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Шановні освітяни! 
Сердечно вітаємо Вас з професійним святом! 

Нехай Ваша щоденна самовіддана праця примножить добро  
у світі, буде легкою і радісною від поваги колег  

та численних вдячних вихованців,  
повниться світлою вірою у власні сили,  

знання і високе призначення. 
Нехай Вам завжди всміхається доля,  

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

радість та затишок! 
 

З повагою 
Оксана  Грушевська, 

начальник відділу освіти 

Валентина Кузьміна, 
голова районної 

організації Профспілки 

У номінаціях 
«Школа найвищих досягнень» – 

 Корсунь-Шевченківську гімназію 
 

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

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

У номінації 

 «Директор року» -   

 директора 

Корсунь-Шевченківської 

гімназії 

 Інну Анатоліївну Луц 

У номінації  

«Кращий дошкільний 

навчальний заклад» -   

 ДНЗ «Сонечко»,  

директор  

Т.Ф.Покатілова 

За результатами діяльності навчально-виховних закладів району  
в 2016-2017 навчальному році визнано: 
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     28 вересня в районному будинку культури 
відбулись урочистості з нагоди освітянського свята – 
Дня працівників освіти. 
     Радість професійного свята розділили з 
освітянами почесні гості голова районної ради  
Валерій Іванович Заболотній, заступник голови 

Корсунь-Шевченківської районної державної 
адміністрації Олексій Миколайович Ващенко. 
міський голова Олександр Васильович Гайдай, 

голови Стеблівської та Набутівської об’єднаних 
територіальних громад: Олексій Володимирович 
Данільченко, Олег Петрович Малюга, Заслужений 
працівник освіти України Валерій Петрович 
Кочегура, ветерани педагогічної праці. 
     За традицією на щорічних урочистостях з нагоди дня 
працівників освіти підводяться підсумки районних 
конкурсів та нагороджуються педагогічні працівники за 
високі досягнення в навчально-виховному процесі. 
     Рішенням районної ради від 08.09.2017 № 22-1 «Про 
присудження районної щорічної премії імені 
Олександра Антоновича Захаренка» за вагомі 
досягнення у праці, високий професіоналізм, активне 
впровадження сучасних методів навчання і виховання 
учнів та з нагоди професійного свята – Дня працівників 
освіти ЛАУРЕТАМИ визнано: 
Носаченко Ірину Михайлівну, вчителя інформатики 
Корсунь-Шевченківської гімназії; 
Антонова Дмитра Володимировича вчителя фізики 
Корсунь-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 
Ольгу Анатоліївну Лисенко, методиста РЦДЮТ. 

    За вагомі досягнення  у праці, високий 
професіоналізм, активне впровадження сучасних 
методів навчання і виховання учнів та з нагоди Дня 
працівників освіти     Почесною грамотою районної ради 
та районної державної адміністрації нагороджено: 
Калініченка Олександра Івановича, начальника групи 

централізованого господарчого обслуговування відділу 
освіти; 
Павленко Тетяну Степанівну, вчителя англійської 

мови  Корсунь-Шевченківської гімназії; 
Чердашову Валентину Іванівну, заступника 

директора з навчально-виховної роботи 
Шендерівського навчально-виховного комплексу; 
Шевченко Ольгу Олексіївну, колишнього директора 

Драбівського навчально-виховного комплексу; 

 
 
 

Шершнєву Ольгу Олексіївну, вчителя математики 

Корсунь-Шевченківського ліцею. 
      Подякою районної ради та районної державної 
адміністрації нагороджено: 
Вигонську Олену Олександрівну, заступника 

директора з навчально-виховної роботи Дацьківського 
навчально-виховного комплексу; 
Зубко Аллу Леонідівну, вчителя географії 

Завадівського навчально-виховного комплексу; 
Любко Ольгу Анатоліївну, вчителя трудового 

навчання Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1; 
 Нездолія Івана Пантелеймоновича, вчителя фізики 

Зарічанського навчально-виховного комплексу; 
Погрібняк Катерину Антонівну, бухгалтера 

централізованої бухгалтерії відділу освіти. 
 
  Дипломом у номінації «Школа найвищих досягнень» 

нагороджено переможця районного конкурсу «Школа 
року» колектив Корсунь-Шевченківської гімназії; 
 Дипломом у номінації «Школа високих досягнень» 

нагороджено  лауреата  районного конкурсу «Школа 
року колектив Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; 
 Дипломом у номінації «Школа перспективних  
досягнень» нагороджено лауреата  районного конкурсу 
«Школа року» колектив Корсунь-Шевченківської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних 
мов. 

День працівників освіти 
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        А переможцем районного конкурсу 
«Директор року-2017» стала директор 

«Школи року» - Корсунь-Шевченківської 
гімназії Інна Анатоліївна Луц. 

       Колективи номінантів привітали 
освітян креативними виступами учнів та 
вчителів. 
       Переможцем у конкурсі «Кращий 
дошкільний навчальний заклад» у 2017 
році визнано дошкільний навчальний 
заклад «Сонечко» (завідувач Тетяна 

Федорівна Покатілова) 
       Почесними грамотами Корсунь-
Шевченківської міської ради нагороджено: 
Кривоніщенко Марину Вікторівну, 

завідувача господарства дошкільного 
навчального закладу «Світлячок»; 
Савлук Тетяну Іванівну, завідувача господарства 

дошкільного навчального закладу «Сонечко»; 
Скорнякову Людмилу Володимирівну, помічника 

вихователя дошкільного навчального закладу 
«Зірочка»; 
Пшона Володимира Петровича,  робітника з 

обслуговування приміщень дошкільного навчального 
закладу «Дружба». 

     За сумлінну працю, 
високий професіоналізм, 
вагомий внесок у справу 
навчання та виховання 
підростаючого покоління та з 
нагоди Дня працівників освіти  
Почесними грамотами 
Управління освіти та науки 
Черкаської обласної 
державної адміністрації 
нагороджено: 
Безпалу Наталію Василівну, 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи Корсунь-Шевченківського ліцею; 
Черненко Таїсію Анатоліївну, вчителя 

початкових класів Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. 
     За багаторічну самовіддану і творчу працю, 
зразкове виконання посадових обов’язків, активне 
впровадження сучасних методів навчання і 
виховання учнів, велику роботу щодо соціального 
захисту працівників освіти та з нагоди Дня 
працівників освіти  грамотами відділу освіти 
нагороджено: 
Білик Валентину Василівну, прибиральника 

службових приміщень Авторської О.А.Захаренка 

середньої загальноосвітньої школи с. 
Сахнівка. 
Головко Оксану Миколаївну, вихователя, 

голову профспілкової організації 
дошкільного навчального закладу 
«Росинка». 
Гончар Тетяну Іванівну, вихователя, 

голову профспілкової організації 
дошкільного навчального закладу «Дружба»; 
Задорожню Ірину Михайлівну, вчителя 

англійської мови, голову профспілкової 
організації Деренківецького НВК; 
Коваленко Наталію Василівну, вчителя 

зарубіжної літератури Корсунь-
Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2; 

Кузку Ольгу Андріївну, вчителя географії 

Гарбузинського НВК; 
Кузьменко Валентину Борисівну, вчителя початкових 

класів, голову профспілкової організації Стеблівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
Литуса Валентина Сергійовича, завідувача 

господарством Зарічанського НВК; 
Поліщук Ларису Миколаївну, вчителя математики 

Сидорівського НВК; 
Проценко Наталію Олександрівну, вчителя 

початкових класів, голову профспілкової організації  
Нетеребського НВК; 
Резніченко Людмилу Іванівну, вчителя географії, 

голову профспілкової організації  Корсунь-
Шевченківської гімназії; 
Федосій Людмилу Василівну, вчителя української 

мови Корсунь-Шевченківської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов; 
Фурсу Тетяну Петрівну, директора Корсунь-

Шевченківського 
районного центру 
дитячої та юнацької 
творчості. 
 

 
Святковим концертом 

привітали освітян 
зразкові художні 

колективи РЦДЮТ, 
аматорські колективи та 

солісти районного 
будинку культури. 
Дякуємо всім за 
чудове свято! 
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Гордість еколого-
натуралістичного відділу 
РЦДЮТ – нова теплиця 

 

     15 вересня представники влади, освітянської та 
громадської спільнот зібралися в еколого-
натуралістичному центрі РЦДЮТ на урочисте відкриття 
нової теплиці. Серед запрошених гостей голова 
райдержадміністрації П.Т.Пустільнік, заступник голови 
районної ради В.Т.Клименко, міський голова 
О.В.Гайдай, депутат обласної ради В.Л.Зуєнко, 
директор Черкаського обласного центру роботи з 
обдарованими дітьми Л.В.Давиденко та її заступник 
В.М.Боданюк, начальник відділу освіти О.М.Грушевська, 
голова РК Профспілки В.С.Кузьміна та заслужений 
працівник освіти України В.П.Кочегура. 
     У своєму виступі директор РЦДЮТ Т.П.Фурса 
висловила слова щирої подяки очільникам району, 
міста, районним та обласним депутатам і всім тим, хто 
взяв участь у створенні цього чудового еколого-
натуралістичного куточка. 
     Керівники гуртків РЦДЮТ Т.О.Лоцман і В.О.Гринюк зі 
своїми вихованцями прикрасили свято пісенними 
номерами. 

     Як видно на фото, в новій теплиці висаджені 
рослини, які збереглися. Багато великих рослин 
втрачено, тому колектив центру активно розпочав 
роботу по поповненню асортименту рослин теплиці. 
     Крім рослин у центрі обладнано живий куточок, у 
якому гуртківці доглядатимуть за птахами та 
тваринками. 
     Невеличкий «Сад мрій» на подвір’ї центру, дбайливо 
доглянутий гуртківцями та їхніми керівниками, вражає 
красою і затишком. 
     Побажаємо всім працівникам та вихованцям 
еколого-натуралістичного відділу РЦДЮТ успіхів і 
творчих здобутків у просвітницькій діяльності.  
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Статистика 

Станом на 01.09.2017 року 
 у Корсунь-Шевченківському районі утворено 

 Стеблівську ОТГ, до складу якої ввійшли Стеблівська 

ЗОШ, Дацьківський НВК, Шендерівський НВК, 
Набутівську ОТГ – Авторська О.А.Захаренка ЗОШ 

с.Сахнівка, Нетеребський НВК, Драбівський НВК, 
Деренківецький НВК, Корнилівський НВК. 
У складі району 13 навчальних закладів – ЗОШ №1, 

ЗОШ №2, ЗОШ №5, гімназія, ліцей, Гарбузинський, 
Завадівський, Зарічанський, Квітчанський, Моринський, 
Черепинський навчально-виховні комплекси та 2 
навчальні заклади Селищенської ОТГ – Селищенський 

НВК та Сухинівський НВК. 
У 13 навчальних закладах району у 2017-2018 

навчальному році навчатимуться 2538 учнів,  
а навчатимуть їх 306 учителів. 

 

 

 

 
      
 
      
     Сьогодні шкільні бібліотеки - це  не тиха місцина, де 
говорять пошепки і читають старі книжки, а сучасні, 
обладнані за останнім словом техніки інформаційно-
культурні заклади, де вирує життя і працюють 
компетентні, освідчені шкільні бібліотекарі навчальних 
закладів Корсунь-Шевченківського району: 
Н.Ю.Резніченко, Л.Г.Максименко, Л.І.Бочковська, 
Л.В.Моренко, Н.В.Олійник, Т.І.Литус,  О.С.Васькун, 
Н.М.Петриченко, К.М.Єременко, К.І.Тимошенко, 
Н.І.Хіміченко, С.П.Сидорова, О.В.Патлаєнко,  
Ж.П.Буц, Л.П.Козаченко.  

     Ми щиро віримо, що держава, в тому числі органи 
місцевої влади, керівники навчальних закладів 
посилять свою увагу до фінансово-матеральної бази 
наших бібліотек і до соціального стану бібліотекарів, бо 
подальший розвиток бібліотечної справи – це запорука 
високої якості освіти, ефективного розвитку всього 
нашого суспільства. 

Дорогі колеги! 
Цього чудового дня, що налитий по вінця 

багатством осінніх кольорів, вітаючи Вас з 
професійним святом, святом духовності, 

мудрості і знань, щиро дякуємо Вам за високий 
професіоналізм, безмежну, подвижницьку 

відданість своїй справі, зичимо Вам здоров’я 
 на довгі роки, нових творчих здобутків, енергії і 

непохитної віри у свою велику мету! 
  Нехай увічнюються успіхом усі Ваші справи та 
починання, ніколи не зникають з Ваших облич усмішки, 
не вичерпується творчий потенціал, множаться гаразди 
у Ваших домівках! 

Вітаємо також із цим святом користувачів бібліотек, 
наших партнерів – книговидавців, 

книгорозповсюджувачів, освітян, науковців, 
представників громадських організацій і владних 
структур – усіх, хто вболіває за духовність народу 

України, за майбутнє нашої держави. 
 
 

 

 

 

 

 

                Вітаємо 

            з Днем народження 
          у вересні 

          Людмилу Анатоліївну Давиденко,  

         методиста райметодкабінету 

        Тетяну Петрівну Фурсу, 

         директора РЦДЮТ, 

           Валентину Миколаївну Нездолій,  

           директора Зарічанського НВК, 

          Людмилу Миколаївну Галату,  

         директора Квітчанського НВК 

 

 

 

У 2018 році випускники 
складатимуть ЗНО 

з 22 травня до 14 липня 
     8 вересня набув  чинності наказ Міністерства освіти і 
науки України, що регулює проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018 року. 
     Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник 
має право скласти тести щонайбільше з чотирьох 
навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне 
оцінювання пройде з одинадцяти предметів: українська 
мова і література, історія України, математика, біологія, 
географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська 
мова, німецька мова, французька мова. 
     Випускникам старшої школи загальноосвітніх 
навчальних закладів 2018 року результати зовнішнього 
незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів 
буде зараховано як результати державної підсумкової 
атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти: 
– українську мову і літературу; 
– математику або історію України (на вибір учасника); 
– ще один предмет з переліку (історія України, 
математика, біологія, географія, фізика, хімія, 
англійська мова, іспанська мова, німецька мова, 
французька мова). 
      У 2018 році для проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання з англійської, іспанської, 
німецької та французької мов буде використано тести 
двох рівнів складності: рівня В1 і рівня В2. Новацією цих 
тестів буде також частина «Розуміння мови на слух», 
яка передбачатиме прослуховування звукових 
фрагментів і виконання завдань до них. 
      Варто також наголосити на тому, що 2018 року 
зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і 
літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) 
професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 
2018 році здобудуть повну загальну середню освіту. 
Таким учасникам результати тестування з цього 
предмета зараховуватимуться як оцінки за державну 
підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної 
середньої освіти. 

Методист РМК  Оксана Левандовська 
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