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Розповсюджується безкоштовно. Видається з грудня 2015 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

З новим навчальним роком, 
шановні колеги! 

 

Вітаємо призера, який виборов 
І місце в обласному військово-

патріотичному конкурсі, 
присвяченому борцям за 

незалежність України у ХХ та ХХІ 
століття “Герої не вмирають” , 

Олександра Рогу, учня 10-А класу  
Корсунь-Шевченківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 за роботу “Позивний 

“Сокіл”, керівник Лариса 
Іванівна Шаверо, вчитель історії. 
 

 

                                                

    Наш Корсунський край, наша 
держава зустрічають День знань – 
справжнє свято мудрості, доброти і 
людяності. 
    1 вересня 2016 року 22 школи 
Корсунь-Шевченківського району 
наповняться  сміхом та гомоном 
3486 школярів, а дитячі установи – 
1256 дошкільнятами. Розвивати 
свої творчі здібності школярі 
зможуть в секціях ДЮСШ та гуртках 
РЦДЮТ. А працюватимуть з дітьми 
528 творчих сучасних педагогічних 
працівників. 
 

Я знов ступаю на шкільний поріг… 
Вчителька української мови і літератури                 Я вибрала Долю собі сама. 
Корсунь-Шевченківської ЗОШ №5                                  І що зі мною не станеться, – 
Людмила Федосій ці поетичні рядочки                       у мене жодних претензій нема 
 присвятила новому навчальному року:                       до Долі – моєї обраниці. 

Л.Костенко                                                      
Я знов  ступаю на шкільний поріг, 
Позолотила осінь видноколи… 
Запитую: «Чому зі ста доріг 
Я вибрала одну – 
Що йде до школи?» 
 
В бездонно чистім морі оченят 
Я кожен день складаю іспит долі. 
Як довго ждать достиглих тих зернят, 
Що засіваю на дитячім полі. 
 
Та гордо йду, бо ціль я завжди мала: 
Дитину вберегти, життю навчити. 
Щаслива я: час творчості настав. 
Несу свій хрест і це звання - УЧИТЕЛЬ! 
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Традиційно новий навчальний рік розпочнеться з 
Першого уроку виховного спрямування.   
    Перший урок у День знань Міносвіти рекомендує 
присвятити національно-патріотичному вихованню, а 
конкретну тему навчальні заклади мають визначити 
самостійно. 
   На виконання Указу Президента України “Про 
відзначення 25-ї річниці незалежності України” від 3 
грудня 2015 року №675 Міністерство пропонує провести 
в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах України Перший урок у 2016/2017 
навчальному році, присвячений відзначенню цієї 
знаменної дати. 
    Пропонується така тема Першого уроку для учнів 1-4 
класів: «Це наше і це твоє». Матеріали до уроку, а 
саме -  мультфільми, розроблено анімаційним 
розважально-пізнавальним телеканалом для сімей з 
дітьми дошкільного та шкільного віку ПЛЮСПЛЮС.  
(http://plus-plus.tv/dyvys/programy/multserial/ce-nashe-i-
ce-tvoye-ochima-ditey-651302.html ) 
    Проект «Це наше і це твоє» - це яскраві та зрозумілі 
розповіді  про геніальні винаходи, природні багатства, 
блискучі ідеї, що прославляють нашу країну на весь 
світ. 
   Темою Першого уроку для учнів 5-11 класів 
пропонуємо визначити «Від проголошення 
Незалежності до нової України». 
   Під час проведення уроку  загальноосвітні навчальні 
заклади, за бажанням, можуть взяти участь у 
Всеукраїнському учнівському конкурсі «Зміни до 
Конституції – нове обличчя місця, де ти живеш!» 
(положення про зазначений Конкурс  затверджено 
наказом Міністерства освіти і науки України  від 13 
квітня 2016 року № 432). Конкурс проводиться під 
патронатом Президента України за участю 
Національної Ради реформ,  Міністерства освіти i науки 
України та за підтримки Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, Ради Європи, Швейцарсько-
українського проекту «Підтримка децентралізації в 
Україні» (DESPRO).  
   При обранні теми, підготовці і проведенні уроку 
доцільно звернути увагу на питання історії українського 
державотворення, розвитку та зміцнення держави, 
історії державних символів України. Це може бути урок-
роздум про історичну долю України, героїку сучасних 
захисників суверенітету і територіальної цілісності 
країни, розмова з учнями про сьогодення і перспективи 
України. 
    Пропонуємо матеріали до проведення Першого 
уроку: 
Лист МОН України від 24.03.2016 №1/3-148 “Про 
відзначення 25-ї річниці незалежності України”                                                                
матеріали (презентації та конспекти уроку) на 
навчально-методичному порталі rozumaka.com; на сайті 
ЧОІПОПП збірка «З Україною в серці», в якій 
розміщено розробку уроку-гри «Україна унікальна» 
класного керівника ЗОШ№5 В.М.Березової; а 
Кіровоградський ОІПОПП презентував методичну збірку 
«Щоб у серці жила Батьківщина» для проведення 
першого уроку. Український інститут національної 
пам’яті презентував педагогам методичні рекомендації 

для загальноосвітніх навчальних закладів до 
відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності 
України. Рекомендації містять історичні довідки, цікаві 
форми роботи та інші матеріали, які педагоги можуть 
використати для проведення Першого уроку. 
Посилання на ці матеріали розміщені на сайті Корсунь-
Шевченківського райметодкабінету. 

2016-2017 навчальний рік на 
Корсунщині оголошено роком 

вдосконалення системи виховання 
національно-патріотичної свідомості 
та загальнолюдських чеснот в учнів 

на засадах гуманної педагогіки 
О.А.Захаренка 

Районним методичним кабінетом розроблено проект 
виховної роботи «Твоє життя – твій вибір. 

Поспішаймо робити добро», над яким навчальні 
заклади будуть працювати з 1 вересня 2016 року по 1 

вересня 2017 року. 
«Поспішаймо творити добро. Духовне добро. 

Воно стократ цінніше від матеріального. 
Повторімося у наших вихованцях прекрасними 
рисами національної культури, патріотичним 

духом любові до свого народу, любові до вищої 
якості людини – творчості!»  

О.А.Захаренко 
     Метою проекту є впровадження гуманної педагогіки 
О.А.Захаренка, якісне вдосконалення руху 
добротворення учнівської молоді, виховання морально-
духовної, життєво компетентної особистості, яка 
успішно самореалізується в соціумі як громадянин, 
сім’янин, виховання загальнокультурних і національних 
цінностей, що характеризують ставлення до 
суспільства, держави, інших людей, природи, 
мистецтва, самої себе, забезпечення єдності 
навчального і виховного просторів у формуванні 
фізичного, психічного, духовного здоров’я, соціально 
активної особистості школяра, створення в навчальних 
закладах цілісної системи позитивного підходу до 
здорового способу життя, поваги до загальнолюдських 
цінностей.   
    В ході реалізації проекту будуть проводитись заходи 
до відзначення 80-річчя  від дня народження 
О.А.Захаренка. 
    А в підсумках роботи проекту очікуються такі 
результати: створення в навчальних закладах цілісної 
системи щодо впровадження педагогічної спадщини 
О.А.Захаренка, створення системи національно-
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в 
районі, навчальних закладах, формування у дітей 
ціннісного ставлення до навколишнього середовища, 
здатність до взаємодії з людьми в сім’ї, колективі та 
суспільстві, формування морально-духовного світу 
дитини та системи цінностей, посилення взаємодії 
відповідних районних служб в організації національно-
патріотичного та духовного виховання учнів. 
    Керівник проекту – С.В.Давиденко, методист рай 
методкабінету, консультант Д.В.Антонов, завідувач рай 
методкабінету, до складу творчої групи входять 
спеціалісти відділу освіти, методисти, творчі директори 
навчальних закладів та РЦДЮТ: І.А.Луц, Г.М.Миронюк, 
І.Л.Рибалка, В.М.Нездолій, Ю.П.Петренко, 
А.В.Кошелюк, Л.М.Морозюк, Т.П.Фурса, О.А.Лисенко, 
В.А.Кравченко. 

Світлана Давиденко, методист райметодкабінету 

Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку 

Від проголошення Незалежності 
до нової України 
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    Концепцію «Нової української школи» – ідеологію 
реформи середньої освіти, що почне діяти в 2018 році, 
презентувала міністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич 18 серпня 2016 року. 
   «Наше завдання – кожній дитині 
датидоступ до якісної освіти. Успіх 
України в тому, щоб побудувати 
суспільство освіченого загалу, бо 
кожна дитина, не залежно від її 
здібностей, має право на успіх в 
житті, на максимальне розкриття 
власних здібностей, яке може 
запропонувати якісна освіта», - 
наголосила Лілія Гриневич. 
    Міністр зазначила, що реформа 
орієнтована на те, щоб зробити 
випускника конкурентноздатним у 21-му 
столітті - випустити зі школи всебічно 
розвинену, здатну до критичного мислення цілісну 
особистість, патріота з активною позицією, інноватора, 
здатного змінювати навколишній світ та вчитися 
впродовж життя. 
    Формула «Нової української школи» складається з 8 
базових компонентів: 
1.Нового змісту освіти, заснованого на формуванні 

компетентностей, необхідних для успішної 

самореалізації в суспільстві. 
2.Педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 
учителем і батьками. 
3.Умотивованого учителя, який має свободу творчості й 
розвивається професійно. 
4.Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, 
дитиноцентризм. 
5.Наскрізного процесу виховання, який формує цінності. 
6.Нової структури школи, яка дозволяє добре засвоїти 
новий зміст і набути компетентності для життя. 
7.Децентралізації та ефективного управління, що 
надасть школі реальну автономію. 
8.Справедливого розподілу публічних коштів, який 
забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 
    Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти, 
виховний процес буде невід’ємною складовою усього 
освітнього процесу і орієнтуватиметься на 
загальнолюдські цінності. Виховання не буде винесено 
в окремі «заняття з моралі». Формування характеру 
можливе лише через наскрізний досвід. Усе життя 
Нової школи буде організовано за моделлю поваги прав 
людини та демократії. 
    Представлений варіант концепції не є остаточним, 
кожен може долучитися до обговорення та надіслати 
свою думку щодо концепції за 
адресою novashkola@mon.gov.ua. У темі листа 
необхідно вказати «Обговорення Концепції», а у листі 
обов’язково зазначити назву розділу, абзац і номер 
сторінки, яких стосуються думки. 
   «Я хочу заохотити всіх, хто має таку 
можливість, обєднувати навколо ідей нової школи 
освітян. Ми мусимо дивитися не тільки під ноги, 
плутаючиcь в сьогоднішніх проблемах, ми мусимо 
йти вперед», - додала Лілія Гриневич. 
   Навіть після поверхневого аналізу реформи стає 
зрозуміло, що в разі втілення хоча б двох третин від 
задуманого  та  викладеного  на  папері  Україна вже  

 

 
років за десять (якщо не швидше) отримає на диво 
освічене та свідоме покоління, а система шкільної 

освіти стане максимально 
схожою на європейську. 
Станом на 2016 рік лише в 
Україні та Білорусі функціонує 
11-річна система освіти, що 
лишилася у спадок від 
Радянського Союзу. В інших 
цивілізованих європейських 
країнах тривалість отримання 
середньої освіти складає від 12 
до 14 років. Міністр освіти 
пояснює необхідність 
збільшення тривалості 
навчання до 12 років просто: 
обсяг знань та інформації, яку 
отримує середньостатистичний 

український школяр, за останні десять років суттєво 
збільшився, тому необхідно провести перерозподіл 
навантаження.                     Лілія Гриневич та її підлеглі 
виокремили десять груп компетентностей, на яких буде 
ґрунтуватися нова шкільна програма. Список цей 
достатньо простий і передбачуваний: 
- Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) 
мовою; 
- Спілкування іноземними мовами; 
- Математична грамотність; 
- Компенентності в природничих науках та технологіях; 
- Інформаційно-цифрова компетентність; 
- Уміння навчатися впродовж життя; 
- Соціальні та громадянські компетентності; 
- Підприємливість; 
- Загальнокультурна грамотність; 
- Екологічна грамотність і здорове життя. 
     Якщо керуватися саме цими десятьма пунктами, то 
можна передбачити появу у шкільній програмі нових 
навчальних дисциплін та факультативних курсів, які на 
Заході стали звичним явищем, але в нас 
практикувалися хіба що у деяких приватних школах. 
Особливо в цьому плані цікаві пункти 8-10, які до старої, 
радянської за своєю сутністю системи не мають 
жодного стосунку. Важливо і те, що вже у середній 
школі частина часу буде відводитися на вивчення 
предметів, які обрали самі учні. А викладачі під час 
створення навчальних програм матимуть змогу у 
розумних межах відхилятися від стандартів. 
    Заради полегшення вчительської долі міністерство 
освіти та науки має намір запровадити електронний 
документообіг. Ця дрібна, здавалося б, реформа на 
практиці зекономить купу часу та енергії.                                                  
Мають змінитися і принципи фінансування. Якщо 
раніше деякі школи пояснювали відсутність у програмі 
певних дисциплін неможливістю винайняти спеціаліста 
через брак бюджетних коштів, то тепер так не вийде. 
Варто відзначити і той факт, що директора за задумом 
Лілії Гриневич та компанії мають обирати на конкурсній 
основі, і займати свою посаду він зможе не більше, ніж 
десять років поспіль.   
    Це лише початок аналізу, який зачепив тільки 
верхівку айсбергу. Але вже зараз оптимістичний 
вцілому проект нової української школи доводить, що 
вчитися ніколи не пізно.  

За інформацією сайту МОН 

Концепція «Нової української школи» 

mailto:novashkola@mon.gov.ua
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     Літо – це пора відпочинку, задоволення та 
позитивних емоцій. Для учнів – це очікувані 
канікули, коли можна без обмежень спілкуватися 
та гратися з друзями, насолоджуватися 
приємним дозвіллям.  Творчим і веселим воно 
стало цього року для 130 дітей, які відпочивали в 
літніх таборах лінгвістичного спрямування з 30 
травня по 7 червня  в  міських ЗОШ №1, ЗОШ №2, 
ЗОШ №5, гімназії, ліцеї та Стеблівській ЗОШ. 
     Найбільшу кількість учнів залучили до мовного 
табору вчителі ЗОШ №1 - 39 учнів,   Стеблівської школи  
- 21 учень, ліцею - 20 учнів.    18 учнів було у таборі  
гімназії, по 16 – у ЗОШ №5 і  ЗОШ №2 . Кожен  мовний 
табір  працював за певним  тематичним напрямком, 
зокрема, це проектна  діяльність, а в ЗОШ №1 – 
країнознавчий напрямок.   
    У ЗОШ №5 та гімназії спілкування  здійснювалося  
двома мовами – англійською та французькою.  
    Завданнями мовних таборів було: зацікавлення учнів 
іноземними мовами, удосконалення розмовної  мови, 
подолання мовного бар”єру, здійснення мотивації до 
подальшого вивчення іноземних 
мов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     До роботи з учнями 
залучалися вчителі іноземних 
мов, музичного мистецтва, 
фізичного виховання, психологи, 
вожаті( учні старших класів). 
    Кожен загін навчального 
закладу мав свою назву, девіз,  
пісню, план роботи на кожен  
день. Навчальна діяльність 
поєднувалася з мистецькою, 
спортивною, розважальною ( з 
проведенням ігор на свіжому 
повітрі, конкурсів, екскурсій,  
інсценізацій, створенням 
проектів).  
    Мовний табір ЗОШ №1 «Go 
Global» ЗОШ №1, налічував 
39 дітей,  складався із трьох 
загонів: «Діти-квіти», 
«Перший», «Діти світу» (учні 5-
6 класів). Девіз « Удосконалюй 
мову та знайди нових друзів». 
    Вчителі О.М.Василенко, 
О.А.Максімова, 
Ю.В.Кобеляцька обрали 
країнознавчий напрямок 
роботи, спілкування 
проводилося англійською мовою.  Кожен табірний день 
розпочинався фонетичною зарядкою та вправами 
енерджайзерів, котрі не лише налаштовували на 
іншомовну атмосферу, а й розвивали фізичну 
активність.  Найяскравішими заходами у таборі стали 
День Млинців, День зеленого кольору, День Італії, День 
Журналіста. Учні брали участь у млинцевих перегонах, 
італійському карнавалі, вивчили ірландський танок та 
спробували себе у ролі юних журналістів. Всім учням 
вручено сертифікати.                                       
   Загін  мовного табору ЗОШ №2 «Браво» налічував 16 
дітей. Девіз «Літній час – це час для ігор, ми щасливі 
кожен день». Вчителі Н.М.Курченко, Н.Г.Ярошенко і 
Н.Ю.Палій обрали тематичний напрямок роботи – 
проектну та театральну діяльністі. Цікаво пройшли 
:День купівлі (діти купували на базарі продукти, 
розігрували в ролях ситуації та діалоги з теми 

«Магазини та купівля»), День Музею та екскурсій містом 
завершився проектною роботою , у День театру та 
поезії відбулися інсценізації  казок «Теремок» та 
«Ріпка» для учнів молодших класів та квест «Шкільне 
життя». Після подорожі до кінної ферми , де діти 
ознайомилися  з особливостями утримання коней, 

здійснили прогулянку верхи,   було 
проведено обговорення  
іноземною мовою та  виконання 
різних  мовних завдань. У День 
прощання з табором відбулися 
мовні ігри, розваги, конкурси на 
кращого знавця англійської мови. 
     У мовному таборі  гімназії  
«Молоді і талановиті» 
відпочивали та здобували мовну 
практику з англійської та 
французької мов 18 вихованців. 
Діти кожного дня у мовному таборі  

керувалися девізом «Якщо ти 
молодий і талановитий, то це 
схоже на те, що в тебе є крила». 
Тематичним напрямком була 
проектна діяльність. Виховна 
робота здійснювалася 
вчителями Ю.В.Бороною, 
О.О.Лебедюк і Т.В.Цимбалюк за 
національно-патріотичним, 
екологічним та спортивно-
оздоровчим напрямками. Робота 
спланована тематично:    День 
талантів, День молоді України та 
Великої Британії, День 
журналіста, День творчості, День 
Зірок, День туризму. Тому   

проводилася ранкова гімнастика, веселі старти, 

футбольні турніри, талант-шоу «Ми-діти твої, ми-квіти 
твої, ми, Україно,  надія твоя», презентація мовних 
проектів «Талановита молодь України», « Дерево 

Літо з 
присмаком 
іноземної 



Педагогічний форум                             №6(7)серпень 2016 року 
 

 Сторінка 5 
 

наших талантів», КВК,   психологічні заняття «Групова 
робота», «Я-зірка». Кожен спробував себе у ролі   
співака, красуні-моделі, журналіста чи актора. 
Проводилися зйомка, монтаж  та викладення 
відеоматеріалів  на платформу  е-Twinning. 
    Спілкування англійською та французькою мовою 
здійснювалося і в мовному таборі   «Ерудит» ЗОШ №5. 

Відвідували табір 16 учнів. Девізом загону  було 
«Іноземні мови - супер! Іноземні мови-клас! Ми-
французи  та англійці, дуже весело у нас».  Метод 
проектів – основний напрямок роботи  табору.   Тому 
вчителями іноземних мов Л.М.Барановою, 
Ю.О.Радченко, М.М.Гнатченко, В.С.Гладким були 
проведені практикуми з французької та англійської мов,  
психологічний  тренінг «Стань капітаном свого життя» , 
екскурсії пам”ятними  місцями Корсунщини, спортивні 
ігри та змагання, проектні роботи про країни, мови яких 
вивчаються. 
     У День Міжнародного захисту навколишнього  
середовища учні обговорювали екологічні проблеми, 
здійснили екскурсію до міського парку та провели гру-
квест «Піклуйся про природу».   
    Загін Корсунь-Шевченківського ліцею «Мисливці за 
знаннями» налічував 20 осіб. Девіз загону «Живи і 
навчайся все життя». Тематичний напрямок – проектна 
діяльність. Роботу А.А.Лавренчук спланувала 
тематично та присвятила 
певним  аспектам 
культури англомовних 
країн, стилю життя, 
визначним місцям, їжі, 
звичаям та традиціям, 
різним видам спорту. 
Учителі  проводили цікаві 
заняття з математики, 
біології, хімії, фізики. 
    Пізнавальними були 
екскурсії на ГЕС та 
Корсунь-Шевченківський 
державний  заповідник.  
Проводилися  ігри на 
свіжому повітрі, 
спортивні змагання, мовні вікторини, інсценізації тощо. 
    Мовний табір «Веселка»  Стеблівської ЗОШ  
відвідували 21 учень. Девіз «Про лінь забудь, зі 
спортом подружись, життя щомиті цінувати вчись». 
Заняття І.О.Бутенко спланувала відповідно до назви 
кожного дня: День знайомств, День спорту, День 
Дружби,  День театру,  День Дозвілля,   День прощання 
з табором. Проектна діяльність була основною.  Діти з 
цікавістю брали участь у конкурсах малюнків «Я малюю 
друга» та «Природа і фантазія», представляли танець 
під пісню англійською  мовою,   переглядали 

мультфільми, відео про визначні місця Черкащини, 
декламували вірші.  Особливо цікавим був День театру, 
коли діти майстерно виконували роль того чи іншого 
персонажу. На прощання  біля річки Рось влаштували 
відпочинок  та створили проект «Наші думки щодо 
організації табору». 
     Найяскравішими заходами у таборах були День 
Млинців та День Італії у ЗОШ №1, День подорожі та 
День театру у ЗОШ №2,  День талантів та День туризму 
в гімназії, День Міжнародного захисту навколишнього 
середовища та психологічний тренінг у ЗОШ №5, День 
Спорту та День Дружби у Стеблівській ЗОШ,  
проведення  цікавих занять з предметів,  екскурсій на 
ГЕС та в Корсунь-Шевченківський заповідник у ліцеї.  
    Для підготовки різноманітних заходів з дітьми вчителі 
іноземних мов використовували сайти МОНУ, 
ЧОІПОПП, а саме розділи «Літні мовні табори», 
посібник авторів Пахомової Т.Г., Голоднюк  Н,Ю. «Літні 
мовні табори». З учителями було проведено 
інструктивну методичну нараду, двоє учителів були 
учасниками обласного семінару щодо організації та 
проведення мовних таборів. 

    За інформацією  учителів, керівників навчальних 
закладів і звітів шкіл робота в мовних таборах була 

проведена на належному рівні. 
    Разом з тим, в  усіх навчальних 
закладах  мовні табори працювали за  
першою програмою (а їх три), що не 
передбачає харчування,  не залучалися до 
роботи носії мови, студенти факультетів 
іноземних мов  вищих навчальних 
закладів, що значно полегшило б роботу 
учителів. Тому над цим необхідно 
працювати вже зараз. В наступному 
навчальному році треба розширити 
мережу літніх мовних таборів за рахунок 
сільських шкіл. 
    Завершилась діяльність мовних таборів. 
Кожен учитель зробить певні висновки: чи 
забезпечив він у повній мірі мовною 

практикою своїх учнів, чи вірно оцінив  їхні знання? 
Задумається і учень: чи варто сьогодні вивчати іноземні 
мови? Чи комфортно він почував себе у мовному 
таборі? 
    Так в душах дітей залишаться нові враження від 
спілкування іноземними мовами з друзями та 
вчителями, від проведених цікавих заходів, а головне – 
від чіткого поєднання активного навчання та 
змістовного відпочинку.  
Дякуємо вчителям за цікаву організацію мовних таборів! 

Ольга Шкребтій, методист  райметодкабінету 
 



Педагогічний форум                             №6(7)серпень 2016 року 
 

 Сторінка 6 
 

 

  З наближенням літа батьки все 

частіше замислюються – де та як 
буде відпочивати їхня дитина. У 

червні такою альтернативою 

стає пришкільний табір, де діти 
активно, цікаво і весело 

проводять час у колі друзів. 
    Цього літа в закладах 
системи освіти Корсунщини 
працювали 11 пришкільних 
дитячих таборів: ЗОШ №1, 
ЗОШ №2, ЗОШ №5, 
Гарбузинського НВК, 
Дацьківського НВК, 
Квітчанського НВК, 
Нетеребського НВК, 
Моринського НВК, 
Селищенського НВК, 
Авторської О.А.Захаренка 
с.Сахнівка і табір на базі 
районного центру дитячої 
та юнацької творчості.  
    Відпочинком у таборах 
охоплено 557 дітей, що 
становить 36% від загальної 
кількості. З них: 8 дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 2 дітей-інвалідів; 11 
дітей, які постраждали від 
наслідків аварії на ЧАЕС; 12 дітей 
воїнів АТО; 3 дітей-переселенців; 
55 дітей із багатодітних сімей, 24 – 
з малозабезпечених; 58 дітей, які 
перебувають на диспансерному 
обліку; 8 дітей працівників 
агропромислового комплексу та 
14 – працівників соціальної сфери 
села; 330 талановитих і 
обдарованих дітей. 
    Пришкільні табори працювали 
впродовж 14 робочих дні. 
    Переглядаючи звіти, видно, що 
педагоги зуміли правильно 
організувати роботу в пришкільних 
таборах. Вона була насиченою 
цікавими заходами, конкурсами, 
екскурсіями, поїздками до басейну 
с.Сахнівка. У таборі було цікаво 
кожній дитині. 
    За підсумками огляду-конкурсу 
кращими визнано: 
І місце – табір «Сонячний 
промінчик» ЗОШ №1, начальник 
табору О.О.Павлова, табір 
«Країна веселкова» РЦДЮТ, 
начальник О.О.Лисенко; 
ІІ місце – табір «Сонечко» 
Гарбузинського НВК, начальник 
табору О.Л.Гаврасієнко; 
ІІІ місце - табір «Веселка» 
Квітчанськогно НВК, начальник 
табору А.В.Гладишева. 
Дякуємо  за творчу роботу! 

Надія Вовченко, провідний 
спеціаліст відділу освіти 

З 15 по 18 серпня 2016 року 

комісією відділу освіти було 
перевірено стан готовності 

навчальних закладів до 

навчального року. 

     Традиційно членів комісії 
зустрічала адміністрація закладу, 
вчителі, техперсонал. І хоч 
присутність вчителів не була 
обов’язковою, та більшість з 
радістю прийшли розказати про 
зроблене чи оновлене. Воно й 
зрозуміло, бо кожен куточок 
навчального закладу чи подвір’я 
уміло і продумано 
відремонтовано, вимито, 
пофарбовано, до всього 
докладено чимало зусиль, 
вкладено душу і серце.  
    За кошти районного бюджету в 
цьому році було відремонтовано 
тепломережу гімназії, частину 
даху ЗОШ №1, часткову заміну 
вікон в ЗОШ №5, Стеблівській 
ЗОШ, зроблено підвісну стелю в 
актовій залі РЦДЮТ – на суму 465 
тисяч гривень. Решта виконаних 
робіт – це ентузіазм педколективів 
та технічного персоналу, кошти 
батьків та спонсорів. Важко 
повірити, що такий великий обсяг 
робіт виконано завдяки творчості і 
невгасимому бажанню зустріти 
дітей в оновлених школах. 
    Під час перевірки шкіл 
відбулось представлення 
директора Нетеребського НВК 
Т.М.Сірош. 
    5 серпня Черепинському НВК 
присвоєно ім’я Григорія 
Кулішенка,  а у вересні з’явиться 
новий дитячий майданчик – 
подарунок за перемогу у проекті 
«Громадська ініціатива – 2015». 
Вітаємо педагогічний творчий 
колектив з такими досягненнями!         

    Нові кабінети обладнано: в 
гімназії – французької мови та 
біології, в Зарічанському НВК – 
кабінет з основ здоровя, в 

Сидорівському НВК – 
кабінет Захисту Вітчизни, в 
Квітчанському НВК – 
кабінети фізики та 
англійської мови, в ЗОШ №5 
кабінет психолога та класну 
кімнату для 3 класу, в 
Моринському НВК 
переведено дитячу 
установу в приміщення 
школи і створено комфортні 
умови для малят, в 
Стеблівській ЗОШ нова 
кімната для 2-Б класу, в 
Шендерівському НВК – 
новий кабінет української 
мови та літератури, в 
РЦДЮТ нові роздягальні 
для хлопчиків та дівчаток 

біля танцювальної зали, в 
Драбівському НВК створено 
куточок державної символіки та 
пам’яті воїнам АТО, в 
Селищенському НВК - новий 
дерев’яний павільйон в ДНЗ, 
     А скільки кабінетів оновлено і 
переобладнано, придбано меблі, 
стенди, Вражає вчительська 
творчість і неповторність! 
    Важко визначити подвір’я, яке б 
не приваблювало  своїм затишком 
та охайністю. Колись посаджені 
туї, ялинки і самшит створюють  
особливу ауру біля кожної школи і 
позашкільних закладах. 
    Підсумовуючи побачене, треба 
сказати, що завдяки творчому 
старанню директорів залучено 
для ремонтних робіт(по кожній 
школі по-різному) від 10 до 100 
тисяч гривень батьківських та 
спонсорських коштів. 
    Проте є невирішені питання, 
пов’язані з недостатнім 
фінансуванням галузі освіти: старі 
меблі, дошки, вікна, двері, 
комп’ютери, обладнання 
харчоблоків, котли, лічильники, . 
Негайного ремонту потребує дах 
ліцею, а в 6 навчальних закладах 
ще й досі в наявності зовнішні 
туалети. 
    Та все ж комісія відділу освіти 
вдячна колективам навчальних 
закладів, батькам, спонсорам і 
меценатам за ремонтні роботи, і 
вважає, що всі навчальні заклади 
Корсунщини готові до нового 
навчального року. 

Валентина Кузьміна, голова 
Профспілки 

Школярі оздоровились, школи оновились 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ                

ВИПУСКНИКІВ 11 КЛАСІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КОРСУНЩИНИ,  

ПРОВЕДЕНОЇ У ФОРМІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

№ Назва закладу Українська мова Математика Історія України 

  К-сть С. б. ПЯН К-сть С. б. ПЯН К-сть С. б. ПЯН 

1. ЗОШ № 1 48 7,8 64,6 15 7,6 73,3 33 6,2 33,3 

2 ЗОШ № 2 15 6,5 33,3 1 11 100 14 5,8 28,6 

3 ЗОШ № 5 14 8,1 85,7 6 5,5 33,4 8 5,1 12,5 

4 Гімназія 23 9,1 96 8 6,9 63 15 8,1 73,3 

5 Ліцей 21 8,3 66,7 17 8,6 70,6 4 5 25 

6 Стеблівська ЗОШ 13 6,8 53,8 8 5,1 12,5 5 5,2 20 

7 Гарбузинський НВК 12 7,8 75 10 6,5 50 2 5,5  0 

8 Дацьківський НВК 1 6 0 - - - 1 8 100 

9 Деренківецький НВК 3 4,7 0 1 5 0 2 5 0 

10 Драбівський НВК 3 6,7 66,6 - - - 3 6 33,4 

11 Квітчанський НВК 1 4 0 1 3 0 - - - 

12 Кіровський НВК 5 6 40 3 5 33 2 7,5 100 

13 Моринський НВК 15 4,9           

14 Нетеребський НВК 12 5,6 33,5 3 7,7 100 9 6,3 44,4 

15 Авторська ЗОШ 

с.Сахнівка 
3 6,3 33,4 3 4 0 - - - 

16 Селищенський НВК 10 5,2 30 10 4,1 10 - - - 

17 Сидорівський НВК 7 5,7 42,9 1 6 0 5 4,4 0 

18 Сухинівський НВК   5 4,4 20 2 5,5 50 3 4 0 

19 Шендерівський НВК 6 7,7 83,3 1 7 100 5 7,2 80 

 Всього 217 6,4 56,7 97 6 45,4 119 6 35,3 

 
За підсумками результатів ЗНО в Черкаській області Корсунь-Шевченківський район  посів 

8 місце в загальній таблиці з середнім тестовим балом 126,79 (бал області 129,2), і на 
третьому місці Корсунь-Шевченківський район серед районів Черкаської області. 

  Оксана Левандовська, методист  райметодкабінету
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Вітаємо  
з Днем народження у 

червні 
         Людмилу Анатоліївну Дяченко, 

спеціаліста відділу освіти, 
Галину Володимирівну Одноволик, 
Олександра Вікторовича Філоненка, 

методистів райметодкабінету, 
Людмилу Миколаївну Морозюк, 

директора ЗОШ №1, 
Лесю Петрівну Вдовченко, 

директора Дацьківського НВК, 
Людмилу Анатоліївну Клепко,  
директора Завадівського НВК, 

Юлію Петрівну Петренко,  
директора Черепинського НВК, 

Світлану Миколаївну Берлюту, 
бухгалтера відділу освіти. 

 
 

Новий спортмайданчик  

в ДЮСШ 
    В кінці червня за сприяння народного депутата Геннадія 
Бобова територія ДЮСШ поповнилась новеньким 
тренажерним майданчиком. Не зважаючи на спеку, на 
урочисте відкриття майданчика зібрались юні спортсмени, 
педагоги, керівники Корсунь-Шевченківського району, молодь 
і всі небайдужі до спорту. На святі подякували спонсорам і 
благодійникам, які завжди переймаються спортивними 
проблемами та підтримують юних спортсменів: Геннадію 
Бобову,Михайлу Савченку, Вадиму Романенку,Олені 
Кудрявцевій, Юрію Заболотньому. Зі словами подяки 
звернулась до присутніх наша спортивна зірочка, кандидат у 
майстри спорту України з пауерліфтингу Анастасія 
Захарченко і вручила квіти Геннадію Бобову. Звучали теплі 
слова подяки і від влади, а відділ культури презентував 
номери художньої самодіяльності.  

 

Вітаємо 
з Днем народження 

 у серпні 
Надію Петрівну Вовченко,  
спеціаліста відділу освіти, 

Світлану Валеріївну Давиденко, 
 Оксану Василівна Левандовську, 

методистів райметодкабінету, 
Миколу Анатолійовича Коберніка,  

директора ЗОШ №2, 
Катерину Антонівну Погрібняк,  

бухгалтера відділу освіти 
 

Засновник: відділ освіти 
райдержадміністрації 

В.о.начальника О.Грушевська 
Редактор Тетяна Барановська 

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 

                           

Вітаємо 
з Днем народження 

у липні 
Галину Миколаївну Якименко, 

методиста райметодкабінету, 
Інну Анатоліївну Луц, 

директора гімназії, 
Івана Леонідовича Рибалку, 

директора Авторської 
О.А.Захаренка 

середньої ЗОШ с. Сахнівка, 
Галину Гнатівну Лагоду, 

директора Сидорівського НВК, 
Людмилу Василівну Довгаль, 

бухгалтера відділу освіти. 
 

Новинка 
                                             

                                              Зручні у    
                                               користуванні,                                 
                                              регульовані  

                                              по висоті           
                                                   парти та стільці  

                                               вже з’явились у  
                                             Стеблівській  

                                             ЗОШ,  
                                             ЗОШ №1  

                                              та гімназії! 
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