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Шановні освітяни! 

Сердечно вітаємо Вас з професійним святом! 
Бажаємо невичерпних сил і творчого натхнення, терпіння й мудрості, 
поваги та вдячності, любові й розуміння, нових професійних досягнень 

та здійснення усіх добрих задумів і починань. 
Нехай Вам завжди всміхається доля,  

дарує Вам міцне здоров’я та довголіття! 
Нехай у Ваших родинах завжди панують тепло, радість та затишок! 

 З повагою 
Оксана  Грушевська, 

в.о.начальника відділу освіти 
Валентина Кузьміна, 

голова районної 
організації 
Профспілки 

У номінаціях 
«Школа найвищих досягнень» – 

 Корсунь-Шевченківську гімназію 
 

«Школа високих досягнень» – 
Корсунь-Шевченківську ЗОШ №1 

«Школа перспективних досягнень» – 
Корсунь-Шевченківську ЗОШ №5, 

Гарбузинський НВК  

У номінації 

 «Директор року» -   

 директора 

Корсунь-Шевченківської 

гімназії 

 Інну Анатоліївну Луц 

У номінації  

«Кращий дошкільний 

навчальний заклад» -   

 ДНЗ «Дружба»,  

завідувач  

Л.А.Шкребтієнко 

За результатами діяльності навчально-виховних закладів району  
в 2015-2016 навчальному році визнано: 
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     29 вересня в районному будинку культури відбулись 
урочистості з нагоди освітянського свята – Дня 
працівників освіти. 
     Радість професійного свята розділили з освітянами 
почесні гості: голова районної державної адміністрації  
Василь Тарасович   Клименко, голова районної ради  
Валерій Іванович Заболотній, міський голова 
Олександр Васильович Гайдай, воїни АТО, волонтери, 
ветерани педагогічної праці. 
     За традицією на щорічних урочистостях з нагоди Дня 
працівників освіти підводяться підсумки районних 
конкурсів та нагороджуються педагогічні працівники за 
високі досягнення в навчально-виховному процесі. 
     Рішенням районної ради про присудження у  2016 
році премії імені Олександра Антоновича Захаренка за 
вагомі досягнення у праці  та з нагоди професійного 
свята  Дня працівників освіти лауреатами визнано: 
Кучеренко Наталію Яківну, вчителя 
української мови та літератури 
Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
Івана Семеновича Нечуя-Левицького; 
Стрілець Тамару Іванівну, вчителя 
біології Гарбузинського навчально-
виховного комплексу; 
Резніченко Людмилу Іванівну, 
вчителя географії Корсунь-
Шевченківської гімназії; 
Лавренчука Леоніда 
Володимировича, вчителя хімії 
Корсунь-Шевченківської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов; 
Кулика Богдана Володимировича, вчителя 
інформатики Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1. 
    Почесною грамотою районної ради  та районної 
державної адміністрації нагороджено: 
Цимбалюк Тетяну Василівну – вчителя французької 
мови  Корсунь-Шевченківської гімназії; 
Лисенко Ольгу Анатоліївну – 
методиста Корсунь-Шевченківського 
районного центру дитячої та юнацької 
творчості; 
Тимченко Тамілу Василівну – 
бібліотекаря Стеблівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені Івана Семеновича 
Нечуя-Левицького; 
Саварську Ольгу Григорівну – 
педагога-організатора Дацьківського 
навчально-виховного комплексу; 
Давиденко Людмилу Анатоліївну – методиста 
районного методичного кабінету відділу освіти Корсунь-
Шевченківської державної адміністрації. 
    За відданість справі, високий професіоналізм і 
творчість, активне впровадження сучасних технологій 
навчання і виховання учнів грамотами  нагороджено: 
Болілу Галину Миколаївну – вчителя 
української мови та літератури 
Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1; 
Кодолу Валентину Іванівну – 
вчителя історії Шендерівського 
навчально-виховного комплексу; 
Федосій Людмилу Василівну – 
вчителя української мови та 
літератури Корсунь-Шевченківської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів  
№ 5 з поглибленим вивченням 
іноземних мов; 

 
 
Невідничого Віктора Володимировича – заступника 
директора з навчально-тренувальної роботи Корсунь-
Шевченківської комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи. 
    За зразкове виконання посадових обов’язків,  
створення сприятливих умов для навчання та 
виховання учнів подяками нагороджено: Прядка 
Анатолія Миколайовича, завідувача господарства 
Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 
Обідовську     Лідію     Михайлівну,      прибиральника 
службових приміщень Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1; 
Бандуровську Аллу Митрофанівну, прибиральника 
службових приміщень Корсунь-Шевченківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості; 
Трунцеву Віру Іванівну, прибиральника службових 
приміщень Корсунь-Шевченківської гімназії; 

Кондибайло Світлану Яківну, 
сторожа Корсунь-Шевченківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №2; 
Склянко Наталію Панасівну, 
завідувача господарства Корсунь-
Шевченківського ліцею; 
Мирошніченко Людмилу Михайлівну, 
прибиральника службових приміщень 
Корсунь-Шевченківської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 
вивченням іноземних мов; 
Литус Валентина Сергійовича, 

завідувача господарства Зарічанського навчально-
виховного комплексу; 
Гніденко Наталію Вікторівну, економіста 
централізованої бухгалтерії відділу освіти Корсунь-
Шевченківської районної державної адміністрації; 
Петриченка Василя Степановича, кочегара 
Гарбузинського навчально-виховного комплексу; 
Щербань Надію Миколаївну, помічника вихователя 

дошкільного навчального закладу 
«Сонечко»; 
Соломку Віктора Миколайовича, 
робітника з обслуговування приміщень 
дошкільного навчального закладу 
«Зірочка»; 
Сокур Ірину Миколаївну, помічника 
вихователя дошкільного навчального 
закладу«Світлячок»; 
Гончар Лідію Федорівну, помічника 
вихователя дошкільного навчального 
закладу«Дружба». 

    Вітальні номери художньої самодіяльності 
презентували працівникам освіти керівники гуртків: 
Тетяна Стахурська, Валентина Гринюк, Віталій Любко, 
Жанна Лисенко, та вихованці РЦДЮТ. Сценарій та 
свято підготувала творча група у складі Світлани 
Давиденко, методиста методкабінету, Ольги Лисенко, 

методиста РЦДЮТ, Віталіни 
Кравченко, культорганізатора РЦДЮТ, 
та Валентина Столового, 
звукорежисера РЦДЮТ. Ведучі свята – 
Оксана Лебедюк, вчителька англійської 
мови ЗОШ№1 та Володимир Зініченко, 
практичний психолог гімназії. 
    Забезпечив святковий настрій 
духовий оркестр РЦДЮТ на базі 
Авторської О.А.Захаренка ЗОШ 
с.Сахнівка під керівництвом 
Володимира Білого. 
Велика подяка всім за чудове свято!        

День працівників освіти 
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    Під такою назвою у 2016-2017 навчальному році 
районним методичним кабінетом започатковано цикл 
зустрічей з учителем-методистом української мови і 
літератури Деренківецького навчально-виховного 
комплексу, заслуженим учителем України Галиною 
Олексіївною Вовчанівською в рамках заходів до 80-
річчя від дня народження Олександра Антоновича 
Захаренка. 
    Перша така зустріч відбулась 13 вересня на засіданні  
круглого столу творчої групи заступників директорів з 
навчально-виховної роботи на тему «Педагогічна 
спадщина О.А.Захаренка в навчально-виховному 
процесі сучасної школи». Засідання проводив Дмитро 
Володимирович Антонов, завідувач районного 
методичного кабінету, який і розпочав діалог з власних 
спогадів про зустрічі з О. А. Захаренком і зосередив 
увагу присутніх на важливості й актуальності нині 
навчання і виховання юних українців. Сьогоднішній 
школяр – завтра господар рідної землі. Він має 
зростати патріотом, аби зуміти реалізовувати завдання 
державної ваги. У цій справі нам мають послужити ідеї 
гуманної педагогіки О. А. Захаренка.   
    А потім звернувся до Галини Олексіївни: «Ви є 
ученицею і послідовницею педагогічних ідей народного 
вчителя, активного розбудовувача школи краси, 
радості, творчості. Чим для Вас у роботі вчителя є 
педагогічна спадщина Великого Добротворця?» 
   - Той, хто працював у Сахнівській школі, пам'ятає, що 
і сама школа, і шкільне подвір'я з квітниками, 
спорудами, з фруктовими садками 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. 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. Ними я й керуюся. 
   - Як Ви потрапили до Сахнівської школи і як 
познайомились з Олександром Антоновичем? 

    У своїх спогадах Галина Олексіївна поділилась з 
присутніми тими миттєвостями, вихопленими з життя у 
Сахнівці, які не прочитаєш в книгах і спогадах інших 
колег: 
   - Спочатку  на роботу у Сахнівську школу на 
конкурсній основі влаштувався мій чоловік Володимир 
Васильович, а через рік з 3-місячним синочком приїхала 
і я. Олександр Антонович зустрів і огорнув таким 
теплом і любов’ю, що я і зараз не розумію, як можна 
було мати тижневе навантаження  23 години, класне 
керівництво, займатися гуртковою роботою і ростити 
дитину-немовля? Саме директор і допоміг облаштувати 
сімейне життя, побут таким чином, щоб ми 
якнайповніше віддавалися роботі в школі:отримали 
квартиру, допоміг знайти няню, підтримуючи кожної 
хвилини. Про вчителів Олександр Антонович дбав так 
трепетно, як і про дітей. Як сьогодні бракує його добра, 
любові, совісті, правди, підтримки, скромності. Саме ці 
загальнолюдські цінності маємо плекати, починаючи від 
народження дитини і до її повноліття.                                       
- Галино Олексіївно, як навчально-виховна система  

 
 
 
 
 
Сахнівської школи, добро творча спадщина О. А. 
Захаренка сприяла Вашій педагогічній діяльності? 
   - 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». 
Саме його уроки й особистий життєвий приклад як 
взірці допомогли створити власну систему роботи з 
учнями, сутністю якої стали переконанням того, що 
сучасний учитель має вміти відповідати на непрості 
виклики часу. Адже треба дати дітям знання про 
літературний процес, про багатство рідної мови й 
літератури, 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 учня», «Виховання громадянина України 
словом рідної мови. Виховна система «Калинове 
ґроно». 
   - Пригадую час, коли Україна стала незалежною 
державою, всі шукали виходу    із    ситуації,    що    
склалася:    старі    ідеали знецінилися,  а нових 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.  На той час  я  була заступником директора 
з навчально-виховної роботи, то й змогла реалізувати  
настанови Вчителя як нові національні завдання  
виховної роботи. Духовним осередком, центром  
громадянського становлення  юних    деренківчан    став    

Педагогічний діалог із заслуженим учителем 

України Г.О. Вовчанівською 
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первинний осередок  Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» імені Т.Г.Шевченка «Калинове   ґроно».   У   
змісті   й   завданнях   роботи виховної системи 5 
напрямків, наскрізно пронизаних ідеєю «Така нам буде 
Україна, які ми матимем серця». 
    - Чи актуальна сьогодні педагогічна спадщина 
О.А.Захаренка? 
    -  Побутують різні думки про використання педагогіки 
О.А.Захаренка, але впевнено скажу, що його педагогіка 
– безцінна, бо сьогодні розвиток особистості – 
проблема на часі. Розраховую на розуміння й підтримку 
його ініціатив у справі навчання й виховання 
підростаючого покоління, бо, за словами О. А. 
Захаренка «Досвід - локомотив історії, і хто його не 
врахує, на йоту не просунеться в розвитку суспільства. 
Друзі! Прислухайтесь до поради, сказаної від душі 
щирого понівеченого серця». Тож будьмо справжніми 
патріотами, людьми небайдужими до всього, що 
сьогодні відбувається в Україні, зосередьмо увагу не 
тільки на зміні форм навчання і виховання учнів, а й на 
ролі загальнолюдських цінностей у становленні 
Людини. Вслухаймося й почуймо заповіти Учителя! 
Переконана, що всі ми докладемо спільних зусиль і 
всією українською педагогічною громадськістю 
виконаємо цей заповіт: «Любіть Україну - вашу власну 
державу, не на словах, а на ділі, дбайте про її 
процвітання, аби вона стала міцною, могутньою, 
незалежною, щасливою». Бажаю всім великої любові 
до своєї професійної справи, любові до дітей, ведіть 
своїх вихованців до вершин краси й мудрості, 
самосвідомості й досконалості. Ці слова хочу 
адресувати і батькам, молодим людям, закоханим, всій 
громаді. Ми маємо зрозуміти, що лише спільними 
зусиллями, використовуючи добротворчу педагогіку 
Захаренка, зможемо виховати нову людину, 
громадянина-добротворця, патріота України.  
     За запитаннями Дмитра Володимировича діалог 
продовжили і присутні, розкривши і інші грані таланту 
вчительки. 

     Діалог відбувся, зустріччю залишились задоволені 
всі. Заступники подякували Галині Олексіївні за 
пропагування гуманної педагогіки О.А.Захаренка і за її 
визначальний вклад у розбудову національної школи.  

Тетяна Барановська, методист райметодкабінету 

 
 
 

 
 
     Вітаємо Олену Олександрівну, яка стала вчителем-
тренером у ІІІ етапі програми «Вчителі англійської мови 
– агенти змін» громадської ініціативи GoGlobal спільно з 
Британською радою в Україні. 
     В Корсунь-Шевченківському районі тренер Олена 
Уманець, вчитель англійської мови гімназії, надаватиме 
методичну допомогу 20 вчителям іноземної мови в 
районі з метою покращення якості викладання 
англійської мови і проведе 8 тренінгових занять. 

    16 вересня в ресурсному центрі з вивчення іноземної 
мови гімназії відбувся перший тренінг  з проблеми 
«Мотивація до вивчення англійської мови».          
     На занятті було використано елементи сучасних 
інноваційних технологій: використання ІКТ, інтерактивні 
форми роботи (групові, в парах), рольові ігри, 
ситуативні завдання, проектна діяльність. 
     Основна увага була зосереджена на розвитку усного 
мовлення, що дозволило учасникам тренінгу ділитися 
досвідом і разом з тим вчитися і знову побути в ролі 
учнів нової сучасної школи. 
     А основним завданням учасників тренінгу є вміння 
перенести вивчені форми роботи у навчальний процес 
з учнями, адже  вчитель англійської мови у новій 
сучасній школі допомагає учням бути активними у 
пошуку знань, спонукає і заохочує до спілкування. 

Ольга Шкребтій, методист  райметодкабінету 

Олена Уманець – тренер програми 
«Вчителі англійської мови –  

агенти змін»  
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Школа  молодого педагога 

    Не менш важливим напрямком у роботі методиста є 
функціонування школи молодого педагога. 
Адже школа молодого педагога сприяє підвищенню 

фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, 
удосконаленню майстерності володіння методикою та 
технологією навчання.  Система професійної 
підготовки вчительських кадрів – це цілісний процес, у 
структурі якого особливе місце посідає діяльність 
молодого вчителя після закінчення вищого 
навчального закладу, його адаптація до професії 
педагога. Тож для визначення плану роботи на 
навчальний рік з молодими педагогами потрібно 
вивчити запити та потреби молодого вчителя. 
    В 2016-2017 навчальному році продовжать свою 
роботу школи молодого педагога: 
    вихователів дошкільних навчальних закладів, 
керівник Н.А.Судаченко, вихователь-методист 
дошкільного навчального закладу «Сонечко» Корсунь-
Шевченківської міської ради; 
    вчителів початкових класів, керівник І.В.Іваненко, 
старший учитель гімназії; 
    вчителів іноземних мов, керівник Г.Ю.Кулик, учитель 
вищої категорії ЗОШ №1; 
    молодих спеціалістів психологічної служби, керівник 
Д.В.Антонов, завідувач райметодкабінету. 
   Сподіваємось, поради мудрих і досвідчених 
керівників школи молодого педагога задовольнять 
запити молодих фахівців. Запрошуємо до співпраці! 
 
 
              

До уваги словесників! 

«Нема натхнення без любові…» 
                                  Під такою назвою вийшов  з друку                         

                                 посібник багаторічної діяльності  
                                  вчителя української  словесності                               
                                  Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1   
                                  Тетяни Леонідівни Бондаренко. 
                                 У ньому узагальнено цікаві та   

                                маловідомі матеріали про життя і         
                                творчість українських  письменників. 

                                   Матеріали допоможуть вчителям у 
                                     проведенні уроків позакласного 
                                    читання, літератури рідного краю, 
                                   різноманітних позакласних заходів. 
                                  Вітаємо Тетяну Леонідівну і бажаємо     
                                 наснаги та творчих здобутків і надалі! 

  

 

            

 

                 

 

Робота творчих груп 
 

  Творчі групи як одна з інноваційних форм методичної 
роботи забезпечують розвиток творчої активності 
педкадрів, сприяють розвитку сучасного стилю 
педагогічного мислення, формуванню в них вмінь щодо 
самоаналізу, самовираження, самоствердження та 
саморозвитку власної професійної діяльності.  
     Діяльність творчих груп спрямована на розвиток 
педагогічної майстерності вчителів, збагачення їх 
індивідуально-творчої лабораторії з метою оптимізації 
підготовки до роботи з обдарованою молоддю. 
     В 2016-2017 навчальному році продовжать свою 
роботу творчі групи.  Група вчителів біології та хімії, 
керівник С.В.Давиденко, методист райметодкабінету, 
працюватимуть над створенням посібника «Екологічне 
виховання – система педагогічної діяльності щодо 
формування в учнів екологічної культури».  
    Творча група заступників з виховної роботи та 
педагогів-організаторів, керівник С.В.Давиденко, 
методист, будуть вивчати «Форми роботи щодо 
морально-етичного виховання у світлі педагогічних ідей 
О.А.Захаренка 
    Бібліотекарі навчальних закладів Корсунщини, 
керівник Г.В.Одноволик, методист, створюватимуть 
посібник «Інформаційне обслуговування читачів 
шкільної бібліотеки». 
    Творча група заступників директора з навчально-
виховної роботи, керівник Д.В.Антонов, завідувач рай 
методкабінету, працюватимуть над створенням 
посібника «Педагогічна спадщина О.А.Захаренка в 
навчально-виховному процесі сучасної школи» 
 

 

Поетична колонка вчителя 
     Ємець Наталія Федорівна, вчитель української 

мови та літератури Шендерівського НВК, творча і 
поетична натура, з 2007 року веде гурток «Мистецтво 
живого слова». Гуртківці є активними учасниками та 
переможцями різноманітних районних конкурсів. А сама 
Наталія Федорівна є для учнів яскравим прикладом, 
майстром слова. ЇЇ вірші надруковано у збірочці 
«Шендерівко моя, Шендерівко…» (2012 р.).  
 
Вже осінь радіє рясними дощами, 
І літо, вклонившись, пішло за туман, 
Село оповилось густими димами, 
А «бабине літо» всього лиш обман. 
              А осінь здарує багатим врожаєм 
              І золотом щирим осипле мене, 
              Та сумно без сонця, і літа чекаю, 
              Лиш листя останнє з дерев промайне. 
А дощ так завзято мене звеселяє… 
Краплина у танці уже не одна. 
Не вірю в ту радість, то сльози стікають… 
О вітре, зітри їх із мого вікна! 
 
До вашої уваги новий вірш Наталії Федорівни: 

Народе мій 
Народе мій! Мій витязю незламний! 
Герою мій, безстрашний і святий! 
В своїй борні, священній і преславній, 
Віки ішов, і ще тобі іти… 
                      Ти ж вільний птах, народе мій величний! 
                      Що тобі треба?.. Волі, як небес! 
                      І кліті рабства темного одвічно 
                      Не терпиш ти! В свободі ти воскрес! 
Так, воскресав, хоч дерли твоє тіло 
Імперії з орлами  на гербах 
І виривали підло й знавісніло 
Із тебе душу, і вселяли страх 
                      Народе мій! Нескорений козаче! 
                      І знов литаври кличуть на Майдан! 
                      Ув очі смерті дивишся, а значить: 
                      Не змусить на коліна стать тиран! 
Народе рідний! Звитяжцю-титане! 
 Ніхто не зломить твою щиру суть! 
 Як мріяв ти: у своїй хаті паном, 
 Господарем, о мій народе, будь! 
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     Бібліотеки - один з інструментів нашої цивілізації, 
який вже багато століть доводить свою ефективність в 
процесах збереження, накопичення і передачі людських 
пізнань. Читання є основою освітньої, пізнавальної, 
інформаційної, професійної сфери діяльності людини. 
На сьогодні громадськість дійшла висновку, що 
підростаюче покоління майже повністю втратило 
інтерес до читання. Тому вчителі та бібліотекарі мають 
докласти багато зусиль, щоб повернути дітей до книги, 
сформувати інтерес до читання, відродити читання як 
духовну потребу дитини, популяризувати українську 
книгу, історію України, краєзнавчі матеріали, народні 
звичаї та традиції. 
     З цією метою з 1 по 31 жовтня буде проведено 
Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом 
«Книга і читання – важливий чинник у вихованні 
духовних цінностей учнів». А з метою збереження 
навчальної книги, створення і поповнення бібліотечних 
фондів шкільних бібліотек методичною і художньою 
літературою проходитиме з вересня по квітень щорічна 
акція «Живи, книго!». 
     Проводячи щорічний конкурс «Найкращий читач», 
бібліотекарі заохочують учнів до системного читання 
книг. За результативну підготовку учнів до участі в 
заключному етапі районного  конкурсу «Найкращий 
читач»-2016  оголошено подяку бібліотекарям 
навчально-виховних закладів: Резніченко Наталії 
Юріївні, ЗОШ № 1, Бочковській Лідії Іванівні, ЗОШ № 2, 
Моренко Людмилі Володимирівні, ЗОШ № 5, Олійник 
Наталії Василівні, гімназія, Васькун Ользі Сергіївні, 
ліцей,Петриченко Ніні Миколаївні, Гарбузинський НВК, 
Тимченко Тамілі Василівні, Стеблівська ЗОШ, 
Рябошапці Віті Миколаївні, Дацьківський НВК, Хіміченко 
Ніні Іванівні, Моринський НВК. 

     У цей день, Всеукраїнський День бібліотек, ми так 
само поспішаємо приєднатися до привітань на адресу 
всіх працівників цього безцінного осередка, з віками 
накопиченого, нашого людського досвіду і знань. 
Бажаємо Вам усіляких благ, уваги ваших читачів і 
ваших справжніх шанувальників! Зі святом бібліотек! 

Галина Одноволик, методист райметодкабінету  

 
 
 

 
     27 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський 

День вихователя та всіх дошкільних працівників.  Ця 
професія вимагає від людини глибокої самовіддачі, 
величезного терпіння і безмежної любові до своєї 
справи. Виховання наших дітей на початку життя – 
непросте завдання, але той фундамент, який 
закладається в перші роки, служить опорою і в 
майбутньому. За допомогою своїх вихователів 
дошкільнята пізнають секрети навколишнього світу, 
вчаться любити і шанувати свою Батьківщину. 
     Дошкільні  заклади Корсунь-Шевченківського району 
вносять свій вагомий вклад у справу виховання 
майбутніх повноцінних громадян України. На 
сьогоднішній день гостинно зустрічають малюків  6 
дошкільних навчальних закладів та 18 дошкільних груп 
навчально-виховних комплексів, 1183 вихованців 
кожного ранку крокують у свій другий дім. А працюють 
там 250 працівників, які своєю щоденною невтомною 
працею, творчими успіхами, педагогічними здобутками 
доводять батькам та громадськості, що гідні пошани за 
свій професіоналізм та рівень  компетентності. 
     Кожен дошкільний заклад має своє індивідуальне 
обличчя, свій неповторний характер: ДНЗ «Дружба» 
працює за художньо-естетичним напрямком, ДНЗ 
Світлячок» за  фізкультурно-оздоровчим,  ДНЗ  
«Сонечко» за мовленнєвим, ДНЗ «Зірочка» за ігровим, 
ДНЗ «Росинка» за народознавчим, в дошкільних групах 
НВК активно впроваджуються та пропагуються ідеї 
О.А.Захаренка. Дошкільні заклади «Дружба» та 
«Світлячок» є учасниками обласного експерименту з 
теми «Формування здоров’язбережувальної 
компетентності у дітей дошкільного віку». На базі ДНЗ 
«Зірочка» працює постійно діючий майстер-клас з 
ігрової діяльності, на базі ДНЗ «Сонечко» діє школа 
педагога-початківця.  Дошкільний навчальний заклад 
«Дружба» у 2014 році став переможцем 
Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт  
дошкільного закладу. Педагоги є щорічними призерами 
та лауреатами районної та обласної виставки 
педагогічних технологій, конкурсу на кращу серію 
цифрових ресурсів, інтернет-заходів та інших творчих 
конкурсів. Можна впевнено сказати: «Ми гордимося 
нашими дошкільниками, які мають значні професійні 
здобутки». 
     Шановні працівники дошкільних навчальних 
закладів! Прийміть щирі вітання з професійним святом. 
Ви заслуговуєте на шану і повагу від суспільства, адже 
щодня віддаєте тепло своїх сердець дітям! Нехай 
лагідна посмішка сонечка дарує вам невичерпну 
енергію, красу і чарівність, життя ваше буде наповнене 
щастям, добробутом та натхненням,  в оселях   
панують світло і злагода, в серці – добро і мудрість, а в 
житті – достаток і удача. 
     Бажаємо вам нових професійних досягнень і 
глибокої поваги. Нехай прекрасні почуття  зігрівають 
ваші серця, а доля буде щедро наповнена теплом і 
любов’ю. Хай дні, проведені вашими вихованцями у 
стінах дошкільного закладу, будуть наповнені любов’ю, 
світлою радістю дитинства, дива і казки, батьки будуть 
вашими щирими та вдячними друзями. Здоров’я і 
достаток, творчість і наснага хай супроводжують всіх, 
хто щодня з любов’ю у серці йде до дітей. 

Оксана Левандовська, методист райметодкабінету 
 

30 вересня –Всеукраїнський 
День бібліотек 

Всеукраїнський День 
вихователя 
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Тиждень шани школи 
   Школа – колиска самостійності кожної 
людини. Саме тут формується особистість, 
громадянина, творця майбутнього. Всі 
найвідоміші діячі науки, мистецтва, техніки 
колись були першокласниками. І  напевне  
саме школа дала поштовх до розвитку їх 
талантів. 
     Вже доброю традицією в нашому районі 
стало проведення щороку  у вересні   «Тижня 
шани школи», в період якого діти можуть  
висловити слова подяки тим, хто щоденно 
піклується про них і дарує  знання, взяти участь 
у різноманітних заходах, акціях по вшануванню 
рідної школи.  
     В Авторській О.А.Захаренка вкотре початок 
навчального року та «Тиждень шани школи» 
розпочався святом «Вогнище збирає друзів», 
перед яким учнівські колективи долучилися до 
прибирання закріпленої території.  
   «Тиждень шани школи» у навчальних 
закладах традиційно розпочався Днем знань. 
     В Корсунь-Шевченківській ЗОШ №1 класні 
керівники 8 класів провели перший урок під 
відкритим небом біля пам’ятника Т.Г.Шевченку.  
     Цікавим та змістовним був «Тиждень шани 
школи» в Корсунь-Шевченківській гімназії. 
     У рамках цьогорічного святкового тижня 
приємною несподіванкою для учнів гімназії 
стало проведення серії тренінгових занять 
«Шануймо  гімназію та головні складові 
шанобливого ставлення до оточуючих», 
«Цінності шанобливого ставлення до гімназії», 
які проводив психолог Володимир 
Володимирович Зініченко. Стартував проект 
«Зміни свою школу», конкурс шкільних проектів   
(кращі проекти будуть реалізовані в 
навчальному закладі). 
     Крім того, цікаво пройшли акції «Шкільна 
форма», «Затишок в класі», дефіле зачісок та 
аксесуарів, день рекордів гімназії. Яскравими 
подіями тижня стала виставка «Моє 
захоплення», де учні демонстрували свої 
здібності та таланти з декоративно-
прикладного мистецтва. Зворушливо пройшла 
зустріч з поетесою Інною Горгонтій. 
    Класні керівники провели години спілкування 
на тему «Людина повинна мріяти, щоб бачити 
сенс життя». Для учнів, вчителів, батьків діяла 
демократична скринька запитань, пропозицій, 
рекомендацій щодо організації навчально-
виховного процесу. 
    Разом з тим проведено діагностику інтересів 
учнів гімназії для якісної організації позакласної 
та позашкільної роботи та реєстрація 
претендентів на посаду президента. 
    В Шендерівському НВК учнівські колективи 
створювали композиції «Малюємо Україну», 
Зарічанському НВК «З Україною в серці». В 
Нетеребському НВК пройшов  конкурс дитячих 
малюнків «Моя рідна школа»,  день веселих 
жартів про шкільне життя. Учні 1-4 класів 
демонстрували свою спритність в іграх «Веселі 
старти». 
    В Стеблівській школі  відбувся чудовий день 
квітів. Виставка квіткових композицій, свято 
«Квіти око милують та тіло лікують» для 5 – 11 
класів. Від кожного класу було представлені: 
розповіді, легенди, вірші, загадки, пісні про 
квіти. Учні демонстрували малюнки та фото 
 квітів, дізналися про їх лікувальні властивості, 
способи їх збору та  вирощування. Свято 
принесло учням багато цінної інформації, яка 
буде корисною їм в майбутньому. 

Світлана Давиденко, методист 
райметодкабінету 

 

Це цікаво 

З історії розвитку освіти  
на Корсунщині 

    У 1925 році, на самому початку становлення та 
розвитку освіти на Корсунщині, навчанням було 
охоплено майже половину дітей – 6728 учнів з 13820 

дітей шкільного віку. Вчителів катастрофічно не 
вистачало, їх було всього 126. 
       До Корсунського району відносились такі сільські    

школи:  
Завадівська семирічна (387 учнів),  

Листвинська трирічна (110 уч.),  
Пішківська чотирирічна (164 уч.),  
Черепинська (178 уч.),  
Туркенська трирічна (71 уч.), 
Сотницька (183 уч.),  
Ситницька (140 уч.),  
Саморіднянська чотирирічна(124уч.), 
Сахнівська чотирирічна (224 уч.),  
Петрушківська чотирирічна (140 уч.),  
Нетеребська чотирирічна (172 уч.), 
Нехворощанська чотирирічна(32уч.),  
Набутівська (120 уч.),  
Моринська чотирирічна (160 уч.),  
Кошмаківська дворічна (115 уч.),  
Корнилівська (154 уч.),  
Квітчанська чотирирічна (240 уч.), 
Драбівська чотирирічна (234 уч.), 
Деренківецька шестирічна (236уч.), 

Глушківська чотирирічна (85 уч.), 
Гарбузинська трирічна (135 уч.), 
Виграївська чотирирічна (184 уч.), 
Вільхівчицька (56 уч.), 
Миропільська (43 уч.), 
Миколаївська чотирирічна (78 уч.). 
        До Стеблівського району відносилось 18 шкіл: 
Стеблівська семирічна (550 уч.), 

Скрипчинська дворічна (70 уч.), 
Хирівська чотирирічна (110 уч.), 
Шендерівська п’ятирічна (187 уч.), 
Сидорівська чотирирічна (137 уч.), 
Сухинівська чотирирічна (138 уч.), 
Селищанська чотирирічна (146 уч.), 
Таращанська трирічна (91 уч.), 
Дацьківська трирічна (91 уч.), 
Комарівська трирічна (79уч.), 
Гута Селищанська трирічна (49уч.), 
Прутильська дворічна  (20 уч.), 
Миколаївська трирічна (65 уч.), 
Яблунівська трирічна (60 уч.), 
Ново-Будянська трирічна (51 уч.), 
Хильківська трирічна (51 уч.), 
Гута Стеблівська (37 уч.), 
Склименська трирічна (55 уч.). 
     Кожна чотирирічна школа обслуговувала не більше 
одного населеного пункту, кожна семирічна – по 
декілька, а саме: Корсунська семирічна – м.Корсунь та 
10 сіл, Завадівська семирічна – Завадівка та 6 сіл, 
Деренківецька – Деренківець та 6 сіл. 
     У Корсуні працювали: райтрудшкола, семирічна 
досвідна при Корсунських педкурсах трудшкола, 
Заросянська і залізнична трудшколи, семирічна та 
єврейська трудшколи. 

За матеріалами «Часопису» №22, 23,24. 2009 р.,  
Світлана Коваленко, старший науковий співробітник                    

 Корсунь-Шевченківського заповідника

У порівнянні  
з сьогоденням 

станом на  
1 вересня 2016 р.: 

Завадівський НВК (29 уч.) 
Зарічанський НВК (75 уч.) 
Черепинський НВК (39 уч.), 
Сахнівська ЗОШ (94 уч.), 
Нетеребський НВК (82 уч.), 
Моринський НВК (109 уч.), 
Квітчанський НВК (107 уч.), 
Драбівський НВК (65 уч.), 
Деренківецький НВК(73уч.), 
Гарбузинський НВК(151уч.) 
Стеблівська ЗОШ (258 уч.), 
Шендерівський НВК(107уч.) 
Сидорівський НВК  (69 уч.), 
Сухинівський НВК (40 уч.), 
Селищенський НВК(121уч.) 
Дацьківський НВК (76 уч.). 
Кіровський НВК (12 уч.) 
    Всього 3378 учнів,  
      467 педагогів. 
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                                              Вітаємо 

            з Днем народження 
          у вересні 

          Людмилу Анатоліївну Давиденко,  

         методиста райметодкабінету 

        Тетяну Петрівну Фурсу, 

         директора РЦДЮТ, 

           Валентину Миколаївну Нездолій,  

           директора Зарічанського НВК, 

          Людмилу Миколаївну Галату,  

         директора Квітчанського НВК 

 

 

 

 

 

 

 

  

Редакція не завжди поділяє думки і позиції 

авторів матеріалів, але залишає за собою 

право проводити корекцію граматики і 

розмірів дописів. За факти та їх достовірність 

несуть відповідальність автори. 

Адреса:1900 м. Корсунь-
Шевченківський вул.Шевченка, 35.               

Тел.2-01-53,2-49-97 
Друк ФОП В.М. Гавришенко, м.Корсунь-

Шевченківський,  вул.  Ярослава  
Мудрого, 22, тел. (04735) 2-42-46 

                           

Засновник: відділ освіти 
райдержадміністрації 

В.о. начальника  
Оксана  Грушевська 

Редактор Тетяна Барановська 

РЦДЮТ – гордість міста 
     Районний центр дитячої і юнацької творчості завжди радо 
зустрічає делегації гостей, які приїжджають до нашого міста, 
відкриває двері для навчальних занять педагогів, відгукується 
на всі заходи міста. Гості, особливо іноземці, в захваті від 
дитячих пісень, танців, показових занять гуртків.  
    Традиційно другої неділі вересня проходить свято День 
міста. І цьогоріч педагоги і вихованці взяли активну участь у 
святі: дуже старанно готувались, повторюючи пісні, таночки, 
гуморески, готуючи виставки робіт, організовуючи роботу 
майстер-класів безпосередньо на святі. І недаремно, адже на 
міському святі  пошанували самих юних гуртківців зразкової 
студії «Чарівний ліхтарик» РЦДЮТ, керівники Віталіна 
Кравченко та Віталій Любко. Їм вручили спонсорські кошти на 
пошиття нових танцювальних костюмів самі ж спонсори: 
депутат обласної ради В.В.Веретільнік, ПП І.А.Кодола, ПП 
В.В.Кірічек, за ініціативи голови бюджетної комісії міської ради 
Н.О.Семоненко та за сприянням міського голови О.В.Гайдая.     
     Ваша підтримка, шановні спонсори — свідчення Вашого 
небайдужого ставлення до проблем позашкільної освіти 
Корсунщини і розуміння непересічної важливості 
позашкільного виховання.  
     Користуючись нагодою, зразкова студія маленьких 
дошкільників і першокласників «Чарівний ліхтарик» та їх 
керівники висловлюють найтепліші слова подяки й від усього 
серця бажають здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, 
душевного спокою та достатку спонсорам та меценатам. 
Низький уклін вам за Вашу натхненну і самовіддану працю, за 
Вашу непохитну віру у майбутнє нашого краю.  
Хай Господь Бог сторицею віддячить за Ваше розуміння, 
підтримку і за частку душі, подаровану нам.  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    У конкурсі на краще панно з природних матеріалів серед 
навчальних закладів міста І місце отримали педагоги РЦДЮТ, 

а в подарунок – принтер, так необхідний для творчої роботи з 
вихованцями. А трудились над патріотичним панно педагоги: 
І.В.Прядка, Н.В.Пшоно, Л.Й.Лісова, Л.В.Резніченко, 
Л.В.Руденко, В.В.Попик, З.М.Юркіна, О.В.Карпенко. Щиро 
дякую вам, дорогі колеги, за творчість і розуміння. 

Тетяна Фурса, директор РЦДЮТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калейдоскоп новин 
     На Дні міста у конкурсі на краще панно з 
природних матеріалів  ІІ місце виборола ЗОШ 
№1, а ІІІ – ЗОШ №5.  
     Пошановано і Сергія Мошенського, керівника 

фотовідеостудії РЦДЮТ за ІІ місце у 
Міжнародному фестивалі українського кіно «Логос 
Україна», де автор представив документальний 
фільм «Сокіл» (про Р.Сокуренка). 
     В районній номінації «Майбутнє Корсунщини» 
відзначено танцювальні пари РЦДЮТ: Нікіта 
Якубовський і Олександра Павленко, Віталій 
Сердюк та Інна Симоненко; призери олімпіад і 
МАН: Марія Дубина, гімназія, Ольга Захарченко, 
ЗОШ №2, Владислав Коросько, Шендерівський 
НВК. 

   22 вересня в Авторську О.А.Захаренка 

Сахнівську школу завітали директори авторських 
шкіл України в рамках Міжнародного фестивалю 
педагогічних інновацій, на якому  розроблено 
проект Положення про Авторську школу з участю 
відомих українських учених. 

Увага акції! 
До 7 жовтня триватиме районна акція 

 «Обереги для солдата».  

Учні мають виготовити різноманітні обереги для 
воїнів АТО і передати волонтерам для наступного 

транспортування на Схід. 
Районна акція «Все буде Україна» передбачає 

передачу своєї вишиваночки разом з листом 
дитині на Сході. Вишиванки з листами теж будуть 

передані волонтерам. 

Козацький клас 
    На базі 6 класу Квітчанського НВК створено 
козацький клас, керівник В.М.Отземко. Учням 
буде придбано форму – козацький однострій та 
шапку-мазепинку. Юні козачата візьмуть участь у 
святкуванні Дня українського козацтва та Дня 
захисника України 14 жовтня в місті Черкаси. 

 

 
 


