
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

     Інформаційно-методичний вісник 
відділу освіти Корсунь-Шевченківської 

             райдержадміністрації                                                                                                                     №3(4) березень 2016 року 
Розповсюджується безкоштовно. Видається з грудня 2015 року 

       Сьогодні український народ змушений вести 

збройну боротьбу за свою незалежність, захищати 

право на існування української держави. На базі Музею 

історії освіти Черкащини при КНЗ «Черкаський ОІПОПП 

ЧОР» планується відкрити експозицію, матеріали якої б 

розповіли про участь педагогів Черкащини, наших 

земляків, у народній війні – боротьбі проти збройної 

агресії, яка точиться на території Луганської та 

Донецької областей. 

       Серед педагогів-атовців  Черкащини наші вчителі: 

Василь Миколайович Отземко, вчитель історії та 

Захисту Вітчизни Квітчанського НВК, Микола 

Миколайович Максименко, вчитель фізичного 

виховання та Захисту Вітчизни, вчитель-пенсіонер 

Сухинівського НВК, Анатолій Андрійович Іваненко, 

вчитель історії та правознавства Корсунь – 

Шевченківської ЗОШ №1. 

       Анатолій Андрійович призваний до лав Збройних 

Сил України 28 січня 2015 року, до цього часу він 

захищає нашу Батьківщину. 

      Микола Миколайович з 2 серпня 2014 мобілізований 

до Збройних Сил України, займав посаду командира 

взводу автомобільної роти під час проведення 

антитерористичної операції на території Донецької та 

Луганської області. Демобілізований в жовтні 2015 року. 

      Василь Миколайович 12 травня 2014 року 

мобілізований до лав Збройних сил України. З 11 

червня 2014 року виконував завдання по охороні 

державного кордону в Одеській області Котовського 

району від проникнення диверсійно-розвідувальних груп 

та незаконних збройних формувань з боку 

Придністровської республіки. З 4 вересня 2014 року по 

12 червня 2015 року виконував завдання в зоні АТО по 

недопущенню прориву вглиб території України НЗФ, 

ДРГ та підрозділів ЗСРФ. Служив у військовій частині 

на посадах стрільця, діловода, командира відділення. 

Виконував бойові завдання в районі населених пунктів 

Старогнатівки, Богданівки, Новотроїцького, Волновахи.     

      12 червня 2015 року демобілізований, зарахований 

до оперативного резерву І черги. З 1 вересня 2015 року 

приступив до виконання обов’язків  вчителя історії та 

Захисту Вітчизни і взяв участь у конкурсі «Учитель року 

– 2016». Переміг у районному етапі конкурсу, 

обласному, тепер готується виборювати призове місце 

у Всеукраїнському етапі конкурсу. 

(продовження на сторінці 2) 

Випробування мужністю: освітяни 

Корсунщини на варті миру 
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Випробування мужністю: освітяни 
Корсунщини на варті миру 

(продовження) 

     Про набутий досвід та зміну світогляду Василь 

Миколайович говорить так: «Я люблю землю, на якій 

народився і виріс. Не міг я, з чистим сумлінням 

виховуючи  патріотів (саме це покликані робити вчителі, 

чи не так?), залишатися осторонь від агресії, яку чинить 

Росія.           

    За ці довгі 13 місяців багато різних думок промайнуло 

у моїй голові. Чи змінився мій світогляд? Так! Тепер я 

усвідомлюю, чим були викликані жорстокі порядки на 

Запорізькій Січі; політика, яку проводить зараз Росія, 

була такою ж ще в часи Конотопської битви 1659 року. 

Нам зараз бракує чіткої державної централізованої 

програми по ідеологічній підготовці громадянина-

патріота. 

    Змінився і мій життєвий світогляд: будь-які обставини 

треба повертати на свою користь, керуючись 

принципом «Все, що нас не вбиває, робить нас 

сильнішими»; треба насолоджуватись кожним днем, 

цінувати кожну мить; не витрачати час на пусті сварки з 

різними людьми, бо не вони ваші вороги. 

    Мої педагогічні погляди теж змінились: наші діти 

чудові, але щоб розгледіти їхню доброту, треба попасти 

в екстремальну ситуацію; для того, щоб прийняти 

правильне рішення, треба зрозуміти дитину, а щоб її  

зрозуміти, треба зануритися у процес навчання разом з 

нею. 

     Шановні колеги, знайдіть свою родзинку, давайте 
дітям те, чого інші дати не можуть; з усього беріть 
краще і відкидайте гірше (навіть з критики); тримайте 
руку на пульсі життя, йдіть в ногу з часом; будьте 
філософом; не жалійтесь, що в школі багато писанини, 
ви ще не були писарчуком у ЗСУ!» 

Світлана Давиденко, методист 

Нарада керівників навчальних 
закладів 

     3 березня 2016 року відбулася нарада керівників 

навчальних закладів, під час  якої було розглянуто 

питання: 

1)Про підготовку і проведення ДПА 2015-2016 

навчальному році; 

2)Про особливості проходження ЗНО в 2016 році; 

3)Про підсумки обласних предметних олімпіад і 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;  

4)Про діяльність колективів навчальних закладів щодо 

атестації педагогічних  працівників у 2016    році;  

5)Про підсумки районного етапу 

обласного конкурсу на кращу серію 

цифрових  ресурсів;  

6)Про зміст і організацію патріотичної 

роботи в навчальних закладах.  

 Нарада проводилась в переддень  

8 Березня, тому для всіх присутніх з 

музичним вітанням виступив  

Андрій Харенко. 

Патріотична робота 
в навчальних закладах 

      На нараді керівників навчальних закладів 

розглядалось питання про патріотичну роботу, яка є 

актуальною сьогодні, адже виховання в навчальному 

закладі – це створення цілісної моделі виховної 

системи на основі громадянських та загальнолюдських 

цінностей. І тут необхідно звернути основну увагу на те, 

що учні мають не тільки бути об’єктом виховання, а й 

його суб’єктом. Активна участь школяра у реалізації 

різноманітних навчально-виховних заходів – основне  

завдання виховної системи в навчальному закладі. 

     Події останніх років дають підстави стверджувати, 

що переважна більшість дітей і молоді виявили високу 

патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. 

Це є свідченням системної виховної роботи 

педагогічних колективів навчальних закладів. Тому 

одним із найважливіших завдань педагогів є 

продовження роботи з формування у дітей та молоді 

громадянських якостей, розуміння приналежності до 

українського народу. 

    Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати 

весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати 

національне, громадянське, моральне, родинно-

сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, 

трудове виховання, базуватися на національній історії, 

знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні 

конституційних і громадянських обов’язків, 

відповідальності за власне майбутнє та долю країни. 

      Враховуючи вище окреслені проблеми, відділ 

освіти, районний методичний кабінет 2015-2016 

навчальний рік оголосили роком формування  

патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, 

національної свідомості учнів в системі громадянського 

виховання особистості. 

Педагогічні та учнівські 

колективи активно 

реалізують районний проект 

«Зростаємо громадянами-

патріотами землі, що 

Україною зоветься» та 

районні заходи з 

патріотичного виховання на 

2016 рік. Свої творчі 

надбання з патріотичного 

виховання вчителі району 

представили на виставці 

педтехнологій 2016. А 

яскравим свідченням 

виховання громадянина-

патріота в закладах освіти 

Корсунщини є наступні 

зустрічі та акції, і це ще 

далеко не всі аспекти 

патріотичної роботи в районі. 

Світлана Давиденко, 

методист райметодкабінету
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Зустрічі з воїнами-
захисниками 

       17 лютого 2016 року в актовій залі ЗОШ №5 

відбувся урок мужності «Крізь пекло Афганської 

війни», присвячений 27-річниці виведення радянських 

військ з Афганістану. Афганська війна, що тривала з 25 

грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року, за своїми 

масштабами займає скромне місце в ланцюзі 

військових конфліктів. Але за безглуздістю понесених 

втрат, моральних збитків і політичних наслідків 

рівних їй немає. 

      На нашу зустріч були запрошені воїни-

інтернаціоналісти: Олег Васильович 

Симоненко, Сергій Миколайович Сидоренко, 

Ігор Олександрович Носенко , які поділилися  

своїми спогадами про війну. 

         У неймовірно важких умовах бойового життя, 

далеко від дому, щогодини піддаючись небезпеці, і 

часом смертельній, вони змогли зберегти вірність 

військовій присязі, військовому й людському обов'язку, 

про що свідчать їх бойові нагороди і відзнаки. Протягом 

всього заходу згадувалися події тієї війни, лунали вірші 

у виконанні Мельник В., виконувались пісні у виконанні 

Микитенко Т.(11 клас). На знак світлої пам’яті тих, хто 

віддав своє життя, увійшовши у безсмертя, присутні в 

залі вшанували хвилиною мовчання. 

          19 лютого актова зала Стеблівської школи 

приймала гостей на виховному заході «Гортає Корсунь 

сторінки війни», який підготувала і провела заступник 

директора з виховної роботи Олександра Сергіївна 

Менщикова. Ведучі свята – учні 10 класу Іван Хоменко 

та Анна Шевченко, перегортали сторінки героїчного 

минулого нашого народу. Спочатку пошанували солдат 

– учасників боїв, другу сторінку присвятили 

солдатським матерям, а третя сторінка вкотре 

підтвердила, що пам'ять про подвиги жива. Емоційний 

настрій створювали відеоролики «Початок війни», 

«Корсунь – Шевченківська операція», пісня – кліп 

«Мальви». Зворушливо звучали вірші про війну у 

виконанні учнів 7 класу Даші Савченко, Насті Чуєнко, 

Віки Мисан, Юлі Войцих. Змістовно на святі виступила 

учениця 10 класу Діана Лященко з повідомленням 

«Військові дороги солдата Іващенка», присвячені 

ветерану - земляку Михайлу Логвиновичу, якого не 

стало минулого року, напередодні дня Перемоги. 

Щемливий «Вірш матері» виконала семикласниця Анна 

Музиченко, а Олена Кульбаченко виконала пісню про 

матір солдатів.              
       Присутні вшанували світлу пам’ять всіх, хто 

загинув під час визволення рідного краю та новітніх 

героїв України хвилиною мовчання. На зміну 

фронтовикам прийшло  покоління героїв-земляків, 

полеглих за вільну, незалежну і справедливу Україну. 

Серед них стеблівець Віталій Коломієць, який загинув 

в зоні АТО. 

    25-го лютого, в Деренківецькому НВК відбулася 

зустріч школярів із колишнім випускником, бійцем АТО 

Олександром Дінцем. Військовослужбовець приїхав у 

Деренківець додому на період короткої відпустки. Свою 

альма-матер Олександр відвідав, аби подякувати дітям 

за підтримку. Від початку бойових дій на Сході України 

вони підтримують бійців, малюють малюнки, пишуть 

листи, а також виготовляють засоби для маскування.                

   19 лютого для 1-11 класів була проведена шкільна 

лінійка-реквієм. На ній учні вшановували патріотизм і 

мужність громадян, які у листопаді 2013 року-лютому 

2014 року постали на захист демократичних цінностей, 

прав і свобод людини, національних інтересів України 

та її європейського вибору. Вам сьогодні - наша шана й 

дяка за Надросся й Корсунські бої!                                                       

                                 За  інформацією шкільних сайтів                                                                                                                                          

 

19 лютого в 

дошкільному 

закладі 

«Дружба» 

старші 

дошкільнята 

разом зі 

своїми 

вихователями 

запалили 

пам’ятну 

свічечку з 

нагоди другої 

річниці 

скорботних 

подій, що 

відбувалися 

на Майдані. 
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«Народ мій є! Народ мій завжди буде! 
Ніхто не перекреслить мій народ!» 

     В Шендерівському НВК пройшов захід, який 

об’єднав у собі три доленосні дати для нашого народу, 

віддалених роками, але об’єднані болем і людською 

кров’ю: 15 лютого – 27 років з дня закінчення війни в 

Афганістані; 72-а річниця визволення села Шендерівка 

від фашистських загарбників та переможне завершення 

Корсунь-Шевченківської битви; 20 лютого – День Героїв 

Небесної Сотні, вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героів Небесної 

Сотні. На захід були запрошені: голова ветеранської 

ради Шендерівської сільської ради Іван Романович 

Прохоренко, воїн-афганець Володимир Іванович 

Олійник та учасник АТО Іван Борисович Пушкар.   

       Зі словами подяки звернулись до гостей учні школи. 

Вони привітали захисників невеличким концертом та 

подарували сувеніри, виготовлені своїми руками. 

Виставка малюнків 
        З нагоди відзначення 72-ї річниці Корсунь-

Шевченківської битви та з метою вшанування 

героїчного подвигу українського народу в РЦДЮТ була 

проведена виставка малюнків на тему «Ми за мир на 

всій планеті».  На виставці було представлено 21 

малюнок  вихованців гуртків «Дивосвіт» (керівник Л.В 

Руденко), «Чарівна намистина» (керівник Л.Й.Лісова), 

які працюють на базі Корсунь-Шевченківської ЗОШ № 5, 

«Веселка» (керівник І.В.Прядка), «Квітникарі-

аранжувальники» (керівник О.І.Маніло). Свої роботи 

представила і Н.В.Пшоно, керівник гуртка 
«Сувенірний». 

«Схиляємо голови над рідною землею, 
де ти похований лежиш, солдате» 

    В рамках проведення декади Корсунь-Шевченківської 

операції 17 лютого в Комарівському НВК  відбулась 

презентація довідника Анатолія Бахмута «Корсунь-

Шевченківський меморіал», в якому учні з гордістю 

відшукали відомості про Комарівку та шкільний 

Музей Пам'яті, спогади Ж.І. Алфьорова та 

фотографії місцевих пам'ятних знаків. 

       У виступах учнів, вчителів, представників 

громадськості постійно відчувалася спільна думка 

про важливість збереження пам'яті про подвиг 

полеглих на Бойковому полі солдатів, про ціну 

людської свободи, про важливість захисту рідної 

землі і готовність віддати життя за свій край і в 

наші дні. 

        Після проведення лінійки-реквієму відбулася 

екскурсія шкільним музеєм Пам'яті і Слави, яку провела 

колишній директор школи І.М. Камінська. Цікавим і 

хвилюючим відкриттям для учнів школи стало те, що 

картина у куточку, що відтворює побут селян у роки 

війни, власноруч вишита мамою Ірини Миколаївни у 15-

річному віці, під час перебування у фашистському 

полоні.                           За матеріалами шкільних сайтів 

 

Урок 

мужності 
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         Ліцеїсти зустрічали В.М.Отземка 
            26 лютого відбулася зустріч учнів Корсунь-

Шевченківського ліцею з бійцем АТО Василем 

Миколайовичем Отземком. Під час зустрічі ліцеїсти 

почули багато інформації про події на Сході саме від 

людини, яка стала учасником цих подій. Василь 

Миколайович відповів на численні запитання учнів. 

Незабутні враження  
           29 лютого у Корсунь-Шевченківській ЗОШ №5 

відбулася зустріч з воїном АТО , батьком учнів 3-б 

класу Лоєнко Маргаритою  і 9 класу Лоєнком 

Ростиславом, Р.П. Лоєнко та Т.В Перетятько, матір’ю 

загиблого корсунця Романа Сокуренка, головою 

громадської організації «Солдатські матері 

Корсунщини». 

           Учні школи радо вітали земляка, поділилися 

власними думками про події на Сході України, 

поставили запитання, які їх хвилювали, висловили теплі 

й щирі побажання  бійцю. У свою чергу  -  Лоєнко Р.П. 

надав учням відверті відповіді, передав частинку своєї 

енергії, мужності й оптимізму у світле майбутнє нашого 

народу. 

          Присутні з хвилюванням слухали розповідь воїна-

земляка про нелегкі будні на сході України, в місті 

Маріуполі, про свої успіхи та невдачі, про тих, хто 

загинув на полі бою та вшанували пам’ять загиблих  

хвилиною мовчання.   

          Надзвичайно вразила школярів своєю розповіддю 

Т.В.Перетятько, яка розповіла старшокласникам про 

дитячі роки її сина Романа та про те, які останні слова її 

сина стали заповіддю для небайдужих корсунців. 

           У ході зустрічі панувала атмосфера патріотизму і 

довіри. Вражені зустріччю, учні школи вирішили вкотре 

активно допомогти бійцям, які захищають свободу, 

незалежність та територіальну цілісність України, і 

передали на Схід обереги та листи  бійцям.  

           Щирі слова подяки Р.П Лоєнку. та Т.В.  

Перетятько  за вірність, оптимізм, стійкість, 

служіння Україні, її захист висловили 

заступник директора школи з виховної роботи 

Л.В.Федосій та класний керівник   

О.В.Царенко.  

        Час сплинув непомітно. Майже годину 

діти, затамувавши подих, слухали розповідь, 

запитували, спілкувались. Ніхто не 

залишився байдужим. Школярі та вчителі  

побажали гостям Божої опіки у справі захисту 

рідної землі. 

За інформацією шкільних сайтів 

Зустріч з сапером 
           16 лютого в приміщенні Квітчанського НВК 

відбулась зворушлива зустріч з воїном АТО 

Андрієм Вікторовичем Зозулею. Майже годину діти, 

затамувавши подих, слухали розповідь Андрія 

Вікторовича, який 21 січня 2015 року пішов 

добровольцем захищати рідну землю, а 17 січня 2016 

року зазнав поранення під час бойових дій під 

Попасною.  

          Сапер продемонстрував учням частину монокля, 

який врятував йому життя та свій тактичний рюкзак, в 

якому знаходиться саперське приладдя та аптечка. 

Ознайомив учнів з підручними засобами надання 

допомоги та використання арафатки. Розповідь бійця 

доповнював учасник АТО Василь Миколайович 

Отземко, вчитель історії, який вже вкотре ділився з 

учнями своїми бойовими буднями. 

           Школярі та вчителі поставили гостю багато 

запитань, залюбки потисли руку герою і побажали 

швидше повернутись додому живим. Слова подяки і 

шани від всього педагогічного та учнівського колективів 

прозвучали з вуст директора школи Людмили 

Миколаївни Галати.       За матеріалами методкабінету 
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Зворушлива зустріч 
  Живучи під мирним небом, у злагоді один з 

одним, ми навіть не замислювались над тим, що 

може нести з собою війна. Ми, мирні жителі, навіть 

не можемо уявити, що насправді відбувається 

зараз на Сході.  

  Напередодні  річниці вшанування Героїв 

Небесної Сотні в Селищенському НВК  відбувся 

позакласний захід, на який були запрошені 

учасники АТО, випускники школи Олег  

Сапатинський, Олександр Христенко, Євген 

Харченко, Анатолій Нечаєв, а також Тетяна 

Володимирівна Перетятько, мати загиблого воїна 

Романа Сокуренка, та координатор волонтерського 

руху району Л.О.Сімшаг.  

  Випускник НВК  О.Христенко,  який виступив від 

імені всіх учасників АТО, подарував учням школи 

Прапор України, який разом  з ним пройшов Майдан та 

майорів в багатьох місцях на сході України під час 

бойових дій. Нині ця святиня  займе почесне місце в 

куточку патріотичного виховання   школи. 

Особливо щиросердечним був виступ двох 

сестричок, учениць 1 та 3 класів – Віки та Улянки 

Колісників – тато яких, Артем Колісник,  перебуває нині  

в зоні АТО в 95 бригаді. Вірш, який вони прочитали 

татові зі сцени, написали разом з мамою. Відео свого 

виступу дівчатка  надіслали татові в зону АТО, де його 

зі сльозами на очах переглянув увесь батальйон. 

 А односельчанка Т.Лисенко поділилась з 

присутніми враженнями від поїздки на передову, в зону 

АТО, з волонтерами м.Києва, де виступала перед 

українськими бійцями  з власними віршами. Вона також 

передала від  учнів школи  малюнки , листи, сувеніри та 

продукти харчування. Власні вірші  Т.Лисенко 

презентувала  і  учням. 

Хвилююче  враження  на  присутніх  справив   фільм    

С. Мошенського про  загиблого Романа Сокуренка та 

виступ його метері  Тетяни Перетятько . 

Л.О.Сімшаг дякувала учням  школи за ту неоціненну 

волонтерську допомогу, яку надавали  і надають вони 

українській армії, за теплі слова в листах, за патріотичні 

малюнки і поробки, за смаколики на Миколая.  

   Учасники художньої самодіяльності  підготували 

концерт, де звучали  патріотичні пісні, пісні про  Україну, 

які не залишили нікого  байдужими  і сприймалися 

присутніми надзвичайно хвилююче. 

 Також відбулися у школі позакласні заходи, 

присвячені вшануванню пам’яті героїв Корсунь - 

Шевченківської битви та героїв Афганської війни. Адже 

в душі кожного українця болить отой далекий для нас 

Афганістан, кожен з болем сприймає прочитані сторінки 

Другої Світової Війни. Ми не маємо права забувати тих, 

хто віддав  своє життя за наше світле майбутнє. Низько 

схиляємо голови і вклоняємося тим патріотам, які 

боролися і борються за нашу незалежність, за нашу 

єдину Україну. 

       І.Ягьяєва, педагог – організатор 

 Селищенського НВК  

Захисники інших держав 
       З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав та 27-ї річниці виведення 

радянських військ з Афганістану, 22 лютого 

відбулася зустріч учнів 7-8 класів ЗОШ №2 з 

воїном-інтернаціоналістом Олександром 

Васильовичем Бондарєвим, який поділився своїми 

спогадами та враженнями про страшні події тих 

часів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Така ж зустріч відбулась і в Авторській О.А.Захаренка    

середній загальноосвітній школі с.Сахнівка 

Низький уклін вам, воїни-інтернаціоналісти! 

Дитяча підтримка воїнів 
       У Зарічанському НВК відбулася зустріч учнів  з 

бійцем зони АТО  Віталієм Вікторовичем 

Москаленком. Учні та вчителі школи дуже тепло 

зустріли  мужнього воїна. Віталій Вікторович поділився 

зі школярами враженнями від пережитого, закликав 

молодь виховувати патріотизм у серці ще зі шкільної 

парти та вірити у перемогу.  

       У ході бесіди школярі підтримали єдність нашої 

країни і висловили подяку людям, які, ризикуючи своїм 

життям, захищають незалежність нашої держави.        

       На завершення учні передали подарунки та листи зі 

словами підтримки і побажаннями для бійців, які 

воюють на Сході країни. 

За матеріалами методкабінету 
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Мистецький фестиваль 
«Шевченкові вершини» 

        Продовження ідей Т.Г.Шевченка у творчості 

сучасної молоді знаходить своє втілення у 

фестивалі-конкурсі «Шевченкові вершини», яке 

щорічно проходить у березні. Цього року до участі у 

конкурсі було подано 150 заяв. 

       12 березня зранку у фойє районного будинку 

культури розгорнулась виставка дитячої та 

дорослої творчості, а потім відбувся фінальний 

гала-концерт з нагородженням переможців та 

лауреатів конкурсу.      

       Приємно відзначити номінантів закладів освіти 

Корсунщини: 

       У номінації «Художнє читання» у першій віковій 

категорії 

 I місце –  Аліна Гончаренко, РЦДЮТ,   керівник    Алла   

Іваненко;  

II місце – Ірина Кожухар, РЦДЮТ, керівник Алла 

Іваненко; 

III місце – Анна Козодой, РЦДЮТ, керівник Алла 

Іваненко; Алла Маляренко, РЦДЮТ, керівник Алла 

Іваненко; Софія Тараненко, РЦДЮТ, керівник Алла 

Іваненко.  

      У номінації «Вокал» у першій віковій категорії  

I місце – Валерія Шкребтієнко, РЦДЮТ, керівник 

Валентина Гринюк ; 

IІ місце – Ансамбль «Домісольки», РЦДЮТ, керівник 

Тетяна Стахурська; 

IIІ місце – Карина Дробот, РЦДЮТ, керівник Тетяна 

Стахурська.  

       У номінації «Образотворче та декоративно – 

ужиткове мистецтво» у першій віковій категорії  

I місце – Катерина Волкова, РЦДЮТ, керівник Олена 

Карпенко; 

III місце – Софія Синюк, ЗОШ№ 1, керівник Діана Кріт. 

       У номінації «Художнє читання» у середній  віковій 

групі I місце – Марина Клименко,  Корсунь-

Шевченківська ЗОШ № 1, керівник  Ірина Кошева ;    

III місце – Яна Пінькас, Корсунь-Шевченківська ЗОШ    

№ 5, керівник Людмила  Федосій.  

      У номінації «Вокал» у середній  віковій групі   

II місце – Ансабль «Барви Корсуня», РЦДЮТ, керівник 

Валентина  Гринюк; 

III місце – Анна Теліцина, Моринський НВК, керівник 

Галина  Мідловець.  

      У номінації «Образотворче та декоративно – 

ужиткове мистецтво» у середній  віковій категорії  

II місце – Катерина Ільченко, РЦДЮТ, керівник Ольга 

Топчій. 

      У номінації «Вокал» у третій віковій групі    

 I місце – Валентина Гринюк , РЦДЮТ. 

Дякуємо всім освітянам і талановитим дітям!

Роботи учнів ЗОШ №5 
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    Вітаємо  
    з Днем народження 

   у березні 
Олександра Івановича Калініченка,  

начальника групи централізованого 
господарського обслуговування, 

Людмилу Василівну Лобуренко, 
директора Моринського НВК. 

 

 

Адреса:19400 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 
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