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 ХХІІ районна виставка 

 педтехнологій 

       ХХІІ районна  виставка «Освіта Корсунщини» буде 

проходити на базі районного центру дитячої та юнацької 

творчості в період із 27 по 31 березня 2017 року за 

такими напрямами: 

- формування ключових компетентностей учнів у 

контексті Концептуальних засад реформування 

середньої освіти «Нова українська школа»; 

-   сучасні методики реалізації компетентнісного підходу 

у початковій освіті; 

- перспективний досвід управлінської діяльності 

керівників навчальних закладів. Інноваційні моделі 

сучасного навчального закладу; 

-  інноваційні технології національно-патріотичного та 

військово-патріотичного виховання; 

-    актуальні аспекти розвитку інклюзивної освіти; 

-  роль дошкільної освіти у вихованні та соціалізації 

дитини; 

- сучасне навчально-методичне забезпечення 

позашкільної освіти; 

-    психологічний супровід регіональної системи освіти у 

контексті викликів сьогодення.  

       У рамках виставки буде проведено конкурс на кращу 

серію цифрових ресурсів для навчально-методичного 

забезпечення викладання навчальних дисциплін у 1-11 

класах згідно з Положенням.  

       Керівникам дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів прохання 

організувати проведення шкільної педагогічної виставки 

та презентувати кращі доробки перед колективом  до  15 

березня 2017 року. 

      Заявки на участь у районній педагогічній виставці 

подати до районного методичного кабінету до 17 

березня 2017 року. 

      До 1 квітня будуть підведені підсумки районної 

виставки. Кращі роботи візьмуть участь в обласній 

педагогічній виставці «Інноваційний пошук освітян 

Черкащини». 

     Запрошуємо педагогічних працівників Корсунщини 

відвідати виставку в період із 27  по 31 березня 2017 

року. 

 
 

Вітаємо молодого директора 
Селищенського НВК 

                                                
                                           
                                          Світлана Петрівна Собченко 

                                         у січні 2017 року призначена  
                                         директором Селищенського 

                                        навчально-виховного комплексу 
                                       Корсунь-Шевченківського  

                                       району, достойно вистоявши 
                                        конкурсний відбір. 

                                        Вітаємо Світлану Петрівну                             
                                       і бажаємо успіхів, 

                                      терпіння і розуміння                              
                                        на посаді директора. 

 

І  знову  успіх 
                                                      В 2016 році у щорічному                                     

                                                             Всеукраїнському                
                                                           конкурсі "До чистих  
                                                        джерел" взяла участь             
                                                             учениця10 класу 
                                                       Корсунь-Шевченківської            
                                                                    ЗОШ №1             
                                                          Старенька Антоніна,  
                                                             науковий керівник           
                                                         Олександра Петрівна          
                                                                    Антонова.  
                                                           Рішенням конкурсної   
                                                             комісії від 1 грудня   
                                                           2016 року серед 162   
                                                              надісланих робіт  
                                                               було визначено 16 
переможців, а також 10 робіт, що відзначені 
заохочувальними призами. Робота Антоніни увійшла до 
переліку кращих, адже продемонструвала досягнення 
практичних результатів з охорони та оздоровлення 
водних об'єктів, а також просвітницько - інформаційну 
діяльність щодо основних положень Водного кодексу 
України та практики його застосування. Крім цього, 
робота Антоніни продемонструвала її енергійність, 
працьовитість, увагу до дрібниць, бажання поліпшити 
водовикористання. 
             Антоніна отримала диплом за ІІІ місце в категорії 
"Індивідуальні учасники" за підписом Міністра екології та 
природних ресурсів  України Остапа Семерака, 
вітальний лист  та цінний приз – магнітофон. Вітаємо з 
перемогою! 
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Зоря над вертепом 
      5 січня 2017 року в актовій залі РЦДЮТ відбувся 

районний конкурс фольклорних ансамблів “Зоря над 
вертепом”.  Учасники ансамблів подарували присутнім 
цікаві композиції та колядки, залишили незабутні 
враження. 

     Оцінювали конкурсантів члени журі: М.К.Волков, 
заслужений працівник культури, кандидат 
мистецтвознавства, І.В.Науменко, методист із 
культурно-дозвіллєвої роботи районного будинку 
культури, Т.В.Стахурська, керівник вокальних гуртків 
РЦДЮТ, В.О.Столовий, керівник вокальної студії, 
звукооператор РЦДЮТ.  

     Вітаємо призерів конкурсу: 
І місце –  “Від Миколая до Василя”, РЦДЮТ, керівник 

В.О.Гринюк, 
ІІ місце – “Колядки”, ЗОШ №1, керівник Т.В.Шкребтій, 

“Різдвяна композиція”, Гарбузинський НВК, керівник 
О.І.Середа, 

ІІІ місце –“Різдвяна композиція”, Моринський НВК, 

керівник С.М.Христян. “Різдвяна мелодія”, Зарічанський 
НВК, керівник Л.В.Шпортюк, “Різдвяна композиція”, 
Шендерівський НВК, керівник В.П.Гурець. 

      Конкурсанти отримали від Діда Мороза подарунки 
та грамоти. 

     За рішенням журі та відповідно до умов положення 
обласного фестивалю на святковому фестивалі 
«Щедрівочка щедрувала» Корсунщину представлятиме 
фольклорний ансамбль РЦДЮТ під керівництвом 
Валентини Гринюк. Бажаємо успіху нашим артистам! 

Ольга Лисенко, методист РЦДЮТ  

Обласні конкурси 

Новорічна композиція 
     В обласному етапі Всеукраїнської новорічно-

різдвяної виставки “Новорічна композиція” ІІІ місце 

зайняла робота “Ялиночка-чарівниця”  Миколи Масюка, 
учня 8 класу Зарічанського НВК. Вітаємо призера та 
його керівника Л.В.Шпортюк, бажаємо натхнення, 
творчості, успіхів і надалі! 

Ми – патріоти Черкащини 
      Під такою назвою проходив обласний Інтернет-

проект осередків Ліги старшокласників 2016-2017 
навчального року, який складався з 10 підпроектів: “Сім 
духовних святинь малої Батьківщини”, “На цій землі я 
народився”, “Квіти біля школи”,“Знаю та реалізую свої 
права”, “Здоровим бути модно”, “Добро починається з 
тебе”,“Народні та родинні традиції мого краю”, “Мій 
ідеал громадянина-патріота”, “Пишаюся тобою, рідний 
краю”, “Щоденник корисних справ”. 

      Навчальні заклади Корсунщини взяли активну 
участь в усіх підпроектах і стали переможцями, зайняли 
І місце у загальному рейтингу за 2016 рік. 

      Вітаємо Лігу старшокласників Корсунщини з 
перемогою!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Призери обласних олімпіад 
З 10 січня розпочались обласні олімпіади. 

 Вітаємо призерів :   з географії 

ІІІ місце –  Катерина Чала, учениця 9 класу ліцею,      

                   вчитель В.В.Бондар; 
       з фізики 

ІІ місце –   Ілля Кириленко, учень 8 класу гімназії,  

                   вчитель О.В.Калініченко. 
       з французької мови 

ІІ місце –   Юлія Стріленко, учениця 9 класу ЗОШ №5,  

                   вчитель В.С.Гладкий, 
                   Дарія Баранова, учениця 8 класу ЗОШ №5,  
                   вчитель Л.М.Баранова, 
ІІІ місце –  Аліна Швець, учениця  11 класу ЗОШ №5,  

                   вчитель М.Г.Мацюк, 
                   Ярослав Рябошапка, учень 7 класу гімназії,  
                   вчитель Т.В.Цимбалюк. 
      з математики – призери двох турів –  

ІІ місце –   Ілля Кириленко, учень 8 класу гімназії,  

                   вчитель  Н.О.Пивоварова, 
ІІІ місце –  Артем Бабенко, учень 7 класу гімназії,  

                   вчитель О.В.Калініченко, 
                   Владислав Малюга, учень 9 класу ліцею,  
                   вчитель О.О.Шершнєва. 
       з хімії 

ІІ місце –   Інна Ткаченко, учениця 8 класу                              

                   Сухинівського НВК, вчитель Т.А.Медвідь, 
ІІІ місце –  Юліана Шкляренко, учениця 11 класу  

                   ЗОШ №5, вчитель Л.В.Лавренчук. 
       з української мови 

І місце  –  Інна Ткаченко, учениця 8 класу    

                  Сухинівського НВК, вчитель Н.В.Ткаченко. 
ІІІ місце – Оксана Кріт, учениця 9 класу  

            Деренківецького НВК, вчитель Г.О.Вовчанівська, 
                  Тарас Шевченко, учень 10 класу ліцею,   
                  вчитель Н.В.Безпала, 
                  Аліна Швець, учениця 11 класу ЗОШ №5,  
                  вчитель Л.В.Федосій. 
        з історії України 

ІІІ місце – Іванна Мідянка, учениця 8 класу  
                  Зарічанського НВК, вчитель Л.В.Логвиненко. 
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Районний етап 

Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої» 
30 грудня 2016 року відбувся районний етап 

конкурсу під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» ,    
присвячений 100-річчю утворення Української 

Центральної Ради та проголошення Української 
Народної Республіки. 

           До розгляду в конкурсі приймалися роботи на 
тему: «Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» 

(І. Світличний) у номінаціях «Література» та «Історія 
України і державотворення». 

          У номінації «Література»  взяли участь 17 учнів: 
Шпунтенко Наталія, учениця 11 класу Корсунь-
Шевченківська ЗОШ №2, – публіцистичний нарис 
«Багряний щоденник» ; Олійник Юлія,  учениця 6 класу 
Шендерівського НВК, – власні поезії    «Рідній Україні 
присвячується»; учні Авторської О.А.Захаренка  
середньої загальноосвітньої школи с. Сахнівка – збірка 
оповідань «Біль душі»; Холодняк  Ліза, учениця 9 класу 
Черепинського НВК, – власні  поезії;   Мідянка Іванна, 
учениця 8 класу Зарічанського НВК, – власні поезії;учні 
Квітчанського НВК -  власні поезії;  Оніщенко Віталій,  
учень 11 класу Дацьківського НВК, – власні поезії 
;Семененко Віта, учениця 8 класу Корсунь - 
Шевченківська ЗОШ №1, – творча робота; Прокопенко 
Максим, учень 10 класу Корсунь-Шевченківської  ЗОШ 
№5 з поглибленим вивченням іноземних мов, – власні 
поезії; Прядко Тетяна, учениця 10 класу Сухинівського 
НВК, – творча робота «Вітчизна – це не хтось і десь, Я 
– теж Вітчизна» І.Багряний. 

          У номінації «Історія України і державотворення» 
взяли участь Коваленко Марина, учениця 8 класу 
Дацьківського  НВК, -  науково-дослідницька  робота  
«Митці Надросянського краю»;  Жеребило Віталій, 
учень 9 класу Сидорівського НВК, – реферат   «Вітчизна 
– це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» І.Багряний. 

          У творчих роботах з літератури  висвітлено 
самостійні судження учнів про сьогодення та бачення  
майбутнього України, відображено ставлення юних 
авторів до подій, явищ суспільного життя.  

          У роботах з історії є  елементи дослідницького 
характеру із використанням різноманітних джерел, 
фотодокументів тощо. 

         Переможцями районного етапу конкурсу в 
номінації «Література» визнано: Шпунтенко Наталію 
(ЗОШ №2, вчитель Бойко Г.К. ), Олійник Юлію  
(Шендерівський НВК, вчитель  Ємець Н.Ф.), учнів 
Авторської О.А.Захаренка школи с.Сахнівка (вчителі 

Сергеєва А.М., Мелешко В.О.);  
в номінації «Історія України і державотворення»: 

Коваленко Марину (Дацьківський НВК, вчитель 

ВдовченкоЛ.П.).  
         Роботи переможців конкурсу візьмуть участь в 

обласному етапі конкурсу, тож побажаємо успіхів 
нашим талановитим дітям та їхнім учителям. 

         Подяку за участь у  конкурсі та розвиток творчих 
здібностей учнів оголошено учителям української мови і 
літератури: Федосій Л.В., Бойко Г.К., Ємець Н.Ф., 
Миколенко Н.І., Мелешко В.О., Сергеєвій А.М., Кузці 
О.А., Альошиній  С.В., Жерепі Т.С., Н.В.,Гнатченко Л.А.;  
історії -  Вдовченко Л.П., Бойко А.О. 

Ольга Шкребтій, методист  райметодкабінету 

Пробне ЗНО 

       10 січня  розпочалася реєстрація учасників 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Цього 

року реєстрація триватиме до 31 січня. 

       Як і в попередні роки, пробне ЗНО проводиться з 

метою ознайомлення випускників шкіл та абітурієнтів із 

процедурою проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, 

порядком доступу до пункту тестування, робочого місця 

тощо. 

       Участь у пробному ЗНО є важливою складовою 

підготовки до тестування. Завдання, що створюються у 

формі предметних тестів, відповідають програмам 

зовнішнього незалежного оцінювання, характеристикам 

та структурі сертифікаційних робіт, а процедура 

проведення є максимально наближеною до процедури 

проведення основного ЗНО. 

       Кожен зареєстрований учасник зможе взяти участь 

у пробному ЗНО з української мови та літератури, а 

також в одному з тестів за вибором - історії України, 

математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, 

іспанської, німецької, російської, французької мов. 

       Пробне тестування з української мови та літератури 

відбудеться 1 квітня, тестування з інших предметів - 8 

квітня 2017 року.        

       Пункт пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання працюватиме 1 і 8 квітня 2017 року на 

базі Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1. 

       Участь у пробному зовнішньому незалежному 

оцінюванні є платною. Вартість одного тестування з 

одного тестового предмета у 2017 році складає 129 грн. 

Реєстрація на пробне ЗНО в Черкаській області  

здійснюється Київським регіональним центром 

оцінювання якості освіти:  

http://kievtest.org.ua. 

     Звертаю увагу, що реєстрація для проходження 

пробного тестування не передбачає автоматичної 

реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

    Результати пробного ЗНО не зараховуються як 

оцінки за державну підсумкову атестацію  та не 

використовуються для участі в конкурсному відборі під 

час вступу до вищих навчальних закладів.  

Оксана Левандовська, методист  райметодкабінету 

http://kievtest.org.ua/
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День Соборності України 

 

      18-22 січня 2017 року в навчальних 

закладах Корсунщини  відбулись виховні 

заходи до Дня Соборності України. 

Патріотичні  лінійки, літературні 

композиції, вірші та пісні, українська 

символіка  та символічний «Живий  

ланцюг» у знак єдності і міцності нашої 

суверенної Української держави 

продемонстрували патріотизм учнів та 

гордість за свою державу, героїчне 

минуле та сьогодення українського 

народу. І це далеко не всі виховні заходи, 

проведені у навчальних закладах, про які 

детальніше можна дізнатися зі шкільних сайтів ЗОШ 

№1, ЗОШ №2, ЗОШ №5, Стеблівської ЗОШ, 

Квітчанського, Нетеребського та Зарічанського 

навчально-виховних комплексів.  

День пам’яті жертв Голокосту 

 

        25-27 січня 2017 

року до відзначення 

цієї дати в 

навчальних закладах 

Корсунщини були 

проведені мистецькі 

години пам’яті 

«Народ вічний. 

Народ живий» про 

розвиток культури та 

життя національних 

меншин, уроки та лінійки пам’яті, лекці та бесіди… Про 

ці заходи можна дізнатися на сайтах ЗОШ №1 та 

гімназії. 

       Відзначення дня пам’яті жертв Голокосту прийнято 

на офіційному рівні Генеральною Асамблеєю ООН 1-го 

листопада 2005 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пам’яті Героїв Крут 

 

      Українська громадськість офіційно почала 

відзначати День пам’яті Героїв Крут 29 січня 2007 року 

за Указом президента. 

      30 січня у навчальних закладах Корсунщини були 

проведені культурно-просвітницькі заходи, уроки 

мужності, виховні години, години спілкування, лінійки і 

інші заходи, присвячені Дню пам’яті Героїв Крут. Про 

детальнішу інформацію можна дізнатися на сайтах 

ЗОШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №5, Нетеребського та 

Квітчанського НВК. 

 

Калейдоскоп патріотичних  заходів 
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          Колектив педагогічних працівників Корсунь-
Шевченківського РЦДЮТ – творчий, креативний, 
дружний, веселий і невтомний. Неможливо 
перерахувати всі їхні здібності та таланти. 
          До святкування новорічно-різдвяних свят в 

РЦДЮТ педагоги готуються заздалегідь.  Для однієї 

вистави   в театрі – це для порівняння, було б задіяно 

набагато більше акторів,  а  наші працівники самостійно 

пошили костюми,  розробили сценарій, придумали і 

виготовили реквізити, прикрасили сцену та залу, 

підібрали музичний супровід, розучили танці, пісні та 

хороводи. І до цього всього ще й відмінно зіграли свої 

ролі ( деякі артисти навіть кілька ролей). 

      До слова, новорічне дійство в РЦДЮТ  ніколи не 

повторюється, щорічно нова  вистава та нові  костюми. 

      Цього року  - це «Новорічні пригоди бременських 

музикантів». Ролі у виставі зіграли: Віталіна Кравченко, 

Тетяна Стахурська, Валентина Кириченко, Валентин 

Столовий, Віталій Любко, Валентина Гринюк, Віталіна 

Кравченко, Олена Миронюк, Тамара Лоцман, Лариса 

Резніченко, Наталія Пшоно, Валентина Попик, 

Володимир Фурса, Ірина Науменко. 

       Декорації та оформлення зали і коридорів – це 

творчість майстринь Ольги Топчій, Олени Карпенко, 

Людмили Руденко, Людмили Лісової, Ірини Шевченко, 

Валентини Попик, Людмили Шкребтієнко, Зінаїди 

Юркіної, Ірини Харькової, Олександра Кваші. 

       Новорічні ранки  проводились для шефів, 

гуртківців, дітей зразкових студій, учнів молодшого 

шкільного віку загальноосвітньої школи №1, №2, для 

дітей навчальних закладів району та всіх бажаючих на 

міській ялинці. 

     І, без сумніву, свято вдалося - яскраве, веселе і 

захоплююче, яке не залишило  жодну дитину та й навіть 

дорослу глядацьку аудиторію байдужою чи  

 

 

незадоволеною. Приємно було спостерігати, як діти не 

поспішали з батьками додому, фотографувались біля 

ялинки та з героями спектаклю, не хотілось їм покидати 

чарівну казку. 

      Конкурси та хороводи  під живу музику виконували 

Тетяна Стахурська, Валентин Столовий та Валентина 

Гринюк. А закінчувалось  кожне дійство традиційно  

подарунками від Діда Мороза і найкращими 

побажаннями у новому році. 

        Принагідно хочу подякувати педагогічному 

колективу районного центру дитячої та юнацької 

творчості, побажати  Вам, дорогі колеги, щастя та 

найкращих перспектив у новому році. 

        За солодкі подарунки, спонсорську допомогу і  

м’які іграшки для дітей раннього віку «Чарівний 

ліхтарик» ми щиро вдячні директору ТОВ «Корсунь-

Шевченківська швейна фабрика» Світлані Іванівні 

Шморгун, міському голові Олександру Васильовичу 

Гайдаю, депутатам міської ради, голові правління Райст 

Миколі Миколайовичу Недоступу. 

Тетяна Фурса, директор РЦДЮТ 

Новорічні свята в РЦДЮТ 
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19 січня 2017 року 

відбувся обласний етап  

 ХVІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося 

ж, брати мої». 

        На розгляд журі ІІІ етапу 

конкурсу надійшло 85 

різноманітних за жанрами 

літературних творів та 

досліджень з історії України і державотворення на тему: 

«Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» 

(І. Світличний). 

             Приємно, що з 18 відібраних робіт, 

лауреатами конкурсу у номінації «Література» 

відзначено учнів Авторської О.А. Захаренка 

середньої загальноосвітньої  школи с. Сахнівка  

Мумренко Антоніну, Крамар Анну, Кісільова Івана, 

Мумренко Тараса  за збірку оповідань «Біль душі», 

вчителі Сергєєва Алла Михайлівна та Мелешко 

Віра Олександрівна, і Шпунтенко Наталію, 

ученицю Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2, за творчу роботу «Багряний щоденник»,  

вчитель Бойко Галина Казимирівна. 
             Переможців та лауреатів ІІІ етапу конкурсу буде 

нагороджено дипломами, учителів − подяками 

управління. 

            Вітаємо творчих учнів та їхніх вчителів з такою 

відзнакою. До уваги читачів оповідання Івана Кісільова, 

учня 9 класу Авторської О.А.Захаренка ЗОШ 

С.Сахнівка. 

Журавлина доля 
Цю ніч Мішель не спав аж до ранку. Він тихо 

блукав по кімнаті, підходив до вікна і довго вдивлявся в 

темінь ночі. А коли у вікні засіріло, хлопець вийшов 

надвір. Зупинився… Потім обережно ступив босими 

ногами через поріг на зелену траву, що росла на 

подвір’ї. Холодна роса, торкнувшись ніг, враз потепліла. 

Він прислухався.  

Ні! Тут усе не так! Навіть птахи співають ніжніше і 

веселіше. Та й вітер-добряк якось незвично торкається 

його тіла. І повітря тут пахне медовими травами. Як же 

тут гарно! 

Мішель повільно пішов вузенькою стежкою через 

город до річки, що змійкою ховалась в очереті. Дійшов 

до води і придивлявся до всього. Маленькі хвильки 

торкалися його ніг і знову тікали, риба витикалася з 

води, хватала повітря і знову ховалася. У задумі 

мочили свої довгі коси верби, перешіптувалися густі 

верболози. 

За цей місяць йому все стало таким рідним і 

дорогим. І чогось боязко  тепер було повертатись до 

Франції. Хлопець не хотів все це втрачати. Тепер він 

знов загубить спокій, як і рік тому назад, коли   дізнався,  

 

 

 

хто він і звідки. І хто дав право людям так 

розпорядитись його власною долею?  

Корені Мішеля українські. Дев’ятнадцять 

років назад народився і ріс він тут. Та 

тяжка хвороба відібрала у нього батьків 

(вони померли один за одним), а його, 

брата і сестру забрали до сиротинця. Не 

пам’ятає, як  його, трьохрічного  білявого   

кругловидого  хлопчика з великими 

голубими очима, французька сім’я обрала  

для  усиновлення.  Тендітну  дитину,  

схожу  на безпорадне пташеня, відвезли далеко від 

дому. Вигодували, виховали, багато чому навчили… 

Спасибі. У далекій стороні між чужими людьми Мішель 

був своїм, бо він там виріс. Його не обділили ні увагою, 

ні любов’ю. Перед своїм 18 – річчям хлопець відкрив 

скриньку батька і дізнався… У його душі тоді все 

перевернулось.  Він  втратив  спокій  і  сон. А від батьків  

того вечора хлопець почув гірку правду про себе. 

Останній цей рік він не жив, а мучився. Йому хотілося 

більше дізнатись про свою Батьківщину, про людей, що 

там проживають. Мішель наполегливо вивчав 

українську мову, мріяв побачити свою землю і свою 

родину. «А чи потрібен я їм?» - спливало йому на 

думку. « І таки потрібен!» - від щастя кричав він, коли 

дізнався, що його розшукувала сестра. 

Тепер він тут, де народився, зробив перші кроки, 

сказав перші слова. 

Йому хотілося обняти весь світ. Здавалося, що 

він тепер найщасливіша людина.  

Далеко від рідного краю йому кілька разів снився 

один і той же сон, який він не міг ніяк розгадати. Бачив 

високе міцне дерево. На ньому було розкішне гілля, де 

зручно сиділи дідусі й бабусі, молоді чоловіки й жінки, 

діти. Йому так хотілося сісти поряд, та гілка, на яку хотів 

залізти, обламалась, і він упав на землю. Потім 

підвівся, підв’язав гілку до стовбура. Нехай 

приживеться. Тоді й він зможе забратися туди. 

Прижився і Мішель за цей місяць на рідній землі. 

Всі ці роки вона кликала його повернутися. Але ж… 

Його думи перервав ніжний голос сестри, що 

бігла до нього назустріч. Міцно обнявшись, не 

промовивши й слова, вони повертались до хати, де 

глибоко було заховане їхнє дитинство.  

Вранішню тишу і серця рідних людей враз 

пронизав тужливий крик журавлів: 

- Гел – гел курли! Гел – гел курли!...  

Брат і сестра підняли до неба свої голови. Це 

журавлі відлітали в чужі краї. Мішель зупинився, пильно 

глянув сестрі в очі й сказав:  

- Їх доля схожа на мою. Не хочеться, а треба 

відлітати. 

Ці слова боляче торкнулися струн душі сестри, і 

дві великі сльозини скотилися з її очей на землю. 

І.Кісільов 

 

ІІІ (обласний) етап конкурсу «Об ’єднаймося  ж  , брати мої» 
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З 12 грудня 2016 року по 4 січня 2017 року проходив 

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук, в якому взяли участь 54 учні з 16 навчальних 

закладів Корсунщини. Учасники захищали наукові 

роботи в 11 відділеннях, 35 секціях та писали 

контрольні роботи з базових дисциплін. 

       За підсумками усіх видів робіт призові місця 
розподілились так: 
І місце – Ольга Бодня, учениця 11 класу ЗОШ №1,      

                                                       керівник О.П.Антонова. 
       Маргарита Прийма, учениця 8 класу  

                       Шендерівського НВК, керівник Н.Ф.Ємець, 
       Даріна Слободяник, учениця 11 класу Авторської   

                    О.А.Захаренка ЗОШ, керівник В.О.Мелешко, 
       Леся Тимошенко, учениця 11 класу ЗОШ №5,       

                                                      керівник О.Ю.Радченко, 
       Марія Заболотня, учениця 9 класу гімназії,            

                                                     керівник Т.В.Цимбалюк, 
       Діана Щербина, учениця 10 класу ліцею, керівник  

                                                                       Н.В.Безпала, 
       Віталіна Микитенко, учениця 11 класу   

                      Квітчанського  НВК, керівник В.М.Отземко, 
       Каріна Білега, учениця 9 класу Зарічанського НВК,   

                                                     керівник Л.В.Логвіненко, 
       Юліана Панасенко, учениця 10 класу ЗОШ №1,   

                                                        керівник  Д.В.Антонов, 
       Марія Дубина, учениця 11 класу гімназії, керівник  

                                                                      І.М.Носаченко, 
       Анна Лисенко, учениця 10 класу ЗОШ №1, керівник    

                                                                         Д.В.Антонов, 
       Андрій Кирилюк, учень 10 класу гімназії, керівник   

                                                                      Л.І.Резніченко, 
       Вадим Шкребтієнко, учень 11 класу гімназії,     

                                                         керівник  М.П. Саєнко, 
       Віталій Богуш, учень 10 класу Деренківецького           

                                                   НВК, керівник Т.О.Пузько, 
       Інна Ткаченко, учениця 8 класу Сухинівського НВК,  

                                                          керівник Т.А.Медвідь, 
       Лілія Мошура, учениця 10 класу ЗОШ №2, керівник     

                                                                          Г.В.Курінна, 
       Ірина Красюк, учениця 11 класу ліцею, керівник   

                                                                          Н.В.Саєнко, 
ІІ місце – Анастасія Шабельник, учениця 10 класу  

                                     ЗОШ №2, керівник Н.В.Коваленко, 
       Марія Тищенко, учениця 10 класу гімназії, керівник  

                                                                     В.В.Цимбалюк, 
       Яна Дегтерьова, учениця 10 класу ЗОШ №5,   

                                                    керівник М.В.Купневська, 
       Дарій Курченко, учень 8 класу ЗОШ №2, керівник  

                                                                      Н.М.Курченко, 
       Олександр Рога, учень 11 класу ЗОШ №1, керівник  

                                                                           Л.І.Шаверо, 
       Софія Бахмач, учениця 11 класу гімназії, керівник  

                                                                     В.В.Цимбалюк, 
       Олександра Фурман, учениця 11 класу гімназії,  

                                                       керівник Л.І.Резніченко, 
       Євген Федотов (у двох відділеннях), учень 11  

                              класу ЗОШ №1, керівник Д.В.Антонов, 

       
 
 
 
 
 
         

        
        Дарія Стукаленко, учениця 11 класу ЗОШ №1, 

                                                          керівник Д.В.Антонов, 
        Анна Лисенко, учениця 10 класу ЗОШ №1,      

                                                          керівник Д.В.Антонов, 
        Борис Яценко, учень 11 класу ліцею, керівник  

                                                                    О.О.Шершнєва, 
        Яна Матвійчук, учениця 10 класу ліцею, керівник  

                                                                    О.О.Шершнєва, 
        Олена Портянко, учениця 11 класу ЗОШ №1,  

                                                          керівник Д.В.Антонов, 
        Інна Симоненко, учениця 11 класу ЗОШ №1,  

                                                          керівник Д.В.Антонов, 
        Владислав Крикля, учень 10 класу ЗОШ №1,  

                                                          керівник Д.В.Антонов, 
        Аліна Луценко, учениця 10 класу гімназії, керівник  

                                                                      Л.І.Резніченко, 
        Олександр Романенко, учень 9 класу ЗОШ №2,  

                                                      керівник О.В.Сідаченко, 
        Катерина Медведь, учениця 11 класу гімназії,  

                                                           керівник О.П.Саєнко, 
        Євгенія Галата, учениця 11 класу Квітчанського  

                                             НВК, керівник Р.Ю.Корнієнко, 
        Анастасія Поліщук, учениця 10 класу  

                          Сидорівського НВК, керівник Т.С.Лагода, 
        Луїза Холодняк, учениця 9 класу Черепинського  

                                              НВК, керівник О.В.Радченко, 
ІІІ місце – Марина Коваленко, учениця 8 класу  

                    Дацьківського НВК, керівник Л.П.Вдовченко, 
         Андрій Лазаренко, учень 8 класу ЗОШ №2,  

                                                        керівник В.А.Кошелюк, 
         Ольга Жуган, учениця 9 класу Шендерівського  

                                               НВК, керівник А.В.Кошелюк, 
         Дмитро Двірний, учень 11 класу ЗОШ №1,  

                                                          керівник Д.В.Антонов, 
         Тетяна Герасименко, учениця 9 класу ЗОШ №1,  

                                                       керівник О.П.Антонова, 
          Вікторія Ковтун, учениця 9 класу Черепинського  

                                              НВК, керівник О.В.Радченко. 
        Для участі в обласному етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  
визначено 38 учнів, призерів районного етапу.  
        Бажаємо юним науковцям та їхнім керівникам 
успіхів на обласному рівні. 

Галина Якименко, методист  райметодкабінету 
 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України в 2016-2017 н.р. 
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Вітаємо 

з Днем народження  
у січні 

Дмитра Володимировича Антонова, 

завідувача райметодкабінету, 

Ольгу Олексіївну Шевченко, 

директора Драбівського НВК, 

Людмилу Анатоліївну Шкребтієнко, 

завідувача дитячої установи «Дружба», 

Наталію Вікторівну Гніденко, 

економіста, 

Юрія Миколайовича Кондратова, 

інженера з охорони праці 

Івана Володимировича Алєксєєва, 

інженера, 

Ніну Володимирівну Безуглу, 

техпрацівника. 

Вітаємо з 80-річчям 
Віру Петрівну Захаренко, 

ветерана педагогічної праці 

 Авторської О.А.Захаренка  

загальноосвітньої школи с.Сахнівка 

 

 

 

 

 
 

Малеча все ж 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Засновник: відділ освіти 

райдержадміністрації 

Начальник О.М. 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. 

Малеча все ж  веселилась 
  Не зважаючи на карантин та несприятливі 

погодні умови з 10 по 12 січня цікаво і весело 
пройшли новорічні свята в дошкільному 

навчальному закладі «Світлячок».  Вихованці 
молодших груп подорожували в казковому лісі 
разом із Лисичкою та Ведмедиком. Дошкільнята 
середніх груп разом із Снігуронькою, «рятували» 

подарунки, які викрали Баба Яга із своєю 
Хатинкою.  Діти старшої групи співали, 

танцювали та грались на новорічному карнавалі 
в Казковому королівстві.  

Всі учасники дійства отримали  гарний настрій, 
 позитивні емоції та подарунки від Дідуся Мороза. 

 

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 

                           

План масових  заходів  та конкурсів 
екологічного  напрямку на  2017  рік 

 

№ Назва  заходу Дати 
проведення 

1 Районний  етап  Всеукраїнського 
конкурсу-виставки «Новорічна 
композиція».  

5 грудня 
2016  

2 Районний  етап  Всеукраїнського 
конкурсу-виставки «Український 
сувенір». 

 5 грудня 
2016 

3 Всеукраїнський  конкурс  
винахідницьких і раціоналізаторських  
проектів еколого-натуралістичного 
напрямку. 

10 січня 
2017 

4 Всеукраїнський конкурс 
дослідницько-експериментальних 
робіт з  природознавства «Юний 
дослідник». 

15 лютого 
2017 

   
5 

Природоохоронні акції: «День Землі», 
«День Довкілля»,  «До чистих 
джерел»,   «Ліси для  нащадків», 
«День зустрічі  птахів». 

 
березень 
2017 

6 Акція  «Збережемо  первоцвіти». 15 березня 

7 Всеукраїнський  конкурс «Земля – 
наш  спільний  дім» (екологічна 
агітбригада); тема «Ландшафти як 
середовище життя та об’єкти 
охорони» 

березень 
2017 

8 Всеукраїнський  конкурс юних 
фотоаматорів «Моя країна Україна». 

7 березня 

9 Всеукраїнський конкурс «Секрети 
великоднього Хліба»  

20 березня 

10 Всеукраїнський конкурс «Зоологічна 
галерея» 

22 березня 

11 Всеукраїнський конкурс  з  
квітникарства і ландшафтного  
дизайну  «Квітуча Україна». 

24 квітня 

12 Всеукраїнська виставка  творчості 
юних натуралістів України. 

12 вересня 

13 Трудові акції: «Плекаємо сад»,  
«Дослідницький марафон», «Парад  
квітів  біля  школи», «Юннатський 
зеленбуд» 

березень-
жовтень 
2017 

14 Всеукраїнська акція «День юного 
натураліста» 

10 вересня 

15 Всеукраїнська трудова  акція 
«Турбота молоді тобі, Україно» 

15 вересня 

16 Всеукраїнська природоохоронна  
акція  «Птах року». 

25 жовтня 

   
17 

Всеукраїнський конкурс «Галерея  
кімнатних рослин» 

20 жовтня 

18 Всеукраїнський конкурс  «Вчимося  
заповідати» 

15 
листопада 

19 Конкурс – огляд внутрішнього 
озеленення  приміщень навчальних  
закладів «Галерея  кімнатних  
рослин». 

 20 жовтня 

 

 


