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       О.А.Захаренко першим 
дійшов висновку: зміни, що 
відбуваються в суспільстві, 
ставлять перед сім'єю і школою 
нові завдання у формуванні 
особистості. Сахнівська школа 
пішла знайомим шляхом, з якого, 
власне, ніколи не звертала - в 
основі виховної системи - 
загальнолюдські цінності. Перші 
кроки в реалізації цього проекту - 
утвердження вічних      цінностей   
у   свідомості дітей. Це - база, 
рятівне коло в період суспільних 
метаморфоз, втрати       ціннісних       
орієнтирів,  зумовлених новими  
радикальними змінами в 
державному устрої України. І не 
дивно, що ці ідеї Олександра 
Антоновича особливо актуальні у 
наш час. 
       В дискусіях, пошуках 
найпереконливіших обгрунтувань 
сахнівські    педагоги    колективно 
визначили декілька базових вічних   
цінностей, які належить засвоїти 
учням в першу чергу. За 
ініціативою директора підготували  
і випустили десять книжечок - 
добірок матеріалів із серії 
«Загальнолюдські цінності» на 
допомогу класному керівнику для 
проведення тематичних бесід: 
«Людина»,   «Знання»,      «Сім'я»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Батьківщина», «Милосердя».  
«Соціальна справедливість», 
«Культура»,  «Праця», «Мир», 
«Земля». Це була перша спроба 
реалізувати надважливе виховне 
завдання - зорієнтувати юну 
людину в бурхливому просторі 
сьогодення, допомогти їй 
розібратися, зрозуміти, де правда, 
а де кривда. 
       Олександр Антонович завжди 
цікавився новими досягненнями 
педагогічної науки, намагався 
принести в свою школу передовий 
світовий досвід, запалити своїми 
ідеями колектив школи, залучити 
батьків і дітей для здійснення 
задумів і мрій. Він був 
переконаний, що школа без мрії 
не може функціонувати. Велика 
любов до дітей і патріотизм 
допомагали директору жити, 
надавали сил і енергії, рухали 
думки. Фонтан «Колосок», 
планетарій, музей, спортзал, 
басейн, дендропарк, ігрові 
майданчики, Криниця Совісті, 
шкільне радіо і всі традиційні 
заходи, які проходили в школі – то 
все  від  великої любові до справи,  
до дітей, до односельчан. Його 
праця     втілилась    в     найкращу 
сільську школу України, знану не                           
лише  в  Україні, а  й за її межами.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика родинного виховання та 
педагогіка добротворення 
О.А.Захаренка отримали багатьох 
послідовників. 
      Освітяни Корсунського краю 
пишаються своєю причетністю до 
спадщини О.А.Захаренка. Тому 
впродовж багатьох років кожен 
колектив навчально-виховних 
закладів району намагався 
створити таку школу, в якій кожен 
куточок виховує, естетичний смак, 
добро милосердя, гордість за 
свою землю і родину.  
      А ідеї добротворення 
О.А.Захаренка знайшли своє 
втілення у роботі учнівського 
самоврядування. В кінці травня 
традиційно збираються лідери 
учнівської спільноти на яскраве і 
захоплююче свято, щоб підвести 
підсумки роботи за навчальний рік 
та визначити завдання на 
майбутнє. 
      О.А.Захаренко залишив нам 
велику спадщину, і скільки його 
ідей ще вимагають детального 
вивчення і втілення в життя. Адже 
педагог закликав не зупинятися ні 
на мить, бо кожна дитина не 
готується до життя, вона живе, і її 
життя вже сьогодні має бути 
щасливим, радісним і сонячним, 
наповненим яскравими подіями.                                                
   

Педагогіка 

 конкретної мети 
Напередодні 80-річчя з дня народження відомого 
педагога сучасності, академіка, дійсного члена 

Академії педагогічних наук України, державного і 
громадського діяча, народного вчителя Олександра 
Антоновича Захаренка, працівники освіти Корсунь-

Шевченківщини готуються гідно зустріти цю дату і 
активно впроваджують у своїй діяльності основні 

захаренківські ідеї та орієнтири. 
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Сахнівська школа 
сьогодні 

 

    «Буде школа – буде 
село, буде село – буде 
Україна», - так говорив 
О.А.Захаренко. І, дійсно, 
школа в селі – центр 
просвітницької роботи. 
Адже всі заходи, які 
проводить школа, так чи 
інакше пов’язані з селом і 
його громадою. 
Приїжджають гості до 
жителів села – їх ведуть до 
школи показати місце, де 
колись самі робили добрі 
справи і де сьогодні 

творять добро їхні діти. У школі створена  матеріальна 
база, яка дає змогу кожній дитині вибрати до душі 
улюблену справу: займатися музикою чи спортом, 
хореографією чи образотворчим мистецтвом, чи 
здобути міцні і глибокі знання в одному з 5 центрів, що 
діють в закладі. А найулюбленіший центр дітвори – 
здоров’я та спорту, який включає плавальний басейн. 
Його із задоволенням відвідують діти не тільки нашої 
школи, а й шкіл району. З початку року басейн відвідали 
більше трьох тисяч учнів та студентів. 
      О.А.Захаренко говорив про те, що кожен квадратний 
метр території школи має виховувати. Тому і учні, і 
вчителі, і працівники школи дбають про те, щоб всі 
шкільні куточки були найкращими. У школі існує 
традиція: кожен випускник, закінчуючи її, обов'язково 
повинен посадити деревце. Цієї весни випускники 
посадили 10 щеплених сосен. Всього на  території 
школи налічується близько 3500 дерев і кущів 70 видів. 
На клумбах щороку висаджуються десятки тисяч 
саджанців квітів, вирощених у шкільній теплиці. 
Улюблені квіти О.А.Захаренка - сальвії, тому їх квітує на 
території школи найбільше - близько 10 тисяч. 
      Незабаром вся педагогічна спільнота відзначатиме 
80-річчя з дня народження Великого Вчителя. Хотілося 
б зустріти ці дні з новими успіхами, доповісти Захаренку 
про те, що його справа продовжується, школа не стоїть 
на місці, вона постійно розвивається. У наших планах – 
встановлення погруддя О.А.Захаренку біля школи, 
облаштування ще однієї зали шкільного музею 
«О.А.Захаренко в контексті сучасної доби». Зараз 
проводиться активна робота по збору матеріалів для 
експозиції нової зали. 
      У цьому році, працюючи під девізом «Поспішайте 
робити добро людям», юні захаренківці зібрали 5 ц 
овочів і передали ветеранам праці та Набутівському 
будинку пристарілих. Не забувають і про наших 
земляків-воїнів АТО, пишуть листи, передають 
подарунки. Найкращі волонтери - учні 9 класу, класний 
керівник Л.І.Мельникова, та 8 класу, класний керівник 
Л.В.Кириленко. А в ході акції «Від серця до серця» на 
благодійному ярмарку відзначились учні 4 класу, 
класний керівник Н.Д.Несен.  
      У педколективу школи багато задумок по розвитку 
творчих ідей, поліпшенню матеріальної бази, 
підвищенню рівня освіченості та вихованості 
випускників школи.             І.Л.Рибалка, директор школи  
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

     Працювати в школі – це 
щастя, працювати в школі 
О.А.Захаренка – безмежне 
щастя, що переповнює 
гордістю! Прийшовши на 
роботу вперше, ще не 
провівши жодного уроку та 
не познайомившись з 
жодним учнем, відразу 
зіштовхуєшся з традицією 
Сахнівської школи з 
промовистою назвою 
«Вогнище скликає друзів». 
Ця традиція зустрічатись 
перед кожним навчальним 

роком була запроваджена Олександром Антоновичем і 
є однією із своєрідних візиток школи, яку радісно 
чекають не тільки теперішні, а й колишні її випускники. 
Під час проведення заходу відбувається святковий 
концерт та різні розважальні заходи, які нікого не 
залишають осторонь головного «храму» села – школи. 
      Мабуть, головною заслугою народного педагога є 
логічна продуманість навчального процесу та чітка 
взаємодія всіх його складових. Кожен новий робочий 
ранок розпочинається з традиційної шкільної лінійки, де 
учні звітують про успішність та проведену роботу за 
минулий день, а також будують плани на майбутнє. На 
лінійці вітають з днем народження всіх працівників 
закладу, а також жителів села, що є ще однією 
традицією, започаткованою Олександром Антоновичем, 
яка нерозривно пов’язує життя села та школи. Дітям, які 
відзначають свій день народження або тим, хто здобув 
якусь перемогу в конкурсах, змаганнях надається 
почесне право підняти Державний Прапор України під 
виконання гімну нашої держави. Цей елемент 
навчального процесу спрямований на розвиток 
патріотизму, адже як говорив Захаренко: «…патріотами 
не народжуються. Ними стають у процесі становлення 
особистості, в процесі виховання…» 
      Важливою проблемою освіти є і, мабуть, буде 
залишатись мотивація. Треба бути природженим 
педагогом, щоб вирішити цю споконвічну проблему в 
навчанні, і саме таким був Захаренко. Він сам 
намагався і примушував всіх працівників шукати в 
дитині зерно таланту, яке зможе максимально 
розвинути школа. Для цієї мети було не лише створено 
матеріальну базу, а й запроваджено цікаві, передусім 
для дітей, традиції. Складається враження, що 
дотримуватись традицій – це вже традиція школи.  
     На мою думку, Олександр Антонович випередив час, 
адже все, започатковане ним з року в рік стає ще більш 
актуальним, вкрай необхідним та зрозумілим для всіх. Я 
дякую долі за надану мені можливість, хоч 
опосередковано, доторкнутись до спадщини, без 
перебільшення, великого педагога – Олександра 
Антоновича Захаренка. Його ідеї вічні! 

О.Кріт, голова  ради молодих вчителів району, вчитель 
історії Сахнівської школи 

     «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 
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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. 

        Той, хто працював у Сахнівській школі, пам'ятає, 
що і сама школа, і шкільне подвір'я з квітниками, 
спорудами, з фруктовим садком і найрізноманітнішим 
зеленим вбранням — все створювалося руками 
вчителів і учнів. Створювалося з любов'ю і незвичайною 
відданістю. Так хотів Олександр Антонович, це була 
мрія його багатої душі і палкого серця. Ми, його учні, 
розуміли і намагалися у всьому підтримувати 
директора. Знали, що він 
бачив сільську школу 
школою радості, добра й  
краси. Такою він і творив 
її з допомогою 
педколективу, батьків, 
громадськості села. 
       За час роботи у школі 
ми пересвідчились у 
дивовижній 
працездатності її 
директора, а відтак і всіх, 
хто працював поруч з 
ним. Для нас з 
Володимиром 
Васильовичем Олександр 
Антонович був мудрим 
сівачем, а його ідеї і 
справи — зернятка, які 
так щедро даровані йому 
від батька-матері. Цю 
ношу він обрав для себе сам і з честю ніс  до 
останнього дня свого невтомного життя, полишивши 
нам у спадок уроки добротворення: 
Урок 1-ий. Поспішайте творити добро. Духовне добро. 
Урок 2-ий. Тільки творча людина добра.  
Урок 3-ій. Твори добрі справи щодня, вони принесуть 
людям користь, а тобі приємність. 
Урок 4-ий. Добрі почуття формує лише сумлінна праця. 
Урок 5-ий. Найкращий вихід із труднощів - творити 
добро іншим людям. 
Урок 6-ий. Посміхайся й жартуй у складні хвилини 
життя. Посмішка — це ознака твоєї доброти. 
Урок 7-ий. Щасливий той, хто робить добрі справи. 
Урок 8-ий.  Добрі діти - це щастя вчителя, батьків, це 
захищена старість кожного. 
      Тож усім, хто переймається проблемами 
національної освіти в Україні, хто не байдужий до долі 
дітей і шукає шляхів виховання свідомих, духовно 
багатих особистостей, хай послужать ці захаренківські  

 
 
 
уроки добротворення як керівництво діяти. Саме його 
уроки добротворення, особистий життєвий приклад, як  
взірці допомогли мені створити власну систему роботи 
з учнями, сутністю якої стали переконання того, що 
сучасний учитель має вміти відповідати на непрості 
виклики часу. Адже вчителю рідної словесності треба 
дати дітям знання про літературний процес, про 
багатство рідної мови, виробити навички грамотного 
письма за ту незначну кількість годин, що відводить 
шкільна програма. Саме тому роботу з реалізації 
гуманної педагогіки О.А.Захаренка планую комплексно, 
за певними напрямками:  
-  Рідна мова - душа нації, духовна скарбниця народу. 
Світлиця українського слова. 
- Уроки   рідної   словесності   —   основні   форми   
навчання   і   виховання громадянина України. 
-  Шкільна літературна студія «Душі криниця». 
- Районна школа «Майстер-клас» з проблеми 
мовленнєвого розвитку учнів. 
- Виховання громадянина України словом рідної мови. 
Виховна система «Калинове ґроно». 
      Набувши досвід у Сахнівській школі, послідовно, 
продумано й системно реалізую його в щоденній 
діяльності: шукаю, вивчаю, впроваджую, створюю і 

реалізую власну систему-
програму з вивчення основ 
рідної словесності. Ніколи 
при цьому не забуваю 
заповітів Учителя: « Успіх 
приходить до того, хто 
любить клопітку, творчу 
щоденну працю; щоб 
навчити дітей, треба самому 
вміти», а ще - «Із школи має 
вийти допитлива і всебічно 
освічена людина». 
      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 

Наука мудрої любові до дітей 
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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. 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 

Заходи 
районного відділу освіти 

щодо відзначення 80-річчя 
з  дня народження 

народного вчителя О.А.Захаренка 

 

1. « Пам’яті О.А.Захаренка». Урочистості з нагоди 80-
річчя з дня народження О.А.Захаренка в Авторській 
середній загальноосвітній школі с. Сахнівки.                                                        
                                                                        (Лютий 2017) 
2. Районні педагогічні читання : «Творча спадщина 
О.А.Захаренка в інноваційній школі.»          (Лютий 2017) 
3.  Тематичні виставки про життя й діяльність народного 
вчителя, академіка  АПН України  «О.А.Захаренко – 
золота спадщина педагогіки». 
                                               (Впродовж  2016-2017 років) 
4.  Проведення районних семінарів для різних категорій 
педагогічних працівників з теми: «Впровадження 
гуманної педагогіки О.А.Захаренка».                              
                                                (Впродовж 2016-2017 років)                                                                               
5. Інтернет-конференція для вчителів початкових 
класів: «Творча спадщина О.А.Захаренка в контексті 
гуманної педагогіки».                                    (Січень 2017) 
6.  Круглий стіл: «Молоді учителі Корсунщини вивчають 
та впроваджують у практичну діяльність педагогічні ідеї 
О.А.Захаренка» .                                (Грудень 2016)   
7.Інтернет-конференція для директорів та заступників 

директорів з виховної та навчально-виховної роботи з 
теми «Духовна спадщина О.А.Захаренка як 
педагогічний орієнтир у вихованні дітей».                                         
                                                                        (Лютий 2017) 
8.     Декада пам’яті О.А.Захаренка.    (1-10 лютого 2017) 
9. Виставка педагогічних технологій «Освіта 
Корсунщини» під гаслом «Запроваджуємо ідеї вчителя-
гуманіста О.А.Захаренка».                       
                                                                   (Березень 2017) 
10. Шкільні педагогічні читання «Гуманна педагогіка – 
основа сучасної системи виховання учнівської молоді.          
                                               (Впродовж  2016-2017 років) 
11.   Міжшкільне партнерство з питань обміну досвідом 
з впровадження  ідей О.А.Захаренка.               
                                               (Впродовж  2016-2017 років) 
12.   Презентація книг : 

- 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».                       (Впродовж 2016-2017 років) 

13. Шкільні педагогічні конференції (орієнтовна 
тематика): 
- «Впровадження творчої спадщини родинного 
виховання О.А.Захаренка в навчально-виховний процес 
сучасного освітнього закладу»; 
- «Виховання загальнолюдських цінностей в умовах 
навчально-виховного закладу»; 
- «Використання музейної педагогіки в роботі з учнями».    
                                               (Впродовж  2016-2017 років) 
14. Шкільні учнівські конференції за книгами «Школа 
над Россю», «210 шкільних лінійок», «Слово до 
нащадків».                            (Впродовж  2016-2017 років) 
15.   Відвідування музею О.А.Захаренка с.Сахнівка. 
                                             (Впродовж  2016-2017 років) 

16.  Цикл уроків позакласного читання  «Людина у 
цьому світі лиш добро повинна творити» за книгою 
«Лелеки над Сахнівкою».   
                                              (Впродовж  2016-2017 років) 
17.  Конкурс учнівських поетичних та прозових творів: 
«Він залишив назавжди слід після себе у світі». 
                                                                       (Січень 2017) 
18.  Урочисті лінійки, присвячені 80-річчю з дня 
народження О.А.Захаренка: 
- «Учитель добра і краси»; 
- « Справа Захаренка в кожному з нас»; 
- « Добрий слід на землі».                             (Лютий 2017) 
19.  Тематичні засідання шкільних методичних 
об’єднань вчителів-предметників за книгою 
О.А.Захаренка «Поради колезі , народжені в школі над 
Россю».                                                          (Січень 2017) 
20. Випуск тематичних шкільних газет про життя та 
діяльність О.А.Захаренка.                            (Січень 2017) 
21.  Випуск районної газети, присвяченої 80-річчю з дня 
народження О.А.Захаренка.                         (Січень 2017) 
22. Створити постійно діючі сторінки на сайтах відділу 
освіти та районного методичного кабінету про життя та 
діяльність великого педагога О.А.Захаренка та 
впровадження його ідей в навчально-виховний процес. 
                                                          (Травень-січень 2016) 
23. Випуск вісника відділу освіти, присвяченого 
підготовці до відзначення ювілейної дати з дня 
народження О.А.Захаренка.              (Травень 2016 року) 
24. Участь педагогічних працівників Корсунщини в 
інтернет-конференції ЧОІПОПП.              (Червень 2016) 

                                                                                                                      
За інформацією районного методичного кабінету
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     Час іде вперед, змінюючи суспільство і 
людей. Люди стають більш 
комунікабельними, демократичними, 
змінюється їхній менталітет. Та поряд з цим 
незмінними цінностями залишаються совість, 
патріотизм, любов до Батьківщини.                  
   У зв'язку з подіями на сході України ці 
цінності набувають особливої актуальності. 
Патріотичне виховання молодих українців 
спрямовується на відродження козацьких 
традицій, виховання поваги до народних 
звичаїв, національних цінностей українського 
народу, формування здорового способу 
життя.                         
      Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-
патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") 
започатковано з метою збереження і  популяризації 
цінностей українського народу. Перший (районний) етап 
гри "Джура" відбувся 23 квітня на базі Корсунь-
Шевченківської ЗОШ №2. 14 команд (роїв) навчальних 
закладів району змагались 
у 6 видах випробувань: 
демонстрація стройового 
впоряду, проходження 
смуги перешкод, тестові 
завдання з історії України 
"Відун", надання першої 
медичної допомоги 
"Рятівник", стрільба з 
пневматичної зброї та 
перетягування линви 
(канату).           
      Розпочалося свято з 
урочистої лінійки, на якій з 
вітальним словом до 
учасників гри звернулись 
запрошені гості : М. К. 
Волков – 1-ий заступник 
Верховного отамана 
Міжнародної асоціації 
"Козацтва", А.В.Яцина - заступник військового комісара 
Корсунь-Шевченківського районного комісаріату, 
О.А.Собченко - член правління спілки воїнів АТО 
Корсунщини, В.М.Колошмай - заступник військового 
комісара по територіальній обороні.                                      
      Після оголошення програми 
змагань та проведення жеребкування 
розпочалась демонстрація 
стройового впоряду команд (роїв). До 
складу журі ввійшли запрошені гості 
та вчителі Захисту Вітчизни : 
Л.В.Лавренчук, С.В.Коновалюк, 
О.В.Чорновіл, О.М.Мельник, 
О.А.Бондаренко, О.В.Хіміченко.   
      У першому конкурсі не було 
рівних рою Квітчанського НВК, 
вчитель Захисту Вітчизни 
В.М.Отземко. Найвищим балом та 
гучними оплесками нагородили 
команду всі присутні. У змаганнях 
"Смуга перешкод" найвищий бал 
показала команда ЗОШ №5, вчитель  

 
 
 
 
 

Захисту Вітчизни Л.В.Лавренчук. У змаганнях «Відун» 
та «Рятівник» найкращі результати показала команда 
Моринського НВК, вчитель Захисту Вітчизни 
О.В.Чорновіл. Найвлучнішими стрільцями стали 

учасники Нетеребського НВК, вчитель 
Захисту Вітчизни В.В.Задорожний, а в 
"Линві" у запеклій боротьбі перемогла 
команда ЗОШ №5.                                  
      Після таких змагань на галявинах у 
затінку учасники гри залюбки смакували 
польову кашу, приготовлену кухарями 
ЗОШ №2. За надані продукти подяка 
благодійнику ПП М. П.Семененку.             
      На заключній лінійці було підведено 
підсумки І-го районного етапу військово-
патріотичної гри "Джура".  Подяки та 
грамоти командам (роям) вручили 
М.К.Волков, О.А.Собченко та А.В.Яцина. 
За підсумками усіх видів змагань І місце 
виборола команда ЗОШ №5, командир 
Ярослав Василенко. На ІІ місці команда 
Моринського НВК, командир Ростислав 
Дяченко, на ІІІ - команда ЗОШ №1, 
командир Олександр Рога. Наступні 

місця розподілились так:  ІV місце у команд 
Гарбузинського НВК та Нетеребського НВК, V місце у 
ЗОШ №2, VI місце у Стеблівської ЗОШ, VII місце у 
Селищенського НВК,  VIII місце у команд Дацьківського  

НВК та гімназіЇ, IX місце у 
команди ліцею, X місце у 
команд Деренківецького НВК та 
Квітчанського НВК, XI місце у 
Драбівського НВК.       
    Проведення військово-
патріотичної гри "Джура" на 
Корсунщині цього року було 
активним, добре організованим 
та підготовленим. Дякую всім 
вчителям Захисту Вітчизни, 
учасникам шкільних команд, 
адміністраціям шкіл району, 
всім, хто долучився до 
підготовки команди для участі у 
районному етапі військово-
патріотичної гри "Джура". 

Ірина Алєксєєва, начальник 
відділу освіти 

Всеукраїнська дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») 
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27 квітня 2016 року в актовій залі Корсунь-
Шевченківської райдержадміністрації відбулось 

нагородження переможців обласних олімпіад, 
призерів МАН, інтелектуальних творчих конкурсів, 

спортивних змагань. 

      Вже стало доброю традицією щороку підводити 
підсумки учнівських та педагогічних досягнень за 
навчальний рік. І приємно, що з року в рік кількість 
запрошених не зменшується. А це є переконливим 
свідченням ефективної роботи вчителів, керівників 
гуртків, тренерів-викладачів та напруженої творчої праці 
дітей. 
      За результатами 2015-2016 навчального року 42 
учні вибороли перемогу в олімпіадах, науково-
дослідницькій та творчій діяльності, в спорті. Цьогоріч 
маємо 22 переможці обласних предметних олімпіад, 7 
переможців обласного конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН, 3-х переможців 
Міжнародного мовного конкурсу ім. П.Яцика, 3-х 
переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Мирний космос» та переможця фінального етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії» в 
номінації «Поезія», переможця обласного конкурсу 
«Герої не вмирають».  
       63 обласних призових місць, 79 всеукраїнських 
перемог та 21 Міжнародну перемогу у мистецьких 
конкурсах і фестивалях здобули вихованці районного 
центру дитячої та юнацької творчості. 
       Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи в 
обласних змаганнях здобули 42 перших місця, 53 – 
других, 85 – третіх місць. Переможців Чемпіонатів 
України – 5, срібних призерів – 12, володарів бронзових 
медалей – 29.  
      Дитячо-юнацька спортивна школа у 2015 році в 
огляді-конкурсі на кращу організацію спортивно-масової 
та виховної роботи виборола ІІ місце в області. 
      Найвагоміші досягнення у вихованки ДЮСШ 
Марусенко Світлани, яка включена до національної 
збірної України (тренер Сергій Антонович Лисенко). 
     Слід відзначити вчителів, які з року в рік мають по 
кілька призерів обласного рівня.  
     Цього року Дмитро 
Володимирович Антонов, 
учитель-методист, учитель 
фізики міської ЗОШ №1, 
завідувач районного 
методичного кабінету, має 5 
призерів; Ірина Михайлівна 
Носаченко, учитель інформатики 
гімназії має 3 призерів; Людмила 
Іванівна Резніченко, учитель-
методист, учитель географії та 
економіки гімназії має 2 
призерів; Леонід Володимирович 
Лавренчук, учитель хімії ЗОШ 
№5 – 2 призерів; Володимир 
Анатолійович Кошелюк, учитель 
географії ЗОШ №2 – 2 призерів; 
Тамара Іванівна Стрілець, 
учитель біології Гарбузинського 
НВК – 2 призерів; Володимир 
Вікторович Шершнєв, учитель 
математики та інформатики 
ліцею – 2 призерів. 

       
 
 

      Сорок два 
переможці  обласних 
олімпіад, призери 
Малої академії наук 
України, переможці 

інтелектуальних 
творчих конкурсів та 
спортивних змагань 

нагороджено 
Грамотами відділу 
освіти і подарунком 
на пам'ять. Кожен 
учень отримав 

ексклюзивні 
записники «Гордість 

Корсунщини – 2016», які презентувала І.А.Алєксєєва, 
начальник відділу освіти.                 
      Нагороди вручали В.Т.Клименко, голова районної 
державної адміністрації, О.В.Шевчук, заступник міського 
голови та Н.О.Семоненко, депутат міської ради. Листи 
подяки отримали батьки учнів. Грамотами відділу освіти 
та грошовою нагородою відзначено 34 вчителі, 
керівники гуртків, тренери-викладачі за невтомний 
творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі, 
велику любов до дітей. 
      З вітальним словом від імені учнів звернулась до 
присутніх Марія Дубина, учениця 11 класу гімназії. Зі 
словами подяки батькам та учням від імені вчителів – 
Людмила Василівна Федосій, вчитель української мови 
ЗОШ №5, від імені батьків – Дмитро Володимирович 
Антонов. 
      Так щорічно районна державна адміністрація, 
районна та міська ради пошановують педагогів району 
за натхненну працю, усвідомлене виконання 
професійних обов’язків, за активне прагнення 
примножувати інтелектуальний потенціал українського 
народу та учнів-призерів, які завдяки наполегливості та 
старанням досягли високих результатів і примножили 
скарбничку перемог району. 

            Галина Якименко, методист райметодкабінету

Відзначення юних талантів Корсунщини 
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Обласна спартакіада 
В квітні 2016 року на базі спортивного комплексу 

«Манеж» у м.Черкаси відбулась обласна 
 спартакіада педагогічних працівників  

закладів освіти Черкащини. 

       Корсунщину на спартакіаді представляла команда у 
складі 
педагогічних 
працівників 
району: 
В.В.Невідничого, 
В.М.Колісниченка, 
О.С.Шевченка, 
Б.В.Кулика, 
С.В.Фесенка, 
І.П.Шпилька, 
В.В.Бабенко, 
С.М.Слюсар, 
С.А.Пріщенка, 
С.А.Зубка, 
Р.В.Поповича, 
А.В.Касяненка, 
С.О.Федоренка, 
І.А.Одноволик, В.І.Житомирського.  
       Спортсмени взяли участь у змаганнях з шашок, 
шахів, настільного тенісу, армспорту, дартсу та 
перетягування канату, і вибороли призові місця: 
І місце – з армспорту (до 90 кг) – Сергій Олексійович 
Федоренко,       
ІІ місце – з армспорту (+90 кг) – Віктор Іванович 
Житомирський,      
ІІІ місце – з перетягування канату – команда Корсунь-  
Шевченківського району.      
      Завжди приємно відзначати педагогів, які беруть 
участь у конкурсах, змаганнях чи виступають разом з 
учнями в одній команді, і отримують такі позитивні 
результати. Пишаємось, що таких  творчих вчителів у 
нас багато. Навчати своїм прикладом – кредо 
обдарованих педагогів! 

Валентина Кузьміна, голова Профспілки 

Поспішаймо робити добро 
       18 травня 2016 року РЦДЮТ радо зустрічав 

делегації навчальних закладів району на щорічному 
святі «Поспішаймо робити добро» для підведення 
підсумків за навчальний рік. Впродовж року юні 
добротворці активно прагнули зробити світ добрим, 
радісним, сонячним, милосердним, а наш рідний край, 
рідну Україну – квітучою, красивою, благодатною. 
       З вітальним словом до присутніх звернулась 
начальник відділу освіти Ірина Володимирівна 
Алєксєєва і вручила учнівським колективам грамоти, 
дипломи та подяки. Пошанування переможців 
добротворчих справ проходило у номінаціях: «Інтернет-
проект «Ми - патріоти Черкащини», «Конкурс 
екологічних агітбригад», «Волонтерський загін», 
«Краща класна програма добротворення», «Конкурс 
патріотичної пісні «Три війни в історії України», «Творчо 
обдарована дитина». За сумлінну і творчу працю, 
результативну підготовку учнів до участі в творчих 
конкурсах різних рівнів грамотами відділу освіти 
нагороджено заступників директора з виховної роботи: 
О.П.Криклю, гімназія, Л.В.Резніченко, ЗОШ №1, 
О.В.Ковтун, ЗОШ №2, Л.В.Федосій, ЗОШ №5, 
О.С.Менщикову, Стеблівська ЗОШ, О.Л.Гаврасієнко, 
Гарбузинський НВК, педагога-організатора 
О.Г.Саварську, Дацьківський НВК.  
      Після урочистої частини організатори свята 
запросили лідерів учнівського самоврядування до 
участі в патріотичному квесті у вишиванках, який 
включає в себе розваги та конкурси. Психолог Олена 
Миронюк провела тренінгові заняття «Дозволь собі бути 
щасливим». Також відбулось засідання Ради 
старшокласників, на якому обрано новий склад активу. 
Представила його координатор учнівського 
самоврядування району О.А.Лисенко. І завершилось 
свято добротворців патріотичним флешмобом та 
стартінейджером. Ведуча свята В.Кравченко побажала 
лідерам самоврядування миру, добра та приємного 
літнього відпочинку. 

Світлана Давиденко, методист райметодкабінету
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Звіт РЦДЮТ 
    Традиційно у квітні гуртківці Корсунь-Шевченківського 
РЦДЮТ звітували в районному будинку культури про 
свої досягнення за навчальний рік.  
     У фойє РБК педагоги РЦДЮТ розгорнули виставку 
робіт гуртківців. А потім презентували глядачам 
святковий концерт, програму якого наповнювали 
яскраві та професійні номери. Довершеність образів 
гуртківців створювали нові костюми, пошиті 
працівниками РЦДЮТ.  
     Особливо бурхливими оплесками глядачі зустрічали 
номери, в яких були задіяні і артисти і їхні керівники: 
Віталій Любко зі своїми маленькими артистами у 
таночку «Машки і Ведмідь», Валентина Гринюк зі своїми 
ученицями, учасницями студії «Барви Корсуня».  
     

      
     На завершення святкової концертної програми  
директор РЦДЮТ Тетяна Фурса  щиро подякувала 
дітям за творчий звіт, прикладені зусилля, 
професіоналізм, витримку та розуміння, 
вручила подяки батькам та благодійникам 
за підтримку юних талантів.       
     Слід відзначити, за 2015-2016 
навчальний рік гуртківці і їхні керівники 
поповнили скарбничку закладу  
перемогами в конкурсах, фестивалях, 
змаганнях, виставках різних рівнів: 63 
обласні перемоги, Всеукраїнських – 79, 
міжнародних – 21. Найкращих результатів 
досягли у цьому навчальному році 
керівники гуртків  Жанна Лисенко, Віталій 
Любко, Алла Іваненко. Вони мають 
найбільше перемог у міжнародних 
конкурсах.                         

Ольга Лисенко, методист РЦДЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Вітаємо 
              з Днем народження 
                        у травні 
                   Ольгу Андріївну Шкребтій, 

                  методиста райметодкабінету, 
               Тетяну Михайлівну Степанову, 

                          директора ЗОШ №5, 
              Оксану Володимирівну Луценко, 

                       головного бухгалтера, 
                 Надію Михайлівну Сидоренко, 

                                бухгалтера, 
                 Юрія Васильовича Гуріненка, 

                     програміста  відділу освіти. 

 

  
Травнева зустріч  

      11 травня 2016 року відбулась традиційна зустріч 

ветеранів педагогічної праці Корсунщини, приурочена 
Дню Перемоги. Організатор зустрічі – Валентина 
Сергіївна Кузьміна, голова районної організації 
Профспілки. На зустріч запрошено педагогів-ветеранів 
праці, серед яких В.В.Темненко, учасник бойових дій.  
      Ветерани вшанували пам’ять загиблих на мітингу 
біля братської могили у сквері Слави, поділились 
спогадами та враженнями за круглим столом. Учні 
гімназії привітали ветеранів квітами. З вітальним 
словом до присутніх звернулись  В.С.Кузьміна, 
Л.А.Бистрова-Дробот, В.В.Темненко, О.П.Коноваленко,  
А.С.Супруненко.   
      Теплий прийом та щедра гостина приємно 
розчулили ветеранів. Низький уклін вам, дорогі 
педагоги, за багаторічну працю, активну громадську 
діяльність, відданість учительській справі. 
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«Система виховної роботи базується на ланцюжку щорічних задумів (цілей), якими 
захоплюються і діти, і вчителі, і батьки. Вдало знайдений задум перетворює життя 
вчителя і учня в животворний струмочок, школу – у велику сім’ю, де панує радість, 

творчість, а навчально-виховний процес перестає бути обтяжливим і для дитини, і 

для вихователя.» - О.А.Захаренко 


