует – Марія Медвідь та Софія Синюк, ЗОШ №1, 
           тріо з ліцею – Олексій Шершнєв, Денис Байкініч 

та Артем Швайгер. 
ІІ місце – Анна Теліцина, Моринський НВК, 

            Маргарита Ярошенко, гімназія, 
            Валерія Шкребтієнко, ЗОШ №5, 

   дует – Євгенія Галата, Віталіна Микитенко, 
Квітчанський НВК, 

            гурт з гімназії. 
ІІІ місце – Анастасія Грищенко, ЗОШ №1, 

            Ірина Задорожна, Нетеребський НВК, 
            Юлія Семененко, ЗОШ №1, 

   Дует – Вікторія Мартієнко та Інна Ткаченко, 
Сухинівський НВК, 

            Ліза Костенко та Юлія Мірошник, 
 Гарбузинський НВК, 
ансамбль ЗОШ №5. 

      На фестивалі співали 
навіть вчителі – дует 
вчителів англійської мови 
Корсунь-Шевченківської 
ЗОШ №1 Оксани Лебедюк 
та Олени Василенко 
подарував учасникам 
фестивалю чудову пісню. 
      За яскравий фестиваль 
дякуємо учасникам, їхнім 
вчителям англійської мови, 
керівникам навчальних 
закладів та організаторам.  
      Плекаємо надію, що 
фестиваль стане 
традиційним щорічним 
конкурсом, і не тільки 
англійської мови. 

Ольга Шкребтій, методист 
райметодкабінету 

    Делегація вчителів історії Корсунь-Шевченківщини  4 
листопада відвідала Городищенський економічний 
ліцей з метою ознайомлення з досвідом роботи 
заслуженого вчителя України Олени Вікторівни 
Бурлаки, переможця Всеукраїнського етапу конкурсу 

“Учитель року-2016” в номінації “Історія”. 
    Олена Вікторівна провела з вчителями історії 
майстер-клас “Інформаційно-комунікативні технології, 
як фактор модернізації освітнього процесу”, після якого 
кожен вчитель отримав сертифікат за участь у майстер-
класі та диск “Інформаційне забезпечення сучасного 
уроку історії”. 
    На практичному занятті вчитель познайомила гостей 
зі своїм сайтом та он-лайн сервісами, пояснила 
можливості входу та реєстрації за допомогою 
соціальної мережі. 
    Вчителі історії вдячні Олені Вікторівні за надану 
можливість познайомитись з хмарними технологіями та 
їх використанням у навчальному процесі. 
    Отриманий досвід стане корисним у подальшій 
роботі та фаховому зростанні. 

Ольга Шкребтій, методист  райметодкабінету 

 
 

 
Знайду свій ранок 

       Не стало фарб у настрою… І все… 
       Скінчилась мрій гуаш блакитна. 
       І по кімнаті вітер рознесе 
       Малюнків-днів моїх роздертий зшиток. 
                На них я малювала, коли ще 
                Любові були повні акварелі. 
                Пустого тюбика  нестерпний щем 
                Гуляє вітром по моїй оселі. 
       Немає фарби, й пензлів не знайду, 
       Схилюся на мольберта дужі плечі, 
       І може, краплю віри віднайду 
       В старій палітрі в цей осінній вечір.  
                А ніч лякає темряви вікном, 
                Та не зважаю. Захилю фіранку. 
                І світлої надії полотно 
                Я напишу для себе і для ранку… 

Наталія Ємець, 
 вчитель української мови і літератури  

Шендерівського НВК 

 EURO  SCHOOL  2016 

 

Вчитися ніколи не пізно 
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12 листопада відбувся районний етап 
ХVII Міжнародного конкурсу 

з української мови імені П.Яцика. 
В конкурсі взяли участь  102 учні 

з 21 навчального закладу Корсунщини. 
              Вітаємо призерів конкурсу! 
І місце – Вікторія Швайка, учениця 3 класу   

                                 ЗОШ №1, вчитель Т.А.Черненко, 
               Інна Кушенко, учениця 4 класу ЗОШ №1,   
                                                  вчитель Л.П.Кодола, 
               Анастасія Грищенко, учениця 5 класу ЗОШ   
                                          №1, вчитель Т.Л.Бондаренко, 
               Юлія Решетняк, учениця 6 класу гімназії,  
                                                  вчитель Л.П.Савченко, 
               Аліса Шкляренко, учениця 7 класу ЗОШ №5,  
                                                  вчитель Л.В.Федосій, 
               Аліна Швець, учениця 11 класу ЗОШ №5,   
                                                  вчитель Л.В.Федосій. 
 ІІ місце – Роман Брус, учень 3 класу гімназії,  

                                                  вчитель І.В.Іваненко, 
                 Олеся Томіленко, учениця 4 класу гімназії,  
                                                  вчитель Ю.В.Ладнова, 
                 Олена Медведєва, учениця 4 класу     
                         Драбівського НВК, вчитель А.Г.Карпенко, 
                 Ілля Апахов, учень 5 класу гімназії,  
                                                  вчитель Г.Ф.Щербанич, 
                 Владислав Шульженко, учень 6 класу  
                     Авторської О.А.Захаренка ЗОШ  с.Сахнівка,  
                                                  вчитель А.М.Сергєєва, 
                 Олександра Шевченко, учениця 7 класу  
                                          гімназії, вчитель Л.П.Савченко, 
                 Юлія Стріленко, учениця 9 класу ЗОШ №5,  
                                                  вчитель Н.Г.Дегтерьова, 
                 Оксана Кріт, учениця 9 класу   
                                                  Деренківецького НВК,  
                                                  вчитель Г.О.Вовчанівська, 
                 Юлія Семененко, учениця 10 класу ЗОШ №1,   
                                                  вчитель Н.В.Новак, 
                 Яна Цибуля, учениця 11 класу ліцею,  
                                                  вчитель Л.І.Щербина, 
                 Діана Лященко, учениця 11 класу   
                                                  Стеблівської ЗОШ,  
                                                  вчитель Н.Я.Кучеренко, 
 

 
        
 
        В рамках заходів до 80-річчя від дня народження 
О.А.Захаренка крокує навчальними закладами 
Корсунщини естафета учнівської молоді «Прапор 
доброчинності» під девізом «Поспішайте робити 
добро», започаткована на районній конференції Ліги 
старшокласників 21 жовтня 2016 року. 
      18 листопада на урочистій лінійці відбулась 
передача «Прапора доброчинності» лідерів учнівського 
самоврядування Нетеребського НВК учням ЗОШ №1. 
На лінійці  лідери шкіл звітували про добрі справи, 
звучали патріотичні вірші та пісні. 
      На згадку про зустріч залишились добрі враження, 
піднесений настрій та фото. 

 

     ІІІ місце – Артур Вовченко, учень 3   

       класу гімназії, вчитель І.В.Іваненко, 
Ярослав Петренко, учень 3 класу ЗОШ   
              №5, вчитель О.Б.Білоущенко, 
Світлана Осіпова, учениця 4 класу    
          ЗОШ №2,  вчитель Т.Г.Козак, 
 Артур Пуляєв, учень 4 класу ЗОШ №2,  
                   вчитель Т.Г.Козак, 
 Катерина Яківченко, учениця 4 класу    
       ЗОШ №2, вчитель Н.М.Дем’яненко, 
 Софія Моренко, учениця 4 класу 
                   Стеблівської ЗОШ,      
                   вчитель С.О.Лохно, 

                 Марія Бондаренко, учениця 5 класу ЗОШ   
                                      №1,  вчитель Г.М.Боліла, 
                 Ілона Касяненко, учениця 5 класу  
                                               Квітчанського НВК,   
                                               вчитель С.В.Альошина, 
                 Олександра Кириленко, учениця 5 класу  
                            Авторської  О.А.Захаренка ЗОШ  
                           с. Сахнівка, вчитель А.М.Сергєєва, 
                 Антон Нех, учень 6 класу ЗОШ №5,  
                                               вчитель  Н.Д.Дегтерьова, 
                 Єва-Марія Бондар, учениця 6 класу ЗОШ №2,  
                                               вчитель Г.К.Бойко, 
                 Ірина Задорожна, учениця 7 класу  
                                               Нетеребського НВК,   
                                               вчитель Г.І.Бондаренко, 
                 Олена Дерев’янко, учениця 8 класу ЗОШ №1,  
                                               вчитель Г.М.Боліла, 
                 Вікторія Кіщенко, учениця 8 класу ліцею,  
                                               вчитель Л.І.Щербина, 
                 Інна Ткаченко, учениця 8 класу 
                                               Сухинівського НВК,  
                                               вчитель Н.В.Ткаченко, 
                 Катерина Марченко, учениця 9 класу  
                                               Стеблівської ЗОШ,  
                                               вчитель О.Ю.Вихор, 
                 Лілія Мошура, учениця 10 класу ЗОШ №2,  
                                               вчитель Н.О.Погорєлова, 
                 Яна Дегтерьова, учениця 10 класу  ЗОШ №5,  
                                               вчитель Л.В.Федосій, 
                 Марія Тищенко, учениця 10 класу гімназії,  
                                               вчитель І.Г.Ведмідь, 
                 Марія Тимошенко, учениця 11 класу ЗОШ   
                                       №1, вчитель Т.Л.Бондаренко. 
                 Король Юлія, учениця 7 класу ЗОШ №5,  
                                               вчитель Л.В.Федосій. 
 
 
 
 

ХVII Міжнародний конкурс 
з української мови імені 

П.Яцика 

Крокує Корсунщиною естафета «Прапор доброчинності» 
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       Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 
Шевченка започатковано у вересні 
2010 року Указом Президента 
України. Його мета – піднесення 
престижу української мови і 
літератури у молодого покоління, 
заохочення учнів та студентів до 
вивчення рідної мови, підвищення 
рівня загальної мовної культури і 
вшанування Великого Кобзаря, 
поета світового рівня – Тараса 
Григоровича Шевченка.  
      Мета конкурсу - вшанування 
творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка,  
виявлення  творчо  обдарованої  молоді,   розвитку   її 
потенціалу,  виховання  у  молодого  покоління  поваги  
до  мови і традицій свого народу, підвищення рівня 
мовної освіти в Україні.        
      У жовтні 2016 року стартував VІI Міжнародний 
мовно-літературний конкурс учнівської і студентської 
молоді імені Тараса Шевченка.  
     19 листопада 35 переможців шкільного етапу 
конкурсу з 12 навчальних закладів взяли участь у 
районному етапі конкурсу, який пройшов на базі 
Корсунь-Шевченківської гімназії. 
       До уваги конкурсантів були запроновані такі теми 
творів з творчими завданнями: 
«Гірке дитинство Тараса» (5 клас), 
твір,  пов'язаний із біографією Кобзаря (6 клас), 
«Чи актуальні твори Тараса Шевченка в наш час?» (7 
клас), 
«Родом із Трипілля» (8 клас), 
«Здається, сьогодні Шевченко нарешті повернувся. 
Утім, він нікуди й не йшов. Це швидше ми повертаємося 
до нього – як до себе» (9 клас), 
«Як мистецька спадщина наших пращурів може 
впливати на розвиток сучасної суспільної думки в 
Україні» (10 клас), 
«Справжній патріотизм – що воно таке?» (11 клас). 
      Кращі твори учнів, а це перше місце, 

представлятимуть Корсунь-Шевченківський край на 
обласному рівні : 
Ілля Апахов, учень 5 класу гімназії, вчитель 
Г.Ф.Щербанич, 
Юлія Решетняк, учениця 6 класу гімназії, вчитель 
Л.Д.Савченко, 
Оксана Кріт, учениця 9 класу Деренківецького НВК, 
вчитель Г.О.Вовчанівська, 
Яна Дегтерьова, учениця 10 класу ЗОШ №5, вчитель 
Л.В.Федосій, 
Ольга Бодня, учениця 11 класу ЗОШ №1, вчитель 
Т.Л.Бондаренко. 
      ІІ місце у конкурсі вибороли учні: 

Олександра Кириленко, учениця 5 класу Авторської 
О.А.Захаренка Сахнівської ЗОШ, вчитель А.М.Сергеєва, 
Олександра Шевченко, учениця 7 класу гімназії, 
вчитель Л.Д.Савченко, 
Марія Тищенко, учениця 10 класу гімназії, вчитель 
І.Г.Ведмідь, 
Аліна Швець, учениця 11 класу ЗОШ №5, вчитель 
Л.В.Федосій. 

      
 
 
 

ІІІ місце зайняли учні: 

Анастасія Грищенко, учениця 5 класу 
ЗОШ №1, вчитель Т.Л.Бондаренко, 
Владислав Альошин, учень 6 класу 
Квітчанського НВК, вчитель 
С.В.Альошина, 
Аліса Шкляренко, учениця 7 класу ЗОШ 
№5, вчитель Л.В.Федосій, 
Юлія Войцих, учениця 7 класу 
Стеблівської ЗОШ, вчитель О.Ю.Вихор, 
Віта Семененко, учениця 8 класу ЗОШ 
№1, вчитель Л.А.Гнатченко, 
Анастасія Мельник, учениця 9 класу 
ЗОШ №5, вчитель Н.Д.Дегтерьова, 
Лілія Мошура, учениця 10 класу ЗОШ 

№2, вчитель Н.О.Погорєла, 
Наталія Шпунтенко, учениця 11 класу ЗОШ №2, вчитель 
Г.К.Бойко. 
       До вашої уваги цитати з творів призерів конкурсу: 
     «Твори Т.Шевченка не тільки актуальні в наші дні, а 
й надихають своїм глибоким змістом і патріотизмом. 
Тож не забувайте славного імені бунтаря Тараса і 
вивчайте Шевченкове слово». (Аліса Шкляренко, 
учениця ЗОШ №5) 
     «Звісно, що твори Т.Шевченка актуальні! Читаючи їх, 
ми поринаємо у минулий, невідомий нам світ. Його 
твори змушують людей боротися і перемагати, 
поліпшувати долю Батьківщини власними руками, 
дають нам безцінні поради і розповідають про 
справжніх патріотів…». (Юлія Войцих, учениця 
Стеблівської ЗОШ) 
     «Геніальну спадщину письменника ми завжди 
будемо шанувати, тому що він, попри хвороби, 
заслання, кріпацтво, не збайдужів до України, не 
зчерствів серцем та не скам’янів душею». (Марія 
Тищенко, учениця гімназії) 
     «Я вірю, що наша Батьківщина неподільна, і вона, 
витримавши всі негаразди, залишиться для кожного 
громадянина України єдиною і неподільною». (Аліна 
Швець, учениця ЗОШ №5) 
     «На мою думку, основою патріотизму є усвідомлення 
того, ким ми є. Дорослі чи діти – неважливо, ми повинні 
пам’ятати своє коріння, любити свою Батьківщину та її 
здобутки, не забувати власну історію і дивитися в 
майбутнє, пам’ятаючи минуле». (Наталія Шпунтенко,  
учениця ЗОШ №2) 
     «Працюй, не здавайся, іди далі – все це було 
життєвою настановою Шевченка. Нам є чого навчатися 
у цієї людини. Адже він за своє відносно коротке життя 
пізнав більше, ніж більшість із нас…» (Анастасія 
Мельник, учениця ЗОШ №5) 
      Учасники конкурсу продемонстрували мовну 
грамотність, здатність до критичного мислення, 
фахового аналізу мовно-літературного та культурно-
історичного матеріалу, а також творчі здібності знавців 
української мови і літератури, володіння художнім 
словом. Обсяг і рівень складності конкурсних завдань 
забезпечили можливість якнайповнішого розкриття 
особистості, інтелектуальних можливостей та творчих 
здібностей учнів.   
      Вітаємо призерів та їхніх вчителів, дякуємо за 
участь у конкурсі.  

Ольга Шкребтій, методист  райметодкабінету 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка 
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4 листопада в РЦДЮТ відбувся 10-ий ювілейний      
районний фестиваль-конкурс "ЗІРКИ НАДРОССЯ". 
  Метою фестивалю-конкурсу є виявлення нових 

талантів, подальшого розвитку дитячої творчості, 
підтримки талановитої молоді, популяризації  

народного та естрадного мистецтва. 

           У фестивалі взяли участь вихованці РЦДЮТ, 
дитячої школи мистецтв та учні 18-ти навчальних 
закладів району. Почесне журі, у складі С.В.Давиденко - 
методиста районного методичного кабінету; 
В.О.Столового - керівника вокальної студії 
РЦДЮТ;  І.І.Соботович - викладача сольного 
співу дитячої школи мистецтв; Т.О.Лоцман - лауреата 
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, керівника 
гуртків РЦДЮТ; І.В.Науменко - організатора культурно-
дозвіллєвої діяльності РБК, кращого працівника 
культури 2016 року, оцінювали конкурсантів за трьома 
віковими категоріями: молодша - 6-9 років, середня – 
10-13 років, старша – 14-17 років, змішана вікова 
категорія, та в таких номінаціях: інструментальне 
музичне мистецтво, танцювальне мистецтво, вокальне 
мистецтво. 
      250 конкурсантів представили 96 номерів, серед 
яких в кожній номінації свої таланти проявляли солісти, 
дуети, ансамблі, колективи тощо. Вітаємо призерів 
фестивалю-конкурсу, наших маленьких зірочок! 
І. Вікова категорія 4-6 років – «Зірочки Надросся» 
Вокальне мистецтво: 
І місце - Омелечко Єва, пісня «Мушка» (дошкільний 

навчальний заклад  «Світлячок»,  керівник Базарна 
Г.Г.). 
ІІ місце - Боліла Аріна, пісня «Осінь наступила» 

(дошкільний навчальний заклад  «Світлячок»,  керівник 
Базарна Г.Г.). 
 ІІІ місце - Палій Вероніка, пісня «Кап-кап-кап» 

(дошкільний навчальний заклад  «Світлячок»,  керівник 
Базарна Г.Г.). 
Танцювальне мистецтво: 
І місце – студія «Чарівний ліхтарик», танець «Ляльки» 

(РЦДЮТ, керівники Любко В.А., Кравченко В.А.). 
ІІ. Вікова категорія 6-9 років 
Вокальне мистецтво: 
Номінація «Солісти»: 
І місце -  Білокур Антон, пісня «Малий козак» 

(Дацьківський НВК, керівник Деркач Б.А.). 
ІІ місце - Чечіль Анна, пісня «Україночка» (школа 

мистецтв, керівник Мазур Н.В); Машкова Ольга, пісня 
«Я знов на сцені» (ЗОШ №1, керівник Шкребтій Т.В.); 
Перетятько Діана, пісня «Чобітки» (Дацьківський НВК, 
керівник Деркач Б.А.). 
ІІІ місце - Бобенко Діана, пісня «Перша вчителька» 

(гімназія, керівник Шкребтій Т.В.); Антоненко Поліна, 
пісня «Україна» (РЦДЮТ, керівник Стахурська Т.В.); 
Зуєнко Вероніка, пісня «Малесеньке кохання» (РЦДЮТ, 
керівник Гринюк В.О.). 
Номінація «Дуети»: 
ІІІ місце - Дует Тараненко Ярослав, Базарна Марія, 

пісня «Щоб щасливим бути» (ЗОШ №1, Шкребтій Т.В.). 
Номінація «Ансамблі»: 
ІІ місце - студія «Барви Корсуня», пісня «А ми дівчата з 

України» (РЦДЮТ, керівник Гринюк В.О.).                                     
ІІІ місце - студія «Барви Корсуня», пісня «Україно, ти 

моя надія» (РЦДЮТ, керівник Гринюк В.О.). 
Інструментальний жанр: 
 

 
 
 
І місце - ансамбль «Ложкарі» (Гарбузинський НВК, 

керівник Середа О.І.). 
Танцювальне мистецтво: 
І місце - танцклуб «Роял Денс», танець «Мадагаскар» 

(РЦДЮТ, керівник Любко В.А.). 
ІІ місце - Копил Вікторія, танець «Русалонька» 

(РЦДЮТ, Кириченко В.Є). 
ІІІ місце - школа східного танцю «Лілея», танець 

«Маленька лілея» (РЦДЮТ, Кириченко В.Є). 
ІІІ. Вікова категорія 10-13 років 
Вокальне мистецтво: 
Номінація «Солісти»: 
І місце - Жало Дарія, пісня «Батькова сорочка» (ЗОШ 

№1, керівник  Шкребтій Т.В.); Шкребтієнко Валерія, 
пісня «Намалюю» (ЗОШ № 5, керівник Панасюк І.В., 
пісня «Намалюй», РЦДЮТ, керівник Гринюк В.О.); 
Твердохліб Анастасія, пісня «Українці» (Стеблівська 
ЗОШ, керівник Шкребтій Т.В.); Макаревич Владислав, 
пісня «Про Україну» (Стеблівська ЗОШ, керівник 
Шкребтій Т.В.). 
ІІ місце - Закрасняна Вероніка, пісня «Україна-мати» 

(Деренківецький НВК, керівник Гонтарь Г.В.); Савченко 
Анна, пісня «Україна» (Драбівський НВК, керівник 
Курінна С.А.); Богуш Юлія, пісня «Україна – це ми» 
(ЗОШ № 1, керівник Шкребтій Т.В.); Ляшенко Влада, 
пісня «Почни з себе» (Шендерівський НВК, керівник 
Гурець В.П.). 
ІІІ місце - Тараненко Ярослав, пісня «Гімн українській 

мові» (ЗОШ № 1, керівник Шкребтій Т.В.); Манагарова 
Андріана, пісня «Кольоровий дощ» (ЗОШ № 5, керівник 
Панасюк І.В.); Селіверстова Вікторія, пісня 
«Україночка» (Шендерівський НВК, керівник Гурець 
В.П.); Патлаєнко Юлія, пісня «Отча сторона» 
(Шендерівський НВК, керівник Гурець В.П.); Поковба 
Любов, пісня «Просто повір» (Шендерівський НВК, 
керівник Гурець В.П.). 
Номінація «Дуети»: 
І місце - Твердохліб Анастасія, Макаревич Владислав, 

пісня «Черкащина» (Стеблівська ЗОШ, керівник 
Шкребтій Т.В.). 
ІІ місце - Дует «Мальви», пісня «Ой, питає дівчина» 

(РЦДЮТ, керівник Гринюк В.О.). 
ІІІ місце - Брати Оніщенко Данило і Сергій, пісня «Ти і 

я» (ЗОШ № 5, керівник Панасюк І.В.); Клімова Світлана, 
Лисенко Аліна, пісня «Любіть Україну» (ЗОШ № 2, 
керівник Панасюк І.В.); Тепленко Рима, Савченко 
Вероніка, пісня «Човен» (РЦДЮТ, керівник Гринюк 
В.О.). 
Номінація «Ансамблі»: 
І місце - Ансамбль «Юність Корсунщини», пісня «Світ 

без війни» (ЗОШ № 1, Шкребтій Т.В.). 
ІІ місце - Ансамбль «Веселка», пісня «Ми – за мир» 

(Нетеребський НВК, керівник Гонтарь Г.В.). 
ІІІ місце - Ансамбль «Домісольки», пісня «Долиною» 

(РЦДЮТ, керівник Стахурська Т.В.); Ансамбль 
«Чомучки», пісня «Кольоровий метелик» (ЗОШ №2, 
керівник Панасюк І.В.). 
 Танцювальне мистецтво 
І місце - Балинець Віталіна, танець «Трояндовий 

ранок» (РЦДЮТ, керівник Кириченко В.Є.); Танцклуб 
«Роял-денс», танець «Тільки в нас на Україні» (РЦДЮТ, 
керівник Любко В.А.). 
ІІ місце - Танцклуб «Роял-денс», танець «Батл» 

(РЦДЮТ, керівник Любко В.А.). 

Фестиваль-конкурс «Зірки Надросся» 
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ІУ.  Вікова категорія 14-17 років 
Вокальне мистецтво: 
Номінація «Солісти»: 
І місце - Лисенко Вікторія, пісня «Ти можеш змінити 

все» (ЗОШ №1, керівник Шкребтій Т.В.); Теліцина Анна, 
пісня «Лети» (Моринський НВК, керівник Мідловець 
Г.В.). 
ІІ місце - Поковба Інна, пісня «В нашому серці» 

(Зарічанський НВК, керівник Шпортюк Л.В.); Лисенко 
Анастасія, пісня «Зірка» (РЦДЮТ, керівник Столовий 
В.О.). 
ІІІ місце - Лис Вікторія, пісня «Моя земля» 

(Дацьківський НВК, керівник Деркач Б.А.); Прийма 
Маргарита, пісня «Від серця до серця» (Шендерівський 
НВК, керівник Гурець В.П.); Лучнікова Єлизавета, пісня 
«Я живу на рідній Україні» (Селищенський НВК, 
керівник Супрун О.А.). 
Номінація «Дуети»: 
ІІ місце - Стеценко Діана, Семененко Юлія, пісня «Не 

відступлю», РЦДЮТ, керівник Гринюк В.О.). 
Номінація «Ансамблі»: 
ІІ місце -  Вокальний ансамбль Черепинського НВК, 

пісня «Ми – молодь України» (керівники Гладка Г.А., 
Кузка О.А.); Ансамбль «Барви Корсуня», пісня «Ти до 
мене не ходи» (РЦДЮТ, керівник Гринюк В.О.). 
ІІІ місце - Ансамбль «Усмішка», пісня «Україна в нас 

одна» (Шендерівський НВК, керівник Гурець В.П.). 
 Танцювальне мистецтво: 
І місце - Дует Сердюк Віталій, Симоненко Інна, танець 

«Тримай мене міцно» (РЦДЮТ, керівник Любко В.А.); 
Симоненко Інна, танець «Шахерезада» (РЦДЮТ, 
керівник Кириченко В.Є.); Школа східного танцю 
«Лілея» , танець «Чарівна маска», «Східний мікс» 
(РЦДЮТ, керівник Кириченко В.Є.). 
Інструментальний жанр: 
І місце - Киселюк Анастасія, музична композиція 

(фортепіано; гімназія, керівник Горбенко Т.О.); 
Судакова Анастасія, композиція «Ой, у гаю при Дунаю» 
(скрипка; гімназія); Дует братів Байкініч Денис та Ілля, 
гамма-джаз (скрипка; ліцей, керівник Остапчук Л.І.); 
Швайгер Артем, кубінський танець (гітара; школа 
мистецтв, керівник Удовиченко О.Н.); Шершнєв 
Олександр, композиція «Nothing Else Matters» 
(електрогітара; ліцей). 
      Щиро дякуємо всім учасникам та їх керівникам за 
сумлінну підготовку до виступів та творче натхнення, які  
юні таланти подарували глядачам та членам 
журі. Дорогі діти, ми раді вашим творчим надбанням, 
вашим життєдайним і радісним посмішкам! 

Світлана Давиденко, методист  райметодкабінету 
 

 
        
 
         Фестиваль-конкурс відбувся 21 листопада 2016 
року у Києві. 
         Серед безлічі конкурсантів участь у фестивалі 
взяли і вихованці районного центру дитячої та юнацької 
творчості на чолі з керівниками гуртків, зокрема: 
танцювальний клуб «РОЯЛ-ДЕНС», керівник Віталій 
Любко; дует «Мальви», у складі Олександри Кравченко 
та Юлії Богуш, студії української пісні «Барви Корсуня», 
керівник Валентина Гринюк; зразкова студія раннього 
розвитку дитини «Чарівний ліхтарик», керівники Віталій 
Любко та Віталіна Кравченко та найменша вихованка 
зразкової студії «Чарівний ліхтарик» Омелечко Єва, 
керівник Галина Базарна. 

Конкурс «Світ моїх  прав» 

З метою підвищення рівня правових знань 
учнівської молоді дев’ятий рік поспіль 

проводиться обласний конкурс серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів                   
«Світ моїх прав» у трьох номінаціях: 

кращий реферат «Історія виникнення права» , 
кращий твір «Значення права у моєму житті», 

кращий малюнок «Права та обов’язки                    
очима дітей». 

     Перший районний етап конкурсу проходив з               
1 вересня по 15 листопада. В ньому взяли участь 22 
учні з 11 навчальних закладів Корсунщини. 
    За підсумками конкурсу у номінації «Кращий 
малюнок» на обласному рівні Корсунь-Шевченківський 
район представлятимуть роботи: 
Дарина Вдовченко, учениця 7 класу Зарічанського НВК, 
Адріана Било, учениця 8-А класу ЗОШ №1, 
Ірина Пузько, учениця 9 класу ЗОШ №1, 
Аліна Рябчич, учениця 7 класу Деренківецького НВК. 
     На районному етапі слід відзначити представлені 
роботи Аліси Шкляренко, учениці 7 класу, та Яни 
Дегтерьової, учениці 10 класу, ЗОШ №5, Каріни 
Вороніної, учениці 8-А класу ЗОШ №1, Наталії Почтар 
та Тетяни Герасименко, учениць 9-А класу ЗОШ №1, 
Віталіни Микитенко, учениці 11 класу, та Катерини 
Бодненко, учениці 7 класу  Квітчанського НВК, Ірини 
Матвієнко, учениці 8 класу Моринського НВК, Віолетти 
Огілько, учениці 9-Б класу ЗОШ №1. 
     У номінації «Кращий твір» на районному етапі 
конкурсу відзначено роботи Марії Тищенко, Дарини 
Луценко та Андрія Кирилюка, учнів 10 класу гімназії, 
Віталія Онищенка, учня 11 класу Дацьківського НВК, 
Анастасії Романенко, учениці 9 класу Сидорівського 
НВК, Лізи Холодняк, учениці 9 класу Черепинського 
НВК. 
     А твір Яни Пенькас, учениці 10 класу ЗОШ №5, 
представлятиме район на обласному рівні. 
     У номінації «Кращий реферат» на районному етапі 
конкурсу слід відзначити роботи Анастасії Поліщук, 
учениці 10 класу Сидорівського НВК, Юлії Носенко, 
учениці 11 класу Гарбузинського НВК.  
     Дякуємо учасникам конкурсу, учителям 
правознавства та адміністраціям навчальних закладів 
за активну участь у конкурсі «Світ моїх прав». 
     Другий етап конкурсу (обласний) триватиме з 25 
листопада до 25 грудня. Побажаємо нашим 
конкурсантам успіхів і на обласному рівні! 

Ольга Шкребтій, методист  райметодкабінету 
 
 

 

 
         Крім маси емоцій та вражень юні артисти 
привезли ще й перемоги: 
І місце - танцювальний дует Інна Симоненко і Віталій 

Сердюк - «Тримай мене міцно», Омелечко Єва з піснею 
«Мушка», дует «Мальви» - пісня «Ой питає дівчина», 
танцювальний дует Інна Симоненко і Віталій Сердюк «Я 
всё еще люблю...»  
ІІ місце - танцклуб «Роял-Денс» - «Тільки в нас на 

Україні», танцклуб «Роял-Денс» - «Зозуля», зразкова 
студія «Чарівний ліхтарик» - танець «Машки і Ведмідь» 
         Вітаємо юних артистів та їхніх керівників з 
перемогами і бажаємо невпинного творчого натхнення 
та нових досягнень. 

VII Дитячий Міжнародний Танцювально-Вокальний Фестиваль-Конкурс «Brilliant  Запрошує» 
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11 листопада на базі районного центру дитячої  

та юнацької творчості відбулася  
районна гра «Лідер – 2016». 

      Основна мета гри - формування 
патріотичних почуттів, національної 
свідомості, активної життєвої позиції 
учнів, стимулювання дитячо-юнацької 
ініціативи, творчості, інтересів та 
організаторських здібностей дітей та 
підлітків. 
      У грі  взяли участь 7 команд учнів-
лідерів: «Палаючі серця» Корсунь-
Шевченківської гімназії (керівники: 
заступник директора з виховної роботи  
О.П. Крикля, педагог-організатор В.В. 
Борткова ); «Серця патріотів» ЗОШ №1 
(керівник - заступник директора з 
виховної роботи Л.В. Резніченко); 
«4В(СТ)2» ЗОШ №2 (керівник -
заступник директора з виховної роботи 
О.В. Ковтун); «Лідер» ЗОШ  №5 
(керівники: заступник директора з 
виховної роботи Л.В. Федосій, педагог-
організатор І.В. Зінов’єва); «Україна в 
серці» Деренківецького НВК (керівники: 
педагог-організатор І.С. Бандурко, Л.М. 
Курінна,  вчитель зарубіжної 
літератури, класний керівник); 
«Мурашник» Моринського НВК 
(керівник - педагог-організатор Г.В. 
Мідловець); «Світанок» Нетеребського 
НВК (керівник - педагог-організатор 
Л.С. Кудла).         
      До складу журі входили: голова 
районної Спілки воїнів-учасників АТО 
І.В. Журавльов, методист РМК  
С.В.Давиденко, методист РЦДЮТ 
О.А.Лисенко, організатор культурно-
дозвіллєвої діяльності РБК І.В. 
Науменко, голова студентської ради 
Корсунь-Шевченківського педагогічного 
коледжу ім. Т.Г.Шевченка Тетяна Бак.   
       Команди лідерів активно 
долучилися до конкурсів гри: домашнє 
завдання – конкурс-візитка «Лідер 
stars» на тему «Пишаємося бути 
українцями»; кліп-інсценізація «Шоу-
лідер» « Як Лідери Європою 
мандрували».  
     До виступу в конкурсі візиток 
учнівські колективи відповідно 
Положення запрошували випускника  
школи, почесного гостя, успішну 

людину, яка є взірцем для команди, а саме: начальника 
відділу освіти О.М. Грушевську (гімназія), відому 
поетесу Корсунщини Л.А. Бистрову-Дробот (ЗОШ №2), 
майстриню, народного умільця Л.М. Ткач (Нетеребський 
НВК), вчителя історії та правознавства, переселенку із 

Сходу України Т.М. Мостову  (ЗОШ  
№5), волонтера, голову 
громадської організації 
«Солдатські матері Корсунщини», 
матір загиблого воїна АТО  Т.В. 
Перетятько (ЗОШ №1), 
добровольця, воїна АТО Вадима 
Мазніченка  (Деренківецький НВК), 
місцевого поета В.С. Бур’яна 
(Моринський НВК). Почесні гості 
звернулися до учнівської молоді з 
щирими подяками за доброчинні 
справи, за неоціненну моральну і 
матеріальну допомогу нашим 
воїнам-захисникам в скрутний для 
всієї України час.  
        Разом з тим учні брали участь 
у конкурсах-експромтах: конкурсі 
ораторів на обрану тему та 
«Лідер-ерудит».  
     Виступи команд відзначалися 
великим  патріотичним змістом. 
     За результатами оцінювання  
«Лідером – 2016 року» визнано 

команду «Палаючі серця» 
Корсунь-Шевченківської гімназії. 
     Переможцями в номінаціях  
стали: 
- «Зіркові лідери» - команда 
«4В(СТ)2» ЗОШ №2; 
- «Найоригінальніші» - команда 
«Серця патріотів» ЗОШ №1; 
- «Герої нашого часу» - команда 
«Україна в серці» Деренківецького 
НВК; 
- «Яскравий дебют» - команда 
«Мурашник» Моринського НВК; 
- «З Україною в серці» - команда 
«Світанок» Нетеребського НВК; 
- «Найдружніші» - команда «Лідер» 
ЗОШ  №5. 
       Всі присутні отримали 
позитивні емоції. Щира подяка всім  
учням, виступи яких були 
наповнені патріотизмом, любов’ю 
до рідної землі, України та їхнім 
керівникам.     

 Світлана Давиденко, методист 
райметодкабінету 

Районна гра «Лідер – 2016 » 
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      Кіокушинкай карате – спорт сильних тілом і духом. 
Цей вид боротьби 
набув на Корсунь-
Шевченківщині 
великої популярності 
серед молоді. 
Дитячо-юнацька 
спортивна школа – 
єдина на Черкащині, 
де вже 10 років існує 
секція кіокушинкай 
карате, а показові 
виступи каратистів 
на всіх районних та 
міських святах 
«зривають» у 
глядачів справжні 
овації, 
     На чемпіонат Черкащини, що відбувся нещодавно, 
команда ДЮСШ поїхала солідним складом – 22 
спортсмени. І здобули переконливий успіх - привезли 
додому 12 медалей, серед яких три золоті.  
     Перші місця вибороли: серед юнаків 14-15 років 
Владислав  Крикля, серед  дівчат  цього  ж  віку  Дарина  

 

 
Районний 

шахово-шашковий турнір 
 

      4 листопада на базі Корсунь-Шевченківської ЗОШ 
№1 відбулись районні змагання з шахів та шашок. 
Юнаки та дівчата з 13 навчальних закладів взяли 
участь у змаганнях. 

Вітаємо призерів змагань! 
    У змаганнях з шашок загальне командне 
І місце виборола команда Нетеребського НВК,  
ІІ місце у юнаків та дівчат Авторської О.А.Захаренка 

ЗОШ с.Сахнівка, 
ІІІ місце у команди ЗОШ №5. 
   У змаганнях з шахів командне  
І місце виборола команда Авторської О.А.Захаренка 

ЗОШ с.Сахнівка, 
ІІ місце у юнаків та дівчат Драбівського НВК, 

ІІІ місце у команди Нетеребського НВК. 

Дякуємо учасникам, вчителям, директорам навчальних 

закладів за активну участь у конкурсі і розвиток таланту! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Уманець, а Євген Лагодзінський був найсильнішим 

серед хлопчиків 8-9 років. 
Тренер команди, призерка 
чемпіонатів Європи та 
чемпіонка України, майстер 
спорту Ксенія 
Шапошникова так 
прокоментувала 
результати своїх 
вихованців: 
«Усі заслуговують похвали, 
особливо за волю до 
перемоги. Наші каратисти 
стали сильнішими за 
представників обласного 
центру і Маріуполя − гостей 
чемпіонату. У складі 
команди були і діти-

новачки, які тренуються перший рік і вперше брали 
участь у такому чемпіонаті. Але статус обласних 
змагань їх не злякав, всі показали хороші результати. 
Тому медалі й грамоти стануть важливим стимулом для 
вдосконалення майстерності юних  каратистів.» 

За інформацією сайту «Нова доба» 

 

 
Вітаємо 

 з Днем народження  
у листопаді 

 
Галину Миколаївну Миронюк, 

директора Стеблівської ЗОШ, 

Олену Вікторівну Яценко, 

директора Деренківецького НВК, 

Тетяну Федорівну Покатілову, 

завідувача дитячої установи «Сонечко», 

Наталію Леонтіївну Панюту, 

бухгалтера централізованої бухгалтерії. 
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Спортивні досягнення 

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 

                           

Увага! 
З 14 листопада по 30 грудня відбудеться І (шкільний) тур ХVI Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
під гаслом “Об’єднаймося ж, брати мої!”, присвячений 100-річчю утворення Української Центральної Ради 

 та проголошення Української Народної Республіки. 

Тема творчих робіт: “Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна” 
                                                                                                                (І.Світличний) 

Просимо вчителів історії та літератури навчальних закладів Корсунщини залучити учнів до участі у конкурсі. 


