
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Талановиті учні, 

          талановиті вчителі! 

У Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

 ІІІ місце виборола Марія Дубина, 

 учениця 11 класу гімназії. 

 Марія представила роботу у секції 

«Інформаційно-комунікаційні системи 

 та технології». 
Вітаємо з успіхом Марію, 

 наукового керівника Ірину Михайлівну Носаченко 

та вчителя математики  

Наталію Олексіївну Пивоварову. 

Юного науковця та керівників відзначено 

грамотами відділу освіти та грошовою 

винагородою на урочистій церемонії 

нагородження обдарованих дітей Корсунщини. 

А 25 травня на церемонії відзначення 

талановитих дітей Черкащини  

Марію нагороджено дипломом та цінним призом,  

а вчителів – грамотами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

     Інформаційно-методичний вісник 
відділу освіти Корсунь-Шевченківської 

             райдержадміністрації                                                                                                              №15(16) травень  2017 року 
Розповсюджується безкоштовно. Видається з грудня 2015 року 

 

 

 

 Вітаємо з відзнакою! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Авторській О.А.Захаренка середній 

загальноосвітній школі с.Сахнівка 19 травня 

відбувся форум голів рад молодих учителів 

Черкащини. Його учасники познайомились із 

славнозвісною школою, проаналізували діяльність 

рад молодих  учителів та впровадження досвіду 

народного вчителя Олександра Захаренка.  

Форум відбувся за ініціативи обласного комітету 

профспілки працівників освіти і науки України 

 і став одним із способів відзначення 

 80-річчя від дня народження учителя-новатора. 

В рамках форуму відповідно до  

рішення управління освіти  

та Постанови обкому Профспілки 

Івану Леонідовичу Рибалці, 

директору Авторської О.А.Захаренка середньої 

загальноосвітньої школи с.Сахнівка, було 

вручено відзнаку "За відданість справі". 

 

 



Педагогічний форум                             №15(16)травень 2017 року 
 

 Сторінка 2 
 

Районний етап гри «Джура» 

29 квітня на базі Корсунь-Шевченківської ЗОШ №2 
відбувся І (районний) етап дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Джура», 
в якому взяли участь 17 команд 

 з навчальних закладів Корсунщини. 

      На заході були присутні О.М.Грушевська, начальник 

відділу освіти, С.В.Давиденко, в.о.завідувача районного 

методичного кабінету, М.К.Волков, перший заступник 

головного отамана черкаського крайового товариства 

Міжнородної асоціації «Козацтво», генерал-хорунжий 

Козацтва, А.В.Яцина, т. в. о. військового комісара 

Корсунь-Шевченківського районного комісаріату.       

    "Джура» стартувала урочистим відкриттям, на якому 

до команд-роїв звернулись запрошені гості.        

Команди змагались у 6 видах змагань: демонстрація 

стройового впоряду, проходження смуги перешкод, 

«Відун» та «Рятівник», стрільба з пневматичної зброї, 

перетягування линви. 

      За  підсумками результатів призові місця вибороли 

три команди: 

І місце – ЗСШ №5, 

ІІ місце – Моринський НВК, 

ІІІ місце – Гарбузинський НВК. 

     Наступні місця розподілились так: 

четверте - Стеблівська ЗОШ, Сахнівська ЗОШ, 

Нетеребський НВК, Деренківецький НВК, 

п'яте - Квітчанський НВК, 

шосте - Дацьківський НВК, 

сьоме - Драбівський НВК, ліцей, 

восьме - Зарічанський НВК,   

дев'яте - ЗОШ №2, 

десяте - Селищенський НВК, 

одинадцяте - ЗОШ №1, 

дванадцяте - гімназія, 

тринадцяте - Шендерівський НВК. 

      У цьогорічних змаганнях команди показали якіснішу 

підготовку у демонстрації стройового впоряду, всі мали 

форму і, як відмітив А.В.Яцина, учні показали відмінні 

фізичні якості. 

Олександр Філоненко, методист 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нарада начальників 
пришкільних таборів 

 
17 травня в музейній залі РЦДЮТ відбулась  

нарада начальників пришкільних таборів за 

участю провідного спеціаліста відділу освіти 

Н.П.Вовченко, лікаря з гігієни дітей та підлітків 

Корсунь-Шевченківського  районного відділення 

Канівського  міжрайонного відділу державної 

установи «Черкаський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України» 

Н.П.Власенко, інженера з охорони праці  

Ю.М.Кондратова, в.о.завідувача районного 

методичного кабінету С.В.Давиденко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На нараді розглянуто питання: 

1.Про завдання педагогічних колективів щодо 

забезпечення  організованого та змістовного відпочинку 

і оздоровлення дітей влітку 2017 року. 

2.Основні проблеми щодо санітарно-протиепідемічного 

забезпечення у пришкільних таборах з денним 

перебуванням. 

3.Про систему профілактичних заходів з безпеки життя і 

здоров’я дітей у пришкільних таборах. 

4.Про зміст та основні завдання виховної роботи в 

пришкільних таборах, методичні рекомендації з питань 

підготовки і проведення культурно-масових та 

фізкультурно-спортивних заходів. 

      Цьогоріч юні корсунці корисно відпочиватимуть у 15 

пришкільних таборах та 6 мовних таборах. У мовному 

таборі гімназії учні вдосконалюватимуть спілкування на 

англійській мові з волонтером Карлом Стюартом 

Логаном. 
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Фестиваль 
«Відкриті уроки футболу» 

18 травня на базі стадіону “Колос” відбувся 

фестиваль “Відкриті уроки футболу” для учнів  

навчальних закладів Корсунщини віком від 6 до 13 

років. У заході взяли участь 179 учнів із ЗОШ №1, 

ЗОШ №2, ЗОШ №5, гімназії, Гарбузинського, 

Селищенського, Квітчанського та Моринського 

навчально-виховних комплексів. 

     У проведенні фестивалю взяли участь волонтери, 

вчителі навчальних закладів Корсунщини: Р.П.Дьолог, 

В.О.Мошенець,О.В.Яцентюк, В.П.Степанов, А.О.Зозуля, 

Т.А.Назаренко,В.В.Задорожній,В.В.Зініченко,О.М.Дякун, 

О.І.Луценко,  В.І.Островський. 

     З вітальним словом до учасників фестивалю 

звернулись начальник відділу освіти О.М.Грушевська та 

запрошені гості. 

     Після урочистої частини 12 команд учасників 

розійшлись по станціях для вивчення тренувальних 

вправ, серед яких всю дитячу увагу привернула станція 

«Поліцейський». Тут учасники мали змогу ознайомитись 

зі зброєю сучасного поліцейського. А на психологічній 

станції психолог гімназії В.В.Зініченко презентував 

уроки «Вміння володіти собою». 

      Фестиваль дуже сподобався дітям і на згадку про 

нього представники Федерації футболу подарували 

футболки з логотипом федерації та м’ячі. 

Пришкільні та мовні 
табори 

29 травня 15 пришкільних оздоровчих таборів  

 та 6 мовних радо прийняли креативних 

 та активних  дітей . 
       Відпочинкова  зміна в  них  триватиме 14 робочих  

днів  до 16.05.2017. До відпочинку в  пришкільних 

таборах першочергово залучено дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з 

багатодітних, малозабезпечених сімей, обдарованих та 

дітей учасників АТО.  
       30 травня відбулось урочисте  яскраве і гомінке 

відкриття таборів. У режимі дня  кожного табору: 

музична ранкова зарядка, смачні сніданки, обіди та 

полуденки, екскурсії, відвідування басейну  в  

Авторській О.А.Захаренка  ЗОШ  с.Сахнівка, розваги, 

конкурси та свята, спортивні змагання. 

      Старші дошкільнята ДНЗ «Дружба» готуються до 

майбутніх мовних таборів і залюбки відвідують гурток 

англійської мови. Керівник гуртка Крамаренко Тетяна 

Євгеніївна вміє зацікавити кожну дитину, застосовує 

різноманітні методи та ігрові прийоми. Тому вихованці 

спілкуються англійською з різних тем, знають багато 

віршиків, пісень. А найбільше їм подобається брати 

участь у драматизації казок англійською мовою. 
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12 травня 2017 року в актовій залі РЦДЮТ 

відбулось нагородження переможців обласних 

олімпіад, призерів МАН, інтелектуальних творчих 

конкурсів та спортивних змагань. 

      Нагородження проходило за участю  

О.М.Грушевської, начальника відділу освіти, 

В.Т.Клименка, голови райдержадміністрації, 

О.В.Шевчук, заступника міського голови, та 

В.П.Кочегури,  представника депутата Верховної Ради 

Г.Б.Бобова, який вручив  обдарованим  дітям нагороди 

від народного депутата Г.Б.Бобова. 

      За результатами 2016-2017 навчального року 

пошановано 41 учня, їхніх батьків за вагомі успіхи в 

науково-дослідницькій та творчій діяльності, значні 

досягнення в спорті та 34 педагоги, які зуміли озброїти 

юнаків і дівчат грунтовними знаннями. 

      Цьогоріч маємо 3-х учасників Всеукраїнських етапів 

предметних олімпіад та конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН. Дубина Марія, учениця 11 

класу гімназії, виборола ІІІ місце (науковий керівник 

Носаченко І.М., вчитель-предметник Пивоварова Н.О.). 

      Також маємо 21 призера обласних предметних 

олімпіад, 11 призерів обласного конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 

МАН, 2-х переможців 

обласного та фінального 

етапів Всеукраїнського 

конкурсу «Мирний космос», 

переможця обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Космічні фантазії». 

      67 обласних призових 
місць, 192 –  Всеукраїнських 
та 23 місця –       у 
Міжнародних мистецьких 
конкурсах і фестивалях 
здобули вихованці районного 
центру дитячої та юнацької 
творчості. 
     Вихованці дитячо-юнацької 

спортивної школи в обласних 

змаганнях здобули 135 

перших місця, 188 – других,  

 

 

147 – третіх . У Всеукраїнських: 24 перших місць, других 

– 31, третіх – 75 місць. 

     У Міжнародних змаганнях вихованці ДЮСШ здобули 

13 призових місць: І – 3, ІІ - 3, ІІІ – 7. 

     Школа виховала 5 спортсменів, які входять до 

національної збірної України. 

     Особливо пошановано вчителів, які мають по кілька 

призерів. Це: Антонов Дмитро Володимирович, 

учитель-методист, учитель фізики міської ЗОШ №1, (7 

призерів), Носаченко Ірина Михайлівна, учитель 

інформатики (2 призери), Шершнєва Ольга 

Олексіївна, учитель математики ліцею (2 призери), 

Калініченко Олексій Володимирович, учитель 

математики та фізики гімназії (2 призери), Безпала 

Наталія Василівна, учитель української мови і 

літератури (2 призери), Антонова Олександра 

Петрівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ №1              

(2 призери). 

     Учнів-переможців нагороджено Грамотами відділу 

освіти та грошовою винагородою. вчителів, керівників 

гуртків, тренерів-викладачів,  які підготовили  

переможців, нагороджено Грамотами відділу освіти і  

грошовою винагородою. Батьки учнів отримали листи 

подяки. 

     Від  імені  школярів зі словами подяки до присутніх 

звернулась Дубина Марія, учениці 11 класу гімназії, 

призер Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту МАН.      

Від  імені  вчителів - Носаченко Ірина Михайлівна, 

вчитель інформатики гімназії.   

Від імені батьків -  Ткаченко Наталія Василівна, мама і 

вчителька лауреата Всеукраїнської олімпіади. 

     Відкрили зустріч вихованці РЦДЮТ танцем «Тільки в 

нас на Україні», керівник Любко Віталій Анатолійович. А  

Карина Дробот подарувала пісню «Весна красна», 

керівник Стахурська Тетяна Володимирівна. Вихованці 

ДЮСШ продемонстрували глядачам свою майстерність 

з карате та дзюдо. 

Галина Якименко, методист райметодкабінету 

 

Відзначення юних талантів Корсунщини 
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До 80-річчя 
 О.А.Захаренка 

 

Юні патріоти-добротворці Корсунщини зібралися 
19 травня  на ХІ зліт добротворців у Авторській 
О.А.Захаренка загальноосвітній школі с.Сахнівка, 
на землі, де жив, творив і втілював у життя свої 

плани великий вчитель О.А.Захаренко. 

      На зліт прибув  21 загін найактивніших 
представників шкільних учнівських колективів, які 
впродовж року активно працювали над реалізацією 
своїх програм добротворення.  
      На урочистому відкритті зльоту з вітальним словом 
до учасників звернулись начальник відділу освіти 
О.М.Грушевська та заслужений працівник освіти 
України В.П.Кочегура. На зльоті були присутні і 
учасники форуму голів рад молодих учителів 
Черкащини, які познайомились і із славнозвісною 
школою, і  за «круглим столом» проаналізували 
діяльність рад молодих учителів та впровадження 
досвіду народного вчителя Олександра Захаренка. 

Форум відбувся за ініціативи обласного комітету 
профспілки працівників освіти і науки України і став 
одним із способів відзначення 80-річчя від дня 
народження учителя-новатора. Першим корисним 
досвідом молодих вчителів стала участь у зльоті 
добротворців.  
     За всі свої добрі справи і доброчинні акції на 
урочистій лінійці шкільні колективи було нагороджено 
грамотами та призами у 7 номінаціях. 
     Потім учасники зльоту подорожували «Веселковими 
кварталами» у Сахнівському дендропарку, де на них  

 
 

чекали гра «Показуха», караоке, інсценізація, 
розмальовування обличчя, навчання прийомів бойових  

мистецтв та 
підготовка колажів за 
темою. 

Після такої цікавої 
роботи тут же в 

парку діти смакували 
кашею, за яку вдячні 

ФОП 
В.М.Семененко, 

Т.Г.Кобильському, 
М.М.Руденку. 

На підсумковій лінійці 
учасники зльоту взяли 
участь у танцювально-
розважальній програмі 

«Святковий 
стартінейджер». 

Стомлені і щасливі від 

гарно проведеного часу 

добротворці з піснями 

повертались додому. 

Світлана Давиденко, 
в.о.завідувача 

методкабінету 

Зліт  добротворців  у  Сахнівці 
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Весело всміхається травень,  
бо скінчилась навчання пора,  

і зібралась на дзвоник останній  
вся весела шкільна дітвора. 

 

         26 травня в навчальних закладах 

Корсунщини відбулось свято «Останнього 

дзвоника». Останній дзвоник - це символ 

закінчення навчання, це веселе і сумне свято 

одночасно.  

        Як стрічка кіно, закінчився навчальний 

рік, урожайний на успіхи і перемоги. В 

кожному навчальному закладі цього дня 

відмінників нагороджено похвальними  

листами, переможців конкурсів, олімпіад, 

МАН, активних та творчих учнів нагороджено 

грамотами, спонсорів та активних батьків – 

подяками. А прекрасним доповненням 

урочистостей стали пісенні виступи учнів, 

танцювальні композиції, флешмоби. 

 

 

      Для випускників свято «Останнього 

дзвоника» є останнім. Залишаються 

позаду шкільні роки – найбільш 

безтурботна та щаслива пора життя, 

сповнена мрій та сміливих планів.        

      У кожному навчальному закладі до 

учнів та випускників з найкращими 

побажаннями звернулись очільники 

району, територіальних громад, 

установ, підприємств та організацій, 

депутати різних рівнів. 

       З вітальним словом до випускників 

гімназії звернулась начальник відділу 

освіти О.М.Грушевська. Цього року 11-

ий клас у районі закінчує 199 учнів. 

Претендентів на «золоту» медаль  – 

17, на срібну – 1. Із 299 

дев’ятикласників претендентів на 

свідоцтво про базову загальну 

середню освіту з відзнакою цьогоріч 

26.  

 

Висловлюємо щиру подяку всім 

педагогам Корсунщини за щоденну 

натхненну творчу працю, 

 за терпіння і віру в здібності 

 і таланти своїх вихованців,  

за знання, досвід і людське тепло,  

які ви безкорисливо передаєте 

молодим поколінням. 

Миру, міцного здоров’я,  

радості та успіхів!  

Нехай здійсняться всі 

 Ваші мрії і задуми! 

 
 

Шкільний дзвінок  в  останній раз… 
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20 квітня 2017 року районний центр дитячої та 
юнацької творчості відкрив свої таланти перед 

громадськістю, запросивши жителів Корсунщини 
на творчий звіт за 2016-2017н.р. 

     Концертна зала районного будинку культури була 
заповнена гуртківцями, їх батьками та небайдужими 
глядачами. У вестибюлі РБК була розгорнута виставка 
робіт вихованців гуртків «Фантазія», керівник 
Л.І.Резніченко, «Диво-скринька», керівник В.В.Попик, 
«Творча країна», керівник О.В.Карпенко, «Веселка», 
керівник І.В.Шевченко, «Бісероплетіння» та «Творчі 
долоньки», керівник Ю.О.Ікерт, «Диво-майстерня», 
керівник Л.Й.Лісова, «Дивосвіт», керівник Л.В.Руденко, 
«Моделювання іграшок та сувенірів», керівник 
О.М.Топчій. 
     В концертній програмі запальними танцями та 
хореографічними номерами глядачів дивували 
талановиті вихованці зразкового танцювального 
колективу «Фієста», керівник Ж.С.Лисенко, 
танцювального клубу «Роял-Денс», керівник В.А.Любко, 
школи східного танцю «Лілея», керівник В.Є.Кириченко. 
Солісти, дуети, тріо та ансамблі студії української пісні 
«Барви Корсуня», керівник В.О.Гринюк, гуртка «Школа 
вокального мистецтва», керівник Т.В.Стахурська та 
вокального гуртка, керівник В.О.Столовий подарували 
глядачам цікаві та незабутні вокальні номери. А 
вихованці гуртка «Музична казка», керівник 
А.Б.Іваненко, декламуванням гумору та поезії дивували 
глядачів.  
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      На завершення творчого звіту директор РЦДЮТ 
Тетяна Петрівна Фурса вручила випускникам гуртків 
свідоцтва про позашкільну освіту та відзначила 
найактивніших батьків подяками за тісну співпрацю з 
районним центром дитячої та юнацької творчості. 
     Ось і відгомонів грандіозний концерт – творчий звіт 
РЦДЮТ, де кожен гурток представив якнайкращі свої 
таланти. Бажаємо вихованцям гуртків та їх керівникам 
безкінечного натхнення, творчого запалу та нових 
продуктивних ідей в творчості. 

Ольга Лисенко, методист РЦДЮТ

День 
вишиванки 

Тільки  в  нас  на  Україні 

Звіт РЦДЮТ перед громадськістю 
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                 Вітаємо 
       з Днем народження 
                у травні 
            Ольгу Андріївну Шкребтій, 

           методиста райметодкабінету, 

        Тетяну  Михайлівну Степанову, 

                  директора ЗСШ №5,  

        Надію  Михайлівну Сидоренко, 

                        бухгалтера, 

        Юрія Васильовича Гуріненка, 

            програміста відділу освіти. 

 

 

 

 

 

Травнева зустріч 

10 травня в музейній залі РЦДЮТ відбулась 

традиційна травнева зустріч ветеранів 

педагогічної праці Корсунщини, 

 присвячена Дню Перемоги. 

     Теплу і задушевну атмосферу зустрічі створила її 

організатор - голова районної організації Профспілки 

Валентина Сергіївна Кузьміна, та ведуча – Людмила 

Анатоліївна Бистрова-Дробот. Запрошені на зустріч  

місцеві артисти подарували ветеранам  пісні воєнних 

років. 

     В ході свята відбулась презентація книг Станіслава 

Михайловича Двірняка та Людмили Михайлівни 

Мєзєнцевої. 

 

 

 

 

     

 Вірші     Станіслава      Михайловича 

декламували і запрошені учні ЗОШ 

№1, і Валентина Сергіївна, і ведуча. А 

книгу «Немеркнучий подвиг 

корсунчанок» презентувала присутнім 

Людмила Михайлівна, яка розповіла 

про історію створення, збір матеріалів 

та  довгий шлях до друку. Подякувала 

автор і спонсорам, і всім, хто виявив 

людяність, допоміг у зборі інформації. 

     Авторів книг нагороджено Подякою 

відділу освіти і райкому Профспілки 

працівників освіти. 

Дякуємо вам,  

наші невтомні ветерани ! 

Валентина Кузьміна,  

голова районної організації Профспілки  

  

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. 
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