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     Інформаційно-методичний вісник 
відділу освіти Корсунь-Шевченківської 

             райдержадміністрації                                                                                                                     №17(18) жовтень 2017 року 
Розповсюджується безкоштовно. Видається з грудня 2015 року 

Районний етап конкурсу  
                «Учитель року – 2018» 

2 листопада у музейній залі РЦДЮТ відбулось урочисте пошанування переможців та 

лауреатів районного етапу конкурсу «Учитель року – 2018» за участю начальника відділу 

освіти О.М.Грушевської, голови РК Профспілки працівників освіти Корсунщини 

В.С.Кузьміної, в.о. завідувача районного методкабінету С.В.Давиденко. 

Конкурсантам вручено дипломи та винагороди, адміністрації навчальних закладів 

привітали вчителів квітами,  

 у  подарунок від учнів прозвучали музичні вітання вихованців РЦДЮТ. 
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     10 жовтня номінанти написали контрольну 

роботу, а 11-12 жовтня провели відкриті уроки. 

     З 10 жовтня тривало оцінювання сайтів, блогів та 

відеопрезентацій конкурсантів. 

     За результатами всіх випробувань на обласному 

етапі конкурсу «Учитель року - 2018» Корсунщину 

представлятимуть у номінації  

«Українська мова і література» 

Лариса Михайлівна Дубенець, 

у номінації «Фізичне виховання» 

Олександр Іванович Луценко, 

у номінації «Фізика» 

Дмитро Володимирович Антонов, 

які набрали найбільшу кількість балів 

(детальніша інформація 

на сайті методичного кабінету). 

 

Побажаємо нашим учителям успіху 

і на обласному рівні! 

 

 
Професійний конкурс  

«Учитель року – 2018»  

проводиться цьогоріч   

у чотирьох номінаціях. 

  

У номінації  

“Українська мова І література” 

взяли  участь  наступні вчителі 

Корсунщини: 

Н.Д.Дегтерьова (ЗОШ №5),  

А.М.Зінченко (Селищенський НВК),  

Н.В.Ткаченко (Сухинівський НВК),  

Л.М.Дубенець (Гарбузинський НВК). 

 

У номінації “Німецька мова”: 

 І.О.Калініченко (ЗОШ№1), 

 Н.Ю.Палій (ЗОШ №1), 

 Ю.В.Кобеляцька (ЗОШ №1). 

 

У номінації “Фізична культура”: 

В.О.Мошенець (Драбівський НВК),  

А.О.Зозуля (Квітчанський НВК),  

О.І.Луценко (Моринський НВК),  

О.В.Яцентюк (Гарбузинський НВК), 

 А.В.Коряк (ЗОШ №1). 

 

У номінації “Фізика”: 

Д.В.Антонов (ЗОШ №1), 

О.В.Калініченко (гімназія). 

 

 

Районний етап конкурсу  «Учитель року – 2018» 
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      5 жовтня 2017 року у музейній залі РЦДЮТ 
відбулась зворушлива зустріч ветеранів педагогічної 
праці.  
      В рамках зустрічі педагоги та колишні учні привітали 
з 90-м ювілеєм вчительку географії Антоніну 
Спиридонівну Супруненко, яка працювала у школі-
інтернаті, ЗОШ №1 та Кошмаківській школі. На 
заслуженому відпочинку вчителька пише вірші, видає 
книги, веде активний спосіб життя. 
      Ветерани вдячні голові РК Профспілки В.С.Кузьміній 
за чудову зустріч. 

 

Сторінками історії 
рідного краю 

В рамках заходів, присвячених Революції Гідності, 24 

жовтня у Заповіднику відбулись ХІ  наукові читання 

«Нові дослідження з історії Корсунщини”, в яких взяли 

участь вчителі історії та учні 

ЗОШ №1, ЗОШ №2, гімназії. 

  Присутні заслухали  наукові повідомлення:  
«Революція Гідності і Корсунщина» С. Ю. Степенькіна, 
завідувача історичного музею Заповідника, кандидата 
історичних наук; 
«Формування та діяльність 14 окремого мотопіхотного 
батальйону «Черкаси» з травня 2014 р. по червень 
2015 р.»  Л. М. Іваненко, наукового співробітника 
Заповідника; 
«З історії літературно-меморіального музею І.С. Нечуя-
Левицького»  А. С. Хавруся, завідувача літературно-
меморіального музею І.С. Нечуя-Левицького (філіал 
Заповідника); 
«Наполеон Орда і Корсунщина» Т. Ю. Полякової, 
завідувача музею історії Корсунь-Шевченківської битви 
Заповідника; 
«Вістря до стріл ХІ – ХІІІ ст. у фондовій колекції 
Заповідника» Л.Г. Овсієнко, заступника директора 
Заповідника з наукової роботи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Традиційні типи та особливості планування 
українського сільського житла Корсунщини (кінець ХІХ – 
ХХ століття)» О. В. Райкової, старшого наукового 
співробітника Заповідника; 
«Техніки та орнаменти вишивок на Корсунщині в другій 
половині ХХ століття (за матеріалами фондів та 
результатами польових  досліджень)»  В. І. Шульги, 
молодшого наукового співробітника Заповідника. 
     Заслухані старшокласниками повідомлення наукових 
співробітників Заповідника можуть стати темою 
наукових робіт учнів-членів МАН і бути розширені 
власними дослідженнями. 

Жовтнева зустріч ветеранів 
педагогічної праці 
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10 жовтня 2017 року стартував VІІІ Міжнародний 

мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка.  

Він спрямований на виявлення творчих  

здібностей учнів, знань з української мови і 

літератури, історії, виховання у молодого 

покоління любові до українського народу,  

забезпечення їх всебічного розвитку. Теми завдань 

конкурсу пов’язані з культурою, мораллю, 

духовними цінностями українського народу. 

Переможцям фінального етапу Конкурсу, 

 які наберуть найбільшу кількість балів,  

МОН рекомендуватиме призначення стипендій 

Президента України. 

 

     Перший етап конкурсу, шкільний, відбувся в усіх 

навчальних закладах Корсунщини. Другий етап 

конкурсу (районний) проведено 28 жовтня на базі 

міської гімназії. У районному турі конкурсу взяли участь 

43 учні 5-11 класів з навчальних закладів Корсунщини, 

Стеблівської та Набутівської ОТГ. 

    Темою для написання творів запропоновано 

висловлювання відомих світових поетів, письменників 

та драматургів про творчість Т.Шевченка. 

    Працюючи над роботами, учні висловлювали власну 

думку, власну позицію щодо міркувань відомих людей 

про спадщину Шевченка і його роль у світовій 

літературі. Крім цього конкурсанти продемонстрували 

мовні знання, ввівши в тексти означені завдання. 
     У районному етапі конкурсу призові місця посіли  

наступні учні: 

І місце –   Юлія Решетняк, учениця 7 класу гімназії, 

                  Оксана Кріт, учениця 10 класу   

                  Деренківецького НВК; 

ІІ місце –  Анастасія Яценко, учениця 5 класу ЗОШ№5, 

                  Дар’я Таїрова, учениця 11 класу   

                  Стеблівської  ЗОШ; 

ІІІ місце – Анастасія Кривошия, учениця 5 класу ЗОШ   

                  №2, 

                  Анна Сокольська, учениця 5 класу  

                  Драбівського НВК, 

                  Олеся Томіленко, учениця 5 класу гімназії, 

                  Ілона Касяненко, учениця 6 класу  

                  Квітчанського НВК, 

                  Марія Тищенко, учениця 11 класу гімназії, 

                  Яна Дегтерьова, учениця 11 класу ЗОШ №5. 

      У обласному етапі конкурсу Корсунщину 

представлятимуть переможці районного етапу – Юлія 

Решетняк та Оксана Кріт. Бажаємо юним знавцям 

творчості Тараса Шевченка успіхів і на обласному рівні.      

      А їхнім вчителям Лідії Петрівні Савченко та Галині 

Олексіївні Вовчанівській дякуємо за розвиток творчих 

здібностей юних обдарувань, 

Ольга Шкребтій, 

методист райметодкабінету

Міжнародний конкурс Тараса Шевченка 
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Під такою назвою 20 жовтня в РЦДЮТ 

 відбулась учнівська конференція 

 Ліги старшокласників Корсунщини. 

       В програмі конференції – засідання районної ради 

старшокласників, яке провела Юлія Піштова (учениця 

11 класу ЗОШ №5) президент Ліги старшокласників 

Черкащини та Ліги старшокласників Корсунщини, 

круглий стіл для старшокласників на тему «Учнівське 

самоврядування – не самоціль, а цікаве шкільне 

життя», та для педагогів-координаторів учнівського 

самоврядування «Дієве учнівське самоврядування – 

інвестиції у завтрашній день», тренінгові заняття 

«Відповідальність починається з мене», «Знаю та 

реалізую свої права», пленарне засідання з виступами-

презентаціями осередків Ліги старшокласників 

«Відповідальність починається з мене». 

       Цікавою була панельна дискусія «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадська позиція. Моя 

відповідальність: вчора, сьогодні, завтра» за участі 

старшокласників та запрошених представників 

громадськості: Валентини Кузьміної, голови РК 

Профкому педпрацівників, Олександра Майдаченка, 

голови районної егологічної Ліги, Василя Отземка, 

учасник а  АТО, вчителя Захисту Вітчизни Квітчанського 

НВК, Олени Миронюк, психолога та інш. 

       В рамках конференції також відбувся районний 

конкурс «По алеї правових знань», у якому змагались13 

учнів з навчальних закладів Корсунщини, Стеблівської 

та Набутівської ОТГ. Активність і правильність 

відповідей, точне формулювання термінів  впродовж  

трьох турів показали наступні призери конкурсу: 

  І місце – Оксана Кріт,  

                  учениця 10 класу Деренківецького НВК, 

  ІІ місце – Максим Прокопенко,  

                   учень 11 класу ЗОШ №5, 

  ІІІ місце – Яна Радченко,  

                    учениця 10 класу ліцею. 

Ольга Лисенко, координатор  

Ліги старшокласників Корсунщини 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Відповідальність  починається  з  мене” 
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      З 12 по 14 жовтня в навчальних закладах 

Корсунщини відбулись заходи з нагоди відзначення 

Дня захисника України. Так класні керівники ЗОШ 

№1 Д.В.Антонов та Л.В.Побоченко провели виховну 

годину біля козацької могили на алеї Слави. 

      А у районному будинку культури 12 жовтня 

розпочався 4 мистецький фестиваль «Покровське 

коло», у рамках якого команди навчальних закладів 

змагались у військово-патріотичних «Козацьких іграх 

– 2017». 

      На урочистостях 14 жовтня команди 

нагороджено: Дипломом за І місце - команду 

«Козацькі ятагани»» ЗОШ №5,  

Дипломом за ІІ місце – команди «Захисники» ліцею 

та «Орли» Квітчанського НВК; 

Дипломом за ІІІ місце - «Завзяті козаки» ЗОШ №2,  

Дипломом за активну участь нагороджено команди 

«Гайдамаки» ЗОШ №1 та «Добродари» гімназії.  

     13 жовтня у рамках фестивалю 

школярі змагались у конкурсі 

«Модне коло» у номінаціях «Боді-

арт», «Українська зачіска» та 

«Дефіле».  

      У «Дефіле» взяли участь Жанна 

Чередніченко (ЗОШ №2), Софія 

Калівошко (ліцей), Юлія Піштова 

(ЗОШ №5), Анна Косенко (РЦДЮТ), 

Марія Циганенко (гімназія). 

      В «Українській зачісці» - Жанна 

Чередніченко(ЗОШ№2), Анастасія 

Костенко (ЗОШ №5), Наталія 

Левандовська (гімназія), Анастасія 

Вовчанівська (ліцей), Юлія 

Семененко (РЦДЮТ), Віта 

Семененко (ЗОШ №1). 

     У «Боді-арт» - Яна Дегтерьова 

(ЗОШ №5), Віталій Сердюк (ліцей), 

Юлія Семененко (РЦДЮТ), Діана 

Щербина (ліцей), Крістіна 

Кульчановська (гімназія), Віта 

Семененко (ЗОШ №1). 

Гран-прі у «Модне коло» виборола 

Юлія Піштова (ЗОШ№5), 

І місце – Анна Косенко, Жанна 

Чередніченко, Яна Дегтерьова. 

ІІ місце – Діана Щербина, Наталія 

Левандовська,Жанна Чередніченко. 

ІІІ місце – Анастасія Вовчанівська, 

Юлія Семененко. 

Віталій Сердюк отримав Диплом за 

активну участь.  

 

Дякуємо вчителям Захисту 

Вітчизни, адміністраціям 

навчальних закладів та учням за 

участь у фестивалі. 

Відзначення Дня захисника України 
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Акція 

 

 

            До 10 жовтня  навчальні заклади Корсунщини 

активно долучились до акції «Привітаймо наших 

захисників зі святом – Днем захисників України». Учні 

традиційно писали листи, виготовляли листівки та 

обереги воїнам АТО, малювали малюнки, готували і 

пакували солодощі.          

 

Запаковані подарунки 
передані волонтерам 

для подальшого 
транспортування 
 на схід України 

 в зону АТО. 

 

Подяка всім ЗНЗ та ДНЗ за участь в акції. 

 

 

 

 

 

 

 

               Вітаємо 

            з Днем народження 
          у жовтні 

          Тетяну Миколаївну Барановську,  

         методиста райметодкабінету, 

        Любов Іванівну Настюченко, 

        бухгалтера, 

       Лідію Іванівну Маєвську, 

       завідувача ДНЗ «Світлячок», 

     Сергія Олексійовича Бейгуленка, 

водія, 

Інну Олегівну Калініченко, 

секретаря. 

 
 
 
 
 
Спортивні новини 

Районні змагання  
з тенісу 

    21 жовтня на базі міської ЗОШ №2 відбулись 

районні змагання з тенісу серед учнівських команд ЗОШ 

№1, ЗОШ №2, ЗОШ №5, ліцею, гімназії, Гарбузинського, 

Квітчанського, Моринського, Завадівського, 

Зарічанського, Нетеребського навчально-виховних 

комплексів, Авторської О.А.Захаренка школи та 

навчально-реабілітаційного центру «Надія». 

Призерами стали наступні команди: 

І місце – Моринський НВК, 

ІІ місце – Селищенський НВК, 

ІІІ місце – Гарбузинський НВК. 

 

Дякуємо учням, вчителям та адміністраціям навчальних 

закладів за активну участь у змаганнях. 

Л.А.Давиденко,  

методист райметодкабінету 

Редакція не завжди поділяє думки і позиції 

авторів матеріалів, але залишає за собою 

право проводити корекцію граматики і 
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