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04… Слово голови Координаційної ради РДЮОК «Росичі» О.А.Лисенко 

06… З історії організації «Росичі» 

08… Сучасна нормативно-правова основа діяльності  

10… Сторінки діяльності РДЮОК «Росичі» 

13… Благодійний проект «Дитяча творчість – на допомогу захисникам України»  
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22… Фестиваль «Зірки Надросся» 

27… Залучення учнівської молоді до стратегічного планування розвитку міста 

28… Проект «Відкрий у собі зірку» 

30… Свято дитячих посмішок 
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33… Наша команда в 2017 році 

34… Щоденник добрих справ 

47… Форум з нагоди 25-річного ювілею 

49… Фінансовий звіт за 2017 рік 

50… Наша команда сьогодні 

51… Наші друзі і партнери у вихованні молоді (фотоколаж) 

 



  

МІСІЯ  НАШОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ:  

розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, 

захист їх прав та інтересів, залучення до участі в 

громадському житті; згуртування дітей, підлітків 

та дорослих на корисні і добрі справи, формування 

соціальної активності  і компетентності 

особистості, її здатності до самостійного 

життєвого вибору на основі  

гуманістичних цінностей. 



 

 

 

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

    ШАНОВНІ ДРУЗІ! 

    В квітні 2017 року районна дитячо-юнацька громадська організація Корсунщини «Росичі» 

відзначає своє 25-річчя з дня створення. РДЮОК «Росичі» здійснює свою діяльність на 

демократичних принципах під гаслом «Життя – мить, спіши добро творить!» за програмою 

діяльності, яка розроблена за 6-ма напрямками, кожен з яких символізується кольором веселки, а 

перші літери назв напрямків складають анаграму «РОСИЧІ»:  

«Роде наш красний, роде наш прекрасний» - червоний, 

«Особистість – це Я» - оранжевий, 

«Струни серця» - фіолетовий, 

«И чужому научайся, і свого не цурайся» - жовтий, 

«Чарівні джерела» - синій, 

«Історія жива моя – мій край» - зелений.  
    «Творимо майбутнє сьогодні – це наша справа» - сучасна комплексна програма діяльності 

РДЮОК «Росичі», яка зберігає основу програми з дня створення організації та постійно 

оновлюється новими заходами, проектами, акціями та ін. Є у росичів маленькі друзі – росинки 

(діти 6-9 років), які об’єднуються в групи-супутники і також мають свою Програму підготовки 

до вступу в організацію за такими маршрутами: «Рідна мова – пісня солов’їна», «Ой, роде наш 

красний», «Струмочки дзвінкоголосі». Координаційна рада цілеспрямовано вивчає інтереси та 

потреби росичів шляхом анкетування, проведення круглих столів, аналізує та враховує внесені 

пропозиції в системі роботи РДЮОК «Росичі». Ми проводили й проводимо, в тому числі у 

співпраці із зацікавленими організаціями – навчальними закладами, районним центром дитячої та 

юнацької творчості, відділами освіти, культури, у справах сім’ї, молоді та спорту,  районним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міською радою, іншими громадськими 

організаціями, творчими об’єднаннями  - різноманітні заходи, наповнюючи їх зміст оновленими, 

сучасними методиками. Надаємо перевагу активним формам, що передбачають самостійну або 
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спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють 

формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до 

справи, відповідальності за свої дії та вчинки: громадській, волонтерській, пошуковій, 

дослідницькій та проектній діяльності, дискусійним клубам, роботі учнівських прес-центрів, 

патріотичним квестам, тренінгам, флешмобам, акціям тощо. Найбільшої уваги заслуговують ті 

заходи, які відбуваються за ініціативою та активною участю дітей та молоді. В зв’язку з подіями 

2013-2017рр., антитерористичною операцією на сході України члени організації активізували 

діяльність з розвитку благодійності та милосердя. Сьогодні наші росичі – вільні, демократичні, 

творчі, впевнені в собі особистості з високим почуттям патріотизму, особистої гідності та 

відповідальності.  

    В 2015 році ми взяли участь у 4-му Національному конкурсі публічних звітів про діяльність 

організацій громадянського суспільства,  який проводив Творчий Центр «ТЦК» (м.Київ) спільно з 

ПРООН в межах проекту «Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства 

в Україні» за підтримки Міністерства юстиції України та фінансової підтримки Міністерства 

закордонних справ Данії. Звіт про діяльність організації громадянського суспільства – це 

достовірний публічний документ, завдяки якому організація інформує про результати своєї 

діяльності, свої досягнення та успіхи, джерела та види доходів, напрямки витрат ресурсів. За 

результатами конкурсу РДЮОК «Росичі»  отримала Подяку та сертифікат – заохочувальний приз 

для публікації звіту за 2015 рік. Публічність і прозорість мають бути важливим принципом не 

лише для органів влади, а й для громадських організацій. Вони є фундаментальними засадами 

роботи «Росичів». Визнання нашої діяльності на рівні Національного конкурсу для нас – перемога 

і ще один доказ того, що ми вірні своїм цінностям.  

    Наші досягнення ми розділяємо зі своїми партнерами, первинними дитячо-юнацькими 

осередками та однодумцями. З впевненістю дивимось у майбутнє, бо твердо віримо, що наша 

діяльність потрібна як дітям Корсунщини, так і українському демократичному суспільству в 

цілому. Щиро сподіваємось, що дане видання дасть змогу всім, хто пов'язаний з РДЮОК 

«Росичі», тепло й приємно згадати історію життя та діяльності організації.  

     

 

Голова Координаційної ради РДЮОК «Росичі» 1999-2017 років 

Ольга Лисенко 
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     Самобутність, впливовість, різноманітність попередників сучасних дитячих та молодіжних 

організацій зумовлюють значний дослідницький інтерес до їх діяльності, яка триває кілька 

століть. Вивчення історії дитячого та молодіжного руху на українських землях перебуває на 

початковому етапі. Дослідники виокремлюють чотири основні періоди його становлення: 

зародження осередків дитячого та молодіжного рухів (ХVІ – кінець ХІХ ст.); становлення і 

масовий розвиток громадських структур українського молодіжного руху (кінець ХІХ – середина 

20-их років ХХ ст. в Радянській Україні; кінець 30-их років ХХ ст. в Західній Україні); 

комсомольсько-піонерський період (середина 20-их – середина 80-их років ХХ ст.); відродження і 

розвиток дитячого і молодіжного рухів на якісно новій основі (середина 80-их років ХХ ст. – 

початок ХХІ ст.).    

    Історія створення районної дитячо-юнацької організації Корсунщини “Росичі” розпочалася 

після розпаду СРСР, коли 12 березня 1992 року на районному зльоті дітей та юнацтва було 

вирішено створити замість піонерської організації нову, українську дитячо-юнацьку організацію, 

затверджено Статут організації. В звітних документах 1992 року збереглась інформація про те, 

що дата створення організації - 4 квітня 1992 року на районному зборі школярів міста і району, а 

5 листопада 1992 року засновниками організації в особі представника Координаційної ради 

Спілки дитячих та юнацьких організацій Черкащини (СДЮОЧ), директора Корсунь-

Шевченківського Палацу дітей та юнацтва (ПДЮ) С.М.Столової, голови Координаційної ради 

Спілки дітей та юнацтва «Росичі» Корсунь-Шевченківського району, методиста ПДЮ 

Л.В.Побоченко та педагога-організатора Корсунь-Шевченківської СШ №2 О.Данільченко до 

Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації (РДА) була подана заява та установчі документи 

на реєстрацію «Спілки дітей та юнацтва «Росичі» Корсунь-Шевченківського району». 27 квітня 

1993 року розпорядженням №167 представника Президента України М.І.Березового в Корсунь-

Шевченківській РДА було зареєстровано «Спілку дитячих та юнацьких організацій Корсунщини 

«Росичі» та видано свідоцтво про реєстрацію №26.  

     Відповідно до вимог законодавства України здійснено перереєстрацію в 1999 та 2009 роках 

Корсунь-Шевченківським районним управлінням юстиції в Черкаській області. В 2009 році в 

зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до ст.10, 15 Закону України «Про об’єднання 

громадян» на підставі листа Корсунь-Шевченківського управління юстиції №263 від 16 червня 

2009 року було змінено назву «Спілка дитячих та юнацьких організацій Корсунщини (СДЮОК) 

«Росичі» на «Районна дитячо-юнацька організація Корсунщини (РДЮОК) «Росичі».      

 

 

 

 

 

 

 
06 

З  ІСТОРІЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  «РОСИЧІ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    Кількісний склад членів організації: в 1995р. – 5257 осіб,  1996р. – 5203, 1997р. – 5664, 1998р. 

– 5364, 2000р. – 6305, 2001р. – 5962, 2002р. – 6127, 2003р. – 5599, 2004р. – 5245, 2005р. – 4793, 

2006р. – 3914, 2007р. – 3657, 2008р. – 3584, 2009р. – 3578, 2010р. – 3161, 2011р. – 3106, 2012р.- 

3100, 2013р. – 3050, 2014р. – 2692, 2015 р. - 2665, 2016 - 1810. 

    Кількість первинних дитячо-юнацьких осередків (ДЮО) при навчальних закладах: з 1996 

по 2003 роки – 28, з 2004 по 2006рр. – 27, з 2007 по 2009рр. – 26, в 2010р. – 24, з 2011 по 2015рр. – 

23, з 2016 по 2017рр. – 20.  

    Організацію «Росичі» очолювали голови Координаційної ради: 1992-1994рр. – Побоченко 

Лариса Володимирівна, 1963р.н., методист ПДЮ; 1994-1995рр. – Смоляр Лариса Іванівна, 

методист ПДЮ; 1995-1997рр. – Рябчич Надія Петрівна, 1960 р.н., методист ПДЮ; 1997-1998рр. – 

Столова Світлана Миколаївна, директор ПДЮ; 1999-2017рр. – Лисенко Ольга Анатоліївна, 1969 

р.н., методист РЦДЮТ. 

    З 2011 року організація отримала статус юридичної особи, має печатку, офіційний бланк, 

рахунок в банку, звітність до податкових органів та управління статистистики. Зміни та 

доповнення до Статуту РДЮОК «Росичі» вносились в 1999, 2005, 2009, 2015 роках. В 2017 році 

приведено у відповідність установчі документи організації відповідно до вимог Податкового 

кодексу України, РДЮОК «Росичі» включена в новий реєстр неприбуткових організацій.  

      Палату дітей Координаційної ради організації «Росичі» очолювали та були 

представниками в Палаті дітей обласної Спілки дитячих та юнацьких організацій 

Черкащини: 1997-1998рр. – Бойченко Наталія, учениця гімназії, 1983 р.н.; 1999-2000рр. – 

Багатченко Катерина, 1984 р.н., гімназія; 2001-2003рр. – Резніченко Олександр, 1989 р.н., гімназія; 

2003-2005рр. – Воробйова Наталія, 1988 р.н., гімназія; 2005-2007рр. – Павлова Ольга, 1991 р.н., 

ЗОШ №1; 2007-2011рр. – Голуб Юлія, 1995 р.н., ЗОШ №1; 2011-2013рр. – Очкурова Маргарита, 

1996 р.н., ЗОШ №2; 2013-2015рр. – Лизогуб Іванна, 1998 р.н., Шендерівський НВК; 2015-2017рр. - 

Фурман Олександра, 2000 р.н., гімназія. 

    Відповідно до Статуту вищим керівним органом організації є Районний Форум. У період між 

форумами діяльність організовує Координаційна рада, яка складається із Палати дітей (на даний 

час її очолює голова Фурман Олександра, учениця  Корсунь-Шевченківської гімназії, заступник – 

Галата Євгенія, учениця Квітчанського НВК) та Палати дорослих (голова О.А.Лисенко, методист 

Корсунь-Шевченківського РЦДЮТ, заступник В.А.Кравченко, культорганізатор РЦДЮТ).  
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АКТИВ  ПАЛАТИ  ДІТЕЙ РДЮОК «РОСИЧІ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Нормативно-правова основа діяльності організації. РДЮОК «Росичі» на сучасному етапі 

здійснює свою діяльність відповідно до міжнародних  та українських нормативно-правових актів. 

До міжнародних належать: 

- Загальна декларація прав людини (1948, Генеральна Асамблея ООН), яка проголошує 

свободу мирних зібрань і асоціацій, добровільну участь у будь-якій асоціації; 

- Декларація прав дитини (1959, Генеральна Асамблея ООН), одним із принципів якої є 

забезпечення спеціального захисту дітей, надання їм можливостей і створення сприятливих умов 

для фізичного, розумового, морального, духовного розвитку; 

- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966), який встановлює право кожної 

дитини на захист від будь-якої дискримінації з боку сім'ї, суспільства та держави; 

- Конвенція про права дитини (1989, ООН), що проголошує максимальний захист прав та 

інтересів дитини, у т.ч. забезпечення активної участі в житті суспільства, і покладає 

відповідальність за дії щодо дітей на держави, які прийняли Конвенцію. 

Українську нормативно-правову базу діяльності громадських дитячих та молодіжних 

організацій становлять: 

- Конституція України (28.06.1996), в якій вказано, що діти мають рівні права незалежно від 

походження, народження в шлюбі чи поза ним. Стаття 36, зокрема, регламентує право на свободу 

об'єднання у політичні партії, громадські організації для захисту своїх прав та інтересів і рівність 

усіх об'єднань перед законом. Стаття 37 забороняє створення і діяльність організацій з метою 

зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, ліквідації незалежності України або в цілях, 

що загрожують життю і здоров'ю людей, тощо; 

- Закон України "Про об'єднання громадян" (16.06.1992), у якому закладено юридичні засади 

громадянського суспільства в Україні, розкрито поняття "об'єднання громадян", "громадська 

організація", відмінності партії від громадської організації. 

У законі визначено, що право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, 

закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством 

України. Розділ 3 Закону визначає порядок створення та припинення діяльності об'єднань 

громадян: хто може бути засновником (ст. 11), умови членства (ст. 12), вимоги до назви (ст. 12), 

символіки (ст. 18) і статутних документів (ст. 13), порядок легалізації та реєстрації (ст. 14-17), 

порядок припинення діяльності (ст. 19), а в розділі 4 вказані права об'єднань громадян, умови 

власності, господарської та іншої комерційної діяльності; 
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- Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" 

(24.01.1995), який регламентує налагодження і способи взаємодії між різними державними та 

громадськими інститутами, у т. ч. громадськими організаціями, з метою координування зусиль, 

надання практичної та методичної допомоги у вирішенні питань соціального захисту дітей; 

- Закон України "Про освіту" (23.03.1996), що визначає характер взаємодії громадських 

організацій із закладами освіти і права учнів на участь у громадських організаціях. Згідно зі ст. 8 

закону, громадсько-політична діяльність в освітніх закладах має ґрунтуватись на принципах 

невтручання у навчально-виховний процес політичних, громадських, релігійних організацій, 

заборони залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час 

навчально-виховного процесу; свободи участі особи у навчально-виховному процесі незалежно 

від її членства у будь-якій політичній партії або релігійній організації та ін.; 

- Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (01.12.1998), який визначає 

особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності дитячих і молодіжних 

організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності. У статтях закону вказано принципи 

утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій (добровільності, 

рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності); вимоги до засновників 

(громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, які досягли 15-річного віку) та їх спілок; умови індивідуального та 

колективного членства (фіксованість, вік, участь дорослих); статус і права молодіжних та дитячих 

громадських організацій (відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян"); гарантії 

участі таких організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей 

та молоді (залучаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до 

розроблення і обговорення проектів рішень); форми державної (інформаційна, методична, 

організаційна допомога, звільнення від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію 

символіки) та фінансової (видатки на реалізацію програм, проектів, заходів) підтримки 

молодіжних та дитячих громадських організацій; 

- Закон України "Про позашкільну освіту" (22.06.2000), який регламентує державну політику у 

сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та 

виховні засади; 

- Закон України "Про охорону дитинства" (26.04.2001), що визначає охорону дитинства в 

Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав 

дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює 

основні засади державної політики у цій сфері, які стосуються і діяльності громадських дитячих та 

молодіжних організацій.  
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     Спілка дітей та юнацтва «Росичі» Корсунь-Шевченківського району (1992р.) – 

правонаступник піонерської організації, але в оновленому дитячому об’єднанні багато що 

змінилось: відмовившись від диктату дорослих у дитячих об’єднаннях, політичного замовлення, 

одноманітності поглядів та думок, нове дитяче формування взяло із досвіду піонерської 

організації творчість, ініціативу, турботу старших про молодших, милосердя, колективний 

творчий підхід до справ. Піонерство – природне прагнення дітей бути першими, прагнення 

об’єднання у вільний час навколо цікавого, нового, романтичного – поступово трансформується у 

дитячий громадський рух, побудований за законами гри, дитячого самоврядування, лідерства, 

пошуку. Організація вільна у  виборі справ для дітей, дорослих, вільна від чітких вимог до свого 

устрою. Змістовність діяльності «Росичів» направлена на вибір нових програм-орієнтирів, на 

об’єднання дітей і дорослих навколо корисних та цікавих справ, що допомагають пізнавати світ, 

розкривати власний творчий потенціал, розумітись у загальнолюдських цінностях, вміти бути 

корисним людям. В 90-тих роках поступово зникають традиційні піонерські організаційні заходи, 

відкриваючи дорогу дитячим іграм, конкурсам, змаганням, акціям і т.д., які вдосконалювались, 

розвивались, охоплюючи все більше дітей та підлітків. 

     Сьогодні найліпші люди нашого суспільства стурбовані тим, як відродити Україну і 

закликають шукати вихід – у реформуванні економіки й створенні цивілізованого ринку, 

залученні іноземних інвестицій, налаштуванні  вітчизняного виробництва, науково-технічному 

прогресі в усіх сферах життя, культурному й духовному відродженні, реформуванні 

законодавства, в перебудові системи освіти. Одні закликають рівнятися на Захід, другі вважають, 

що у нас свій шлях. І кожний з них має рацію, і з кожним можна погодитися у більшій чи меншій 

мірі. Але всі пропоновані заходи, що мають відродити Україну, реалізовуватиме не хтось, а ми, 

громадяни України, і, звичайно ж, молодь, сьогоднішні діти. І щоб побудувати нову прекрасну 

Україну, треба починати з себе. Чи готові ми до цієї благородної місії, щоб мати духовні, 

моральні й фізичні сили для важливої справи – побудови своєї держави, а, отже, і свого життя, бо 

Україна – це наша земля,  це наша країна, це наша доля! Юні українці мають з дитячих літ 

відчувати себе повноправними господарями рідної землі, представниками гордої нації, здатної 

очолювати світовий прогрес у всіх галузях людської діяльності. Саме такі завдання ставить перед 

собою дитячо-юнацька організація «Росичі» - формування громадян-добротворців, патріотів 

України, для яких ділове служіння розквіту рідної Вітчизни, утвердження добра на землі буде 

змістом, потребою життя. Сьогодні наші росичі працюють за 6-ма напрямками програми 

«Творимо майбутнє сьогодні – це наша справа!». 

 

 

 

 

 
 

  СТОРІНКИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ     

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрям Програми діяльності «Роде наш красний, роде наш 

прекрасний» включає вивчення історії, традицій, культури свого роду і 

народу; виховання патріотизму, поваги до старших, любові до рідних та 

близьких; оточення турботою, чуйністю всіх, хто цього потребує; 

формування уміння та бажання приходити на допомогу і приносити 

радість оточуючим людям.  

    Події 2014-2017 років дають підстави стверджувати, що 

переважна більшість українців, серед яких і наші діти, молодь, 

виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську 

позицію. Це є свідченням системної роботи всіх соціальних 

інституцій в напрямку національно-патріотичного виховання. 

Одним із найважливіших завдань «Росичів» є продовження 

роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, 

розуміння приналежності до свого роду - Українського народу. 

В арсеналі діяльності розроблені та застосовуються багато 

форм, засобів і методів впливу. Всі заходи наповнені 

громадянсько-патріотичним змістом, утверджують ідею 

спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України, 

підтримують прагнення кожної особистості до духовного, 

інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля 

розквіту держави в цілому. Однак головне – це включення 

кожної особистості в конкретну діяльність. Адже критеріями 

патріотизму є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота 

кожного про забезпечення цілісності і суверенітету України, 

піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного 

національного відродження, сприяння гармонізації державних, 

суспільних та особистісних інтересів у повсякденному житті.     

Заходи цього напрямку Програми: районний Форум, навчання активу; конкурс героїко-

патріотичної пісні «Пісні, обпалені війною», День патріотів в таборі відпочинку «Країна 

Веселкова», акція «Голуб Миру», «Свято росинок» для молодших школярів, зустрічі з воїнами-

учасниками АТО, діяльність дитячих волонтерських загонів при кожному первинному ДЮО 

впродовж року та ін.   
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     Відповідно до Статуту РДЮОК «Росичі» вищий орган 

організації – районний збір, а з 2009 року Форум – 

збирається один раз на 2 роки. У Форумі беруть участь 

делегації з первинних осередків, які працюють при 

навчальних закладах міста і району: готують звітні 

виступи й презентації, аналізують роботу організації за 

звітний період. За результатами проведеної роботи 

грамотами за успішну реалізацію Програми діяльності та 

активну участь в районних заходах Координаційна рада 

нагороджує кращі первинні дитячо-юнацькі осередки і їх 

координаторів. Делегати розглядають питання Статуту та 

Програми діяльності РДЮОК «Росичі» на наступні 2 

роки, за потребою вносять зміни і доповнення до цих 

документів, презентують нові цікаві проекти і програми, 

обирають голову Координаційної ради та Палати дітей, 

визначають пріоритети в діяльності до наступного 

районного збору. В програмі Форуму завжди є цікаві для 

дітей - членів організації зустрічі, тренінги, виставки, 

концерти, квести, флешмоби та ін. А ще відбувається 

улюблена для спілчан конкурсна гра «Лідер-особистість».   
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Визначальною рисою сучасного українського патріотизму є його дієвість, спроможна 

перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь нації. Справжній патріот повинен 

мати активну життєву позицію, своїми справами та способом життя сприяти якісним змінам 

ситуації в країні на краще. Так, в зв’язку з воєнною ситуацією, яка склалася в 2014 році в 

Луганській і Донецькій областях, нашим воїнам-добровольцям необхідна була допомога: 

піднялася потужна хвиля волонтерської діяльності українців, допомагали й іноземні громадяни та 

організації. Тоді в членів РДЮОК «Росичі» виникло питання: «А чим ми діти, школярі, мирне й 

спокійне життя яких захищають українські військові на Сході, можемо допомогти?».  

Щоб морально підтримати воїнів-захисників діти України почали писати листи, вірші, 

малювати малюнки, виготовляти обереги та відсилати разом з посилками землякам на Схід 

України. І вже починаючи з 2014 року ці акції переросли в масштабні всеукраїнські дитячі 

проекти, а в Корсунь-Шевченківському районі -  у великий Благодійний проект «Дитяча творчість 

- на допомогу захисникам України» - ініційований районною дитячо-юнацькою організацією 

Корсунщини «Росичі», підтриманий Лігою старшокласників та реалізовується спільно з 

партнерами -  районним центром дитячої та юнацької творчості, районним будинком культури та 

навчальними закладами району. 

В ході благодійного проекту реалізовується комплекс завдань: виховання у дітей та молоді 

високогуманних особистісних якостей, патріотизму, милосердя, розуміння та поваги до захисників 

України; підтримка та розвиток дитячої творчості, яка теж може приносити матеріальну й 

моральну підтримку для українського воїна.  

Впродовж 2014-2016 років в усіх навчальних закладах відбулись виставки-ярмарки дитячих 

робіт декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва, домашньої випічки, фруктів; дитячі 

благодійні концерти; творчі майстерні, майстер-класи з виготовлення оберегів та патріотичних 

аксесуарів; плетіння маскувальних сіток та інше. Проведено декілька районних виставок плакатів 

та малюнків на тему «Діти Корсунщини – за мир!». Діти виготовляли ляльки-мотанки, до яких 

приєднували текст молитви, в’язали патріотичні жовто-блакитні фенечки, малювали малюнки, 

писали листи, які потім разом із посилками відправляли, передавали через волонтерські організації 

воїнам-захисникам в зону проведення АТО. Зібрані кошти спрямовували на лікування та 

реабілітацію поранених, закупляли необхідні речі для наших захисників, з подарунками та 

душевним теплом відвідували поранених в Київському госпіталі. Через волонтерську організацію 

надавали посильну допомогу для рятування життя воїнів у Дніпропетровській клінічній лікарні 

імені Мечникова, де головним лікарем працює наш земляк, випускник ЗОШ №5, почесний 

громадянин Корсуня-Шевченківського Сергій Риженко. 
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    БЛАГОДІЙНИЙ  ПРОЕКТ 



 

 
 

Учнівська молодь, враховуючи їх досвід та можливості, є не лише активними учасниками, а й 

ініціаторами багатьох благодійних заходів на підтримку української армії. Щороку проводимо 

декілька районних дитячих масових заходів по збору коштів до благодійної скриньки, причому 

форми їх проведення різноманітні. Так, в 2014 році, 14 жовтня – коли ми вперше відзначали День 

захисників України – ініціативу проекту підтримав дитячий танцювальний клуб «Фієста» і 

художні колективи РЦДЮТ - відбулася благодійна конкурсно-концертна програма «Твій шанс». А 

в 2015 році танцклуб «Фієста» провів танцювальний конкурс «Твій шанс» та акцію «Допоможемо 

захисникам України». В листопаді 2014 року вперше відбувся районний дитячий благодійний 

концерт «Україна – це ми!», в якому взяли участь кращі вокальні й хореографічні колективи, 

солісти, переможці районного фестивалю дитячої творчості «Зірки Надросся». Корсунчани та 

гості міста, жителі району підтримали дитячу ініціативу та завітали на концерт.  

Серед вболівальників районної гри-конкурсу «Лідер – 2014» було проведене голосування за 

улюблену команду на «Приз глядацьких симпатій» шляхом вкидання коштів в «благодійні 

скриньки» команд. «Благодійний аукціон» організували команди-учасники під час фіналу 

районної гри-конкурсу «Лідер-2015» – потрібно було розрекламувати та найдорожче продати 

авторські вироби, виготовлені власноруч самим капітаном або членами його команди.  

Учасники та глядачі наших благодійних заходів у вересні-грудні 2014-го  року зібрали більше 

11 тисяч грн. на допомогу воїнам, які захищають нашу рідну Батьківщину. На ці кошти для 

батальйону територіальної оборони «Черкаси» було закуплено та відправлено «Новою поштою» 

засоби мобільного зв’язку (88 стартових пакетів «Лайф» та картки поповнення до них), тактичне 

обладнання, теплий одяг, продукти, за що командування батальйону надіслало лист-подяку 

організаторам та дітям, які були активними учасниками цих акцій. 

В  2015-му році під час Районного Форуму РДЮОК «Росичі» в рамках благодійного проекту 

делегатами була підготовлена виставка плакатів, малюнків на тему «Ми – за мир!» та сувенірів, 

оберегів для українських воїнів. Щороку в грудні проводиться акція «Гостинці солдатам від 

Святого Миколая» - школярі району в кожному навчальному закладі зібрали новорічні листівки, 

сувеніри, обереги, солодощі та передали отцю Ростиславу до Спасо-Преображенського храму, 

який особисто разом з волонтерами часто їздить з допомогою нашим воїнам на Схід. 

6 грудня 2014р. організували та провели  разом з танцклубом «Фієста» Перший районний 

благодійний фестиваль дитячого та юнацького хореографічного мистецтва «Візерунки на Росі», 

присвячений Дню Збройних сил України. Всього було представлено 40 номерів хореографічних та 

вокально-хореографічних  колективів, діти з особливою душевною теплотою дарували свій талант 

на сцені у неповторних, чарівних танцювальних візерунках. 
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2015 року відбувся Другий районний відкритий фестиваль, Корсунь-Шевченківський вітав на 

сцені фестивалю  дитячо-юнацькі колективи нашого міста і району, а також гостей з 

Городищенського, Чорнобаївського, Золотоніського, Тальнівського та Черкаського районів, понад 

60 художніх танцювальних номерів у виконанні солістів, дуетів, тріо та колективів.  Почесний 

гість фестивалю, демобілізований в червні 2015 року учасник АТО, вчитель Квітчанського НВК 

В.М.Отземко привітав учасників фестивалю та подякував за те, що такими благодійними 

заходами, своїми щирими бажаннями, душевним теплом та емоційною, зворушливою дитячою 

творчістю вони підтримують моральний та бойовий дух наших воїнів. 

4 грудня 2016 року до 25-річчя Збройних Сил України відбувся вже Третій благодійний 

фестиваль «Візерунки на Росі» із статусом обласного (до колективів попереднього року додалися 

ще учасники із Смілянського та Канівського районів). Танцюристи продемонстрували у 

конкурсній програмі 66 номерів за номінаціями: український народний танець, танці народів світу, 

бальна, сучасна та естрадна хореографія, театр танцю та спортивний танець. Благодійні кошти 

передано голові районної організації «Солдатські матері Корсунщини» Т.В.Перетятько для 

лікування поранених українських військових. 

На зібрані впродовж 2015-го року кошти (більше 14 тис. грн.) придбали бензопилку та 

комплектуючі до неї, термоси, термочашки, обладнання для роботи інтернету, електролампочки, 

засоби гігієни, станки для бриття, ліки та продукти, цукерки та надіслали декілька посилок 

«Новою поштою» військовим 14-го окремого мотопіхотного батальйону в район Волновахи; а 

також надавали допомогу іншим військовим підрозділам та воїнам-землякам, батькам учнів 

Корсунщини.  
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В 2016р. наші учнівські колективи долучилися до обласної акції Ліги старшокласників 

«Випробування мужністю: освітяни Черкащини на варті миру»: написали вірші та літературні 

присвяти вчителям – учасникам АТО, які ввійшли до книги-проекту «Шикувалися воїни світла». У 

вересні-жовтні відбулись районні акції: «Оберіг для солдата» - дітьми Корсунщини з великою 

теплотою і надією на мир були виготовлені сотні листівок та оберегів; передали через волонтерів 

нашим воїнам в переддень свята Покрови та Дня захисників України; в ході благодійної акції 

«Допоможемо воїнам-корсунцям» - вдалося зібрати  майже 20 тисяч гривень, які передані сім’ям 

воїнів АТО та організації «Солдатські матері Корсунщини» для лікування і реабілітації поранених 

військових. 

11 листопада 2016р. відбувся районний фінал гри-конкурсу «Лідер-2016», в якому взяли 

участь команди старшокласників із семи навчальних закладів. «Пишаємося бути українцями» - 

цією темою були пронизані всі творчі конкурси та виступи команд. Запрошені почесні гості – 

голова районної Спілки воїнів-учасників АТО І.В.Журавльов,  голова організації «Солдатські 

матері Корсунщини» Т.В.Перетятько, учасник АТО, який має протези замість втрачених руки і 

ноги, В.О.Мазніченко, зверталися до учнівської молоді з щирими подяками за доброчинні справи, 

за моральну і матеріальну допомогу нашим воїнам-захисникам в скрутний для всієї України час.  

Отримані позитивні емоції під час дитячих виступів, наповнених патріотизмом, любов’ю до 

рідної землі, мають для присутніх глядачів позитивний психологічний ефект. Ми вважаємо, що на 

сьогодні, коли з війни повернулись дуже багато наших земляків, надзвичайно важливим в нашому 

проекті є подарована їм дитяча увага, тепло, творчість, психологічна підтримка. Тому запрошуємо 

учасників АТО на зустрічі в школи, на дитячі концерти, районні мистецькі акції, конференції, 

фестивалі дитячої творчості та інші заходи.  

В жовтні 2016р. стартувала районна естафета «Прапор доброчинності», яка впродовж 

навчального року завітає до всіх навчальних закладів. 

В реалізації завдань проекту вже взяли участь більше двох з половиною тисяч дітей та 

підлітків, більше ста дорослих, крім того задіяні батьківська громадськість, жителі району. Добрі 

вчинки, благодійність  – це радість не лише для тих, кому їх адресовано, але й для тих, хто їх 

робить, і в переважній більшості – не афішуючи цього і не рахуючись із часом, затраченими 

зусиллями. Наш проект продовжується. Ми віримо, що зібрана фінансова й матеріальна допомога 

з особливим теплом дитячих сердець передана захисникам України стала їм у нагоді, комусь 

зберегла здоров’я, віру, а можливо і життя.  

А наша мета – ненав’язливо залучити учнівську молодь, підростаюче покоління, всіх 

небайдужих людей до благодійності, прояву патріотичних почуттів, любові до рідної землі, 

народу, України, завдяки високодуховності, майстерності, проникливості дитячої творчості.  
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Завдання цього напрямку роботи - формування навичок спілкування в 

колективі та суспільстві, організаторських здібностей шляхом участі в 

роботі органів самоврядування організації; виховання лідерських 

якостей; пізнання себе, загартування фізично, ведення та пропагування 

здорового способу життя; запобігання тенденції духовного спустошення 

через пошук краси, гармонії та істини.  

     Проведені заходи: районний конкурс-гра «Лідер-особистість», зліт добротворців, виставка 

дитячих малюнків і плакатів «Світ моїх прав» до Міжнародного дня захисту дітей, тренінгові 

заняття із залученням спеціалістів на теми «Зміни себе сам», «Лідер в тобі», навчання активу 

впродовж року. Особливою популярністю відзначається командна гра «Лідер», яку ми 

проводимо з 2005 року. Її мета - виявити осередки-лідери серед шкільних ДЮО, а також лідерів- 

особистостей для подальшої реалізації програми РДЮО Корсунщини «Росичі»; формування 

патріотичних почуттів, національної свідомості, активної життєвої позиції; виховання почуття 

взаємодопомоги, відповідальності за свої дії при виконанні спільної справи; проведення 

змістовного та цікавого дозвілля, розвиток індивідуальності дитини, стимулювання дитячо-

юнацької ініціативи, творчості, інтересів та здібностей; розвиток організаторських здібностей 

дітей та підлітків, навичок спілкування в колективі та суспільстві. У районному фіналі гри були 

представлені кращі команди-представники ДЮО з міських шкіл та Стеблівської ЗОШ, 

Гарбузинського, Деренківецького, Моринського, Драбівського та Нетеребського НВК. Перемогу 

здобували команди: «Гюлістан», капітан Жанна Лисенко 

(гімназія, 2005р.), «Бомба» (гімназія, 2006р.), «БЕМС», Артем 

Свитка (ЗОШ №2, 2007р.), «ШОК», Юлія Голуб (ЗОШ №1, 

2008р.), «КРОК», Дмитро Томіленко (гімназія, 2010р.), 

«Колорит», Руслан Крикун (ЗОШ №2, 2011р.), «Драйв», Ірина 

Мельник (ЗОШ №1, 2013р.), «Палаючі серця», Андрій 

Шестопал (гімназія, 2014р.). 

      2015-го року за перемогу в фіналі гри «Лідер» змагались 6 

команд – представників дитячо-юнацьких осередків РДЮОК 

«Росичі»: «Вільні крила» - ДЮО «Калинове гроно», 

Деренківецький НВК, капітан Кріт Оксана; «Екстрім» - 

«Росичі», Гарбузинський НВК, Середа Юлія; «Імпульс» - 

«Росичі», ЗСШ № 5, Піштова Юлія; «Палаючі серця» - 

«Сузір’я», гімназія, Перевозний Максим; «4В (СТ)2» - 

«Росичі», ЗОШ № 2, Давиденко Віктор; «Драйв» - «Росичі», 

ЗОШ №1, Лисенко Вікторія. 
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У конкурсі-візитці «Лідер-stars» на тему «Зіркові лідери» обов’язковим завданням для команд 

було запросити та задіяти у виступі одного дорослого за вибором команди – відому людину, 

переможця, колишнього випускника школи, майстра своєї справи, лідера в якійсь галузі 

суспільства та інших, які є життєвим взірцем для команди. На сцені цього дня були: 

Деренківецький сільський голова І.В.Плохута, завідуючий райметодкабінетом відділу освіти 

Д.В.Антонов, журналіст радіо «На хвилях Корсуня» Ю.Шатунський, переможець обласного та 

учасник Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», багатодітна мама Л.М.Баранова, випускник 

ЗОШ № 2, переможець гри «Лідер-2014» А.Жук. 

    В ораторському конкурсі «Лідер і його команда» капітани з допомогою своєї команди 

продемонстрували «талант говорити» на задані теми, їх важливість та актуальність. Найкраще, на 

думку журі, з цим завданням впоралась Кріт Оксана та команда «Вільні крила». «Шоу-лідер» - 

інсценізація командами української пісні з використанням національної символіки та костюмів  

вдалось неймовірно патріотичним, барвистим та емоційним. Капітанський конкурс складався з 2 

етапів: «Благодійний аукціон» – розрекламувати та найдорожче продати  у формі аукціону 

завчасно підготовлену 1 річ, виготовлену власноруч самим капітаном або членами його команди. 

Журі оцінювало майстерність у  виготовленні, техніку виконання роботи, емоційність, 

красномовність капітана в проведенні лоту, рекламні ходи в представленні предмета, який 

виставляється на продаж. А виручені кошти були використані командами на благодійність. 

Завершилася гра підготовленою капітанами масовкою «Гра весела всіх нас кличе». Адже лідер – 

це той, хто прагне перетворити вільний час у веселощі і свята. У підсумку журі - всі команди стали 

переможцями у номінаціях: «Найоригінальніша команда» - «Екстрім»; «Найдружніша команда» - 

«Імпульс»; «Непереборна воля до перемоги» - «Вільні крила»; «Зіркові лідери» - «Драйв» та 

«Палаючі серця». А перемогу та почесне звання «Лідер-2015» здобула команда «4В(СТ)2».  
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    У конкурсній програмі «Лідер-2016» на тему «Пишаємося бути українцями» змагалися 7 

команд: «Світанок», капітан Людмила Кудла (ДЮО «Росичі» Нетеребський НВК), «Мурашник», 

Анна Теліцина (ДЮО «Мурашник», Моринський НВК), «Україна в серці», Олександр Зборівський 

(ДЮО «Калинове гроно», Деренківецький НВК), «Серця патріотів», Дарина Полушведкіна (ДЮО 

«Росичі», ЗОШ №1), «4В(СТ)2», Анастасія Шабельник (ДЮО «Росичі», ЗОШ №2), «Лідер», Юлія 

Піштова (ДЮО «Росичі», ЗСШ №5), «Палаючі серця», Марія Заболотня (ДЮО «Сузір’я», 

гімназія). Традиційна візитка команд «Лідер-stars» була доповнена виступами відомих успішних 

людей, які є життєвим взірцем для учнів, мають повагу та авторитет в громаді. Почесні гості, 

запрошені командами, - В.О.Мазніченко (учасник АТО, був тяжко поранений), Т.В.Перетятько 

(голова громадського обєднання «Солдатські матері Корсунщини», мати Р.Сокуренка, який 

загинув в АТО), Л.М.Ткач (волонтер, народна майстриня з розпису), О.М.Грушевська (начальник 

відділу освіти РДА), Л.А.Бистрова-Дробот (ветеран педагогічної праці, поетеса), В.С.Бур’ян 

(поет), Т.М.Мостова (вчитель-переселенець з Донбасу) - висловили своє бачення щодо сучасності, 

побажання підростаючому поколінню любити свою батьківщину, бути патріотами.  

Конкурси-експромти «Бліц-турнір» та «Ораторський» були присвячені історичко-краєзнавчій 

тематиці та актуальним соціальним питанням сучасної молоді. Веселі та оригінальні кліпи-

інсценізації «Як Лідери Європою мандрували» завершили конкурсну програму. 

Голова Палати дітей КР РДЮОК «Росичі» Олександра Фурман привітала кращі команди 

лідерів, які  зібралися на улюблену гру, щоб показати свої вміння, здібності і таланти та 

позмагатися за титул переможця. «Сьогодні в кожній команді є почесний учасник, якого команда 

запросила тому, що ця людина – яскрава особистість, патріот, мудрий лідер з життєвим досвідом. І 

цей досвід, поради і побажання є для нас, підростаючого покоління українців, прикладом, взірцем 

у багатьох ситуаціях, нам є ким пишатися, є на кого рівнятися. Тому ми дякуємо всім, хто 

підтримує сьогодні молодь, - сказала Олександра та вручила почесним гостям листи-подяки від 

громадської дитячо-юнацької організації «Росичі».  

Журі конкурсу – І.В.Журавльов (учасник АТО, голова спілки воїнів АТО Корсунь-

Шевченківського району), С.В.Давиденко (методист райметодкабінету відділу освіти), 

О.А.Лисенко (методист РЦДЮТ, голова КР РДЮОК «Росичі»), І.В.Науменко (організатор 

культурно-дозвіллєвої діяльності РБК), Т.Бак (голова студентської ради Корсунь-Шевченківського 

педколеджу) – підбили підсумки, в результаті яких всі команди нагороджені за перемогу в 

номінаціях: «Україна в серці» - «Герої нашого часу», «Світанок» - «З Україною в серці», 

«Мурашник» - «Яскравий дебют», «Серця патріотів» - «Найоригінальніша команда», «Лідер» - 

«Найдружніша команда», «4В(СТ)2» - «Зіркові лідери». Переможцем гри стала команда «Палаючі 

серця», яка й отримала почесне звання «Лідер 2016 року». 
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Конкурс «Лідер-особистість» ми проводимо на районному Форумі з 2003 року. В ньому 

беруть участь діти-лідери первинних ДЮО, які змагаються в презентації нових проектів, 

українських стилізованих костюмів, своїх талантів і хобі тощо. За цей час зросло чимало 

росичів-лідерів, переможцями стали: в 2003р. – Олена Чорновіл (Моринський НВК), 2005р. – 

Жанна Лисенко (гімназія), 2007р. – Мар’яна Соловей (Деренківецький НВК), 2009р. – Дмитро 

Томіленко (гімназія), 2011р. – Альона Меланченко (ЗОШ №2), 2013р. – Інна Соловей 

(Драбівський НВК), 2015р. – Анастасія Круціденко (ЗОШ №2).  

    Сьогодні стрімко займають місце під сонцем ті, хто твердий розумом, має чітку мету та велике 

бажання досягти успіху. Тож, бажаємо творчих та життєвих здобутків нашим лідерам, і впевнені, 

що їх активна участь в соціально значимих проектах, набуті ними знання та вміння, громадська 

діяльність в РДЮОК «Росичі» обов’язково стануть запорукою успішності в майбутньому. 
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«Струни серця» - це напрямок сприяння розвитку дитячої творчості, 

інтересів та здібностей дітей; знайомство з творчістю та мистецтвом; 

підтримка юних талантів та створення умов для самореалізації творчих 

особистостей; підняття рівня духовності молодого покоління.  

    Мистецькі заходи організовуються та проводяться з метою виявлення 

нових імен юних талантів, подальшого розвитку дитячої творчості, підтримки 

талановитої молоді, посилення її ролі в естетичному вихованні 

підростаючого покоління, забезпечення умов для 

творчого обміну досвідом роботи і репертуаром 

виконавців та їх керівників, а також організації 

змістовного дозвілля – таким чином РДЮОК «Росичі», 

наскільки це нам вдається, реалізовує потребу дітей та 

молоді, виявлену в результаті проекту «Залучення 

учнівської молоді до стратегічного планування 

розвитку міста» (2011-2012 рр.),  щодо збільшення в 

нашому районному центрі розважальних, творчих 

заходів. 

    Щороку організовуємо проведення персональних 

виставок робіт талановитих дітей, районні фестивалі - 

дитячої творчості «Зірки Надросся», дитячого, 

юнацького та молодіжного хореографічного мистецтва 

«Візерунки на Росі», творчості дітей з обмеженими 

фізичними можливостями «Повір у себе», гала-концерт 

«Новорічні Зірки Надросся» та ін. Кращі юні 

виконавці, колективи є активними учасниками багатьох 

обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і 

фестивалів «Джерело надій», «Зоряні мости», «Крок до 

успіху», «Скарбничка майбуття», «Козацький шлях», 

«Мистецький дивокрай Черкащини» та ін. 
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  Районний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зірки Надросся» був започаткований в 2007 

році з метою виявлення нових імен юних талантів, подальшого розвитку дитячої творчості, 

підтримки талановитої молоді, посилення її ролі в естетичному вихованні підростаючого 

покоління; популяризації народного та естрадного мистецтва; виховання любові до України, 

рідного надросянського краю, його природи і визначних місць; забезпечення умов для творчого 

обміну досвідом роботи та репертуаром керівників гуртків, студій, 

вчителів музичного мистецтва. В 2016 році відбувся вже10-ий 

Ювілейний фестиваль «Зірки Надросся». Участь у фестивалі беруть 

всі бажаючі колективи та окремі виконавці міста і району віком від 

4 до 18 років за 4-ма віковими категоріями в трьох жанрах: 

вокальне, танцювальне та інструментальне мистецтво. Організатори 

завжди раді вітати також і глядачів – батьків, однокласників, 

вчителів та всіх прихильників дитячих талантів. Щоразу журі 

нагороджує переможців у всіх жанрах та вікових категоріях, а 

також у номінаціях: «З Україною в серці», «А ми тую козацькую 

славу збережемо», «Пісня про Корсунь», «Присвята Україні», 

«Зірочка Надросся», «The Best» та ін.  

  Переможці фестивалю нагороджуються дипломами та призами 

під час святкового гала-концерту «Новорічні Зірки Надросся». 

Талановитих та обдарованих дітей, лідерів та активістів РДЮОК 

«Росичі» цього дня вітають з новорічно-різдвяними святами Дід 

Мороз, Снігуронька та казкові герої з веселими іграми, розвагами й 

танцям навколо красуні-ялинки, солодкими призами для всіх дітей.   
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За 10-річну історію фестивалю від року до року зростали та 

перемагали нові й нові «зірочки» Надросся: солісти-вокалісти – Лисенко 

Вікторія, Круціденко Анастасія, Максимчук Анна, Медвідь Катерина, 

Морковник Максим, Стрикаль Анастасія та Вероніка, Ремех Інна, Ємець 

Ярослава, Фесан Вікторія, Гладка Марина, Харченко Руслана, Федосій 

Юлія, Мартієнко Вікторія, Касяненко Антон, Бойко Оксана, Ярошенко 

Маргарита, Лис Наталія та Вікторія, Завдавайло Олена, Дробот Каріна, 

Задорожня Ірина, Жало Дарья, Романенко Віта, Лазарєва Вікторія, 

Бєлікова Надія, Поковба Тетяна, Твердохліб Анастасія, Макаревич 

Владислав, Теліцина Анна, Кудла Людмила,  Манчевський Олександр, 

Вакулюк Ірина, Микитенко Тетяна, Білокур Антон, Шкребтієнко Валерія, 

Закрасняна Вероніка, Савченко Анна, Ляшенко Влада, Поковба Інна, 

Стеценко Діана, Семененко Юлія та ін.; ансамблі - «Мрії», «Юність 

Корсунщини», «Перлина», «Веселка», «Дзвіночок», «Домісольки», 

«Усмішка», «Барви Корсуня», «Дзвіночки», «Ложкарі» та ін.; солісти-

інструменталісти – Томіленко Дмитро, Сірош Анастасія, Домініченко 

Віталій, Лизогуб Богдана, Перевозний Максим, Киселюк Анастасія, 

Байкініч Ілля і Денис, Терещенко Марія; хореографічні колективи - 

«Зорецвіт», танцклуби «Люкс» (солісти Томіленко Дмитро, Соломаха 

Микола), «Фієста» (солісти Стоноженко Дмитро, Шпунтенко Марія, 

Стоноженко Едуард, Бодненко Софія, Квітка Євгеній, Алєксанова Марія,  

Приліпко Денис, Савченко Владислава, Федірко Ярослав, Жало Дарья), 

«Роял Денс» (Сердюк Віталій, Симоненко Інна), «Школа східного танцю 

«Лілея» (Лаптійчук Катерина, Симоненко Інна, Балинець Віталіна, Копил 

Вікторія) та багато інших юних талантів. 
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«Й чужому научайся, і свого не цурайся» - значить навчатися  

орієнтуватися в сучасному економічному житті суспільства; вміння 

працювати так, щоб було не лише цікаво, але і вигідно кожній людині 

та суспільству в цілому; оволодіння навичками праці; знайомство з 

основними спеціальностями і професіями; використання набутих 

знань і вмінь на практиці, обмін досвідом, втілення в життя своїх мрій.  
     Проводяться майстерні 

«Вмію сам – навчу тебе», майстер-класи 

залучених спеціалістів із виготовлення 

патріотичних аксесуарів; виставки-конкурси 

дитячої декоративно-прикладної творчості; на 

районному зльоті добротворців – творчі майстерні 

«Hand Made», «Х-фактор», «Танцювальний 

Марафон», «Модне коло»; бізнес-програма 

«Веселий ярмарок», трудові акції, благодійні 

ярмарки тощо. Завдяки районній естафеті «Прапор 

доброчинності» відбувається обмін делегаціями 

первинних ДЮО, ознайомлення з кращим досвідом доброчинних справ, волонтерських загонів, 

екологічних бригад, дитячого самоврядування та ін. Пропаганда та приклади здорового способу 

життя, культури поведінки доносяться до юнацтва завдяки районним виставкам плакатів і 

малюнків, конкурсам соціальних театрів «Ми – за культуру поведінки», учнівських агітбригад 

«Молодь – за здоров’я». 

Навчання активу РДЮОК «Росичі» відбувається на районних семінарах для педагогів-

координаторів ДЮО, засіданнях Палати дітей та Ради старшокласників, круглих столах, 

тренінгах для дорослих та дітей на теми «Цінності в моєму житті», «Лідер в тобі», «Зміни себе 

сам», «Ти людина – значить маєш право», «Діти на захисті природи», «Збалансований розвиток 

суспільства» та ін. 
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Звернення до витоків народного життя та творчості, використання в 

практичній роботі скарбів народної мудрості та культурної спадщини 

українського народу, підняття рівня духовності – завдання напрямку 

«Чарівні джерела». 

Народне мистецтво впродовж багатовікової історії ніколи не стоїть на місці, 

воно розвивається в живому процесі розвитку самого народу. Кращі і 

незвичні його зразки потрібно знаходити, вивчати, підтримувати, 

пропагувати і поширювати. Відродження народних традицій українців, їх 

збереження та передача наступним поколінням – важлива умова формування національної 

самосвідомості, патріотичних почуттів підростаючого покоління. 

Проводяться заходи: святкові програми  «На святого Миколая творча іскорка палає», «Свято 

Калити», «Андріївські вечорниці», «Різдвяні колядки», «Щедрівочка щедрувала, під віконце 

підбігала», «Вогні новорічної ялинки» та ін., виставки робіт народних ремесел до Великодня, 

Покрови, майстер-класи залучених народних майстрів, керівників гуртків РЦДЮТ.  

В сучасному світі активно починають відроджуватися давні містерії, які черпають свої витоки у 

язичницькому світогляді наших пращурів. Одним із видів народного 

декоративно-ужиткового мистецтва є творення  народної ляльки. Діти 

знайомляться з історією народної ляльки, її магічно-обрядовим 

призначенням, технологіями виготовлення ляльок-мотанок з різних 

матеріалів. Потім вони виготовляли ляльки-мотанки, до яких 

приєднували текст молитви, писали листи та відправляли ці обереги, 

виготовлені дитячими руками, українським воїнам в зону АТО. 

    Одним з районних заходів цього напрямку є конкурс фольклорних 

ансамблів «Зоря над вертепом», який щороку відбувається в січні з 

метою збереження та примноження культурної спадщини свого краю, 

вивчення традицій та звичаїв українського народу, сприяння їх 

подальшій популяризації серед учнівської молоді. Наші творчі росичі 

є активними учасниками цього конкурсу. У своїх виступах колективи 

відтворюють обряди зимового циклу нашого регіону, а переможцями 

стали: в 2014 та 2015 роках - ансамбль Корсунь-Шевченківської 

гімназії, в 2016 та 2017 роках – ансамбль «Барви Корсуня» Корсунь-

Шевченківського РЦДЮТ.  
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«Історія жива моя – мій край» - це вивчення історії рідного краю; 

збереження історичних та архітектурних пам’яток; формування 

екологічної свідомості; вивчення та охорона природи рідного краю; 

оволодіння навичками взаємовідносин з навколишнім середовищем.  
     В дитячо-юнацьких осередках проводяться ряд екологічних акцій з 

прибирання та озеленення територій, розчищення джерел та прибережної 

смуги нашої Росі-напувальниці; трудові десанти з впорядкування 

обелісків, братських могил; пізнавальні вікторини «Корсунщина – козацький край», туристичні 

походи «Козацькими шляхами» до с.Виграїв (битва під проводом Б.Хмельницького), с.Квітки 

(Наливайків шлях), екскурсії по історичних місцях та до музеїв І.С.Нечуя-Левицького 

(смт.Стеблів), К.Г.Стеценка (с.Квітки), О.А.Захаренка (с.Сахнівка), краєзнавчого музею та 

історії війни, державного історико-культурного заповідника в м.Корсунь-Шевченківський.  

 У тісній співпраці з районною організацією Всеукраїнської екологічної ліги, дитячим 

об’єднанням «Екологічна варта» з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та 

природоохоронної діяльності щороку проводиться районний конкурс дитячих екологічних 

агітбригад «Земля – наш спільний дім». Надзвичайно актуальним є порушеної екологічних 

проблем та їх соціальне значення, особливо забруднення річки Рось – джерела питної води для 

всього міста. З ряду причин річка щоразу перебуває 

на межі екологічної катастрофи, як і багато інших 

водних артерій України. У своїх виступах діти 

демонструють весь спектр проведеної ними 

природоохоронної роботи за попередній рік. 

Найбільше перемог за ці роки виборола та брала 

участь і перемагала (або ставала призером) в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

колективів екологічної просвіти в м.Черкаси 

команда «Водограй» Корсунь-Шевченківської 

гімназії. 
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ІСТОРІЯ ЖИВА МОЯ – МІЙ КРАЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Проект “Залучення учнівської молоді до стратегічного планування розвитку міста Корсунь-

Шевченківський”, який організація «Росичі» реалізувала впродовж 2011-2012 років в рамках 

проекту Творчого центру «ТЦК» «Сталий міський розвиток» за фінансування ЄС, допоміг 

активізувати молодь Корсунщини, пробудити інтерес до суспільного життя. Розробка цього 

проекту була актуальною тому, що молодь практично не брала участі в плануванні розвитку свого 

міста через неінформованість та власну пасивність. В результаті місцева влада неспроможна 

забезпечити привабливе соціо-культурне середовище, що призводить до відтоку молоді до 

великих міст, демографічної кризи, підвищення рівня п’янства, алкоголізму, наркоманії в 

молодіжному середовищі,  деградації окремих категорій населення міста. Мета проекту - сприяння 

просуванню прав та інтересів молоді міста Корсунь-Шевченківський в стратегічному плануванні 

сталого міського розвитку шляхом проведення комунікативних заходів. Ми ставили перед собою 

завдання покращити обізнаність учнівської молоді щодо її прав та можливостей участі у процесі 

планування сталого міського розвитку; вивчити та узагальнити громадську думку серед молоді 

щодо пріоритетних напрямків стратегічного розвитку міста.  

В ході проекту було проведено ряд комунікативних заходів: інформаційна конференція для 

учнівської молоді міста щодо її прав та можливостей в процесі стратегічного планування міського 

розвитку; круглий стіл “Розвиток діалогу, співпраці між владою та молодіжною громадськістю 

щодо стратегічного планування розвитку міста” (взяли участь делегати від учнівських колективів, 

міський голова М.Р.Самойленко,  заступник міського голови М.О.Оношко, начальник відділу у 

справах сім’ї, молоді та спорту І.В.Василенко, директор РЦСССДМ Т.В.Щербина, голова районної 

громадської організації Всеукраїнської екологічної ліги О.С.Майдаченко,  голова районного 

громадського мистецького об’єднання “Янталка” Г.А.Педченко, працівники  служби у справах 

дітей райдержадміністрації, представники місцевої преси, педагогічних колективів навчальних 

закладів міста); тренінг для старшокласників на тему «Реалізація прав дитини в процесі 

стратегічного планування розвитку міста»; конкурс соціальних проектів «Якби мером Корсуня був 

я» (було подано 12 робіт, серед яких конкурсна комісія визначила 4 кращих, автори нагороджені 

грамотами та цінними призами: І місце – «Корсунь-Шевченківський – вічнозелений сад юних 

талантів», автор – Домініченко Віталій, «Розвиток історичного та краєзнавчого туризму», Антонов 

Богдан; ІІ місце – «Екологічні проблеми міста та його околиць», Сірош Анастасія;  ІІІ місце – 

«Покращення соціально-економічного та культурного розвитку міста», Ворона Юлія, «Корсунь як 

культурна долина», Заболотня Вікторія).  

     Важливим етапом проекту стало проведення в лютому-березні 2012 року анкетування в щодо 

інформованості про стратегічний розвиток міста та вивчення інтересів,  пропозицій молоді до 

планування стратегії розвитку свого міста. В ньому взяли участь понад 500 осіб  - учні 8-11 класів 

міських шкіл та педагогічного училища ім.Т.Г.Шевченка.  

     В травні 2012 р. відбулась підсумкова конференція на тему 

«Майбутнє Корсуня в твоїх руках», в ході якої учасники 

ознайомились з результатами проведених інформаційно-

комунікативних заходів проекту, провели їх обговорення, 

розробили та затвердили пропозиції – звернення до робочої  групи 

з розробки  плану стратегічного розвитку міста Корсунь-

Шевченківської міської ради, до мера міста щодо врахування 

інтересів молоді  в плануванні сталого міського розвитку.  
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Всі діти різні, але вони рівні з погляду свого права на повноцінний розвиток творчих 

здібностей. Важливим залишається побачити в кожній дитині творче начало й спрямувати його в 

русло розвитку через різні види діяльності: інтелектуальну, художньо-естетичну, спортивно-

оздоровчу та комунікативну. 

Реалізація проекту «Відкрий у собі зірку» розпочалася у 2008 році 

в рамках програми-проекту РДЮОК «Росичі» «Відкриваємо світ 

поруч» та обласного проекту СДЮОЧ «Відкрий у собі зірку». Його 

мета - виявлення здібних та обдарованих дітей, всебічне сприяння їх 

розвитку шляхом залучення до різних жанрів мистецтва (вокального, 

театрального, хореографічного та ін.) в ДЮО при сільських школах; 

забезпечення умов для самореалізації дітей та молоді; вдосконалення 

системи роботи з обдарованими дітьми. Для успішного втілення 

проекту необхідно було залучити на громадських засадах 

відповідних спеціалістів-ентузіастів, педагогів, які б «підняли» цю 

тему в сільській місцевості, створили «майданчик» для подальшого 

розвитку. І такі бажаючі з’явились - на базі Квітчанського НВК був 

створений такий «майданчик» завдяки молодій особі, на той час 

студентці Ж.С.Лисенко: спочатку танцювальний  колектив з учнів 

11-го класу (за наполегливого сприяння їх класного керівника 

В.М.Отземка та керівника первинного ДЮО Н.Г.Аляб’євої) розпочав 

готувати декілька танцювальних номерів до свого випускного вечора. Вже наступного року було 

вирішено створювати в с.Квітки дитячо-юнацький танцювальний клуб, а бажаючих навчатися 

танцям юних квітчан з кожним роком ставало більше. Танцклуб був створений і працював на 

громадських засадах спочатку при Квітчанському НВК, потім на базі сільського будинку культури 

с.Квітки, розвивався, розширювався. На даний час це колектив Корсунь-Шевченківського РЦДЮТ 

і називається він – «Фієста». Сучасні бальні танці 

користуються всесвітньою популярністю. Парні танці – 

дивовижне естетичне явище, що особливим чином 

поєднує досконалість складно координованих рухів, 

образне втілення музичних, ритмічних композицій, 

творче натхнення, величезну працю партнерів. Давня 

мудрість говорить: «Геній – це одна чверть таланту й три 

чверті роботи». Тільки напружені тренування можуть 

зробити з учня майстерного танцюриста. Значна виховна 

робота з популяризації культури бального танцю серед 

дітей і молоді будується на проведенні танцювальних 

турнірів, конкурсів і концертних програм, що дає 

можливість показати рівень навчання, творчий потенціал 

вихованців «Фієсти».  
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Тепер для квітчан танцклуб «Фієста» - це своєрідна візитівка села. З палаючими очима, 

бажанням в серці дітлахи із ансамблю, кожен раз радіючи, приходять на репетицію в свій рідний 

колектив. Воно й не дивно, адже для них «Фієста» - це друга сім я, велика, щаслива, а головне 

дружна. На базі приміщення сільської ради завдяки фінансовій допомозі ТОВ «АгроРось» 

(генеральний директор П.П.Євич) був відкритий новий, сучасний, затишний танцювальний зал, 

що дало можливість дітям села пізнати, що таке справжня хореографія. І тому кожен учасник з 

усією серйозністю ставиться до репетицій та виступів на концертах, конкурсах. За час існування 

танцклубу його вихованці – активні учасники концертів та свят у рідному селі, місті й районі, 

стали неодноразовими переможцями та призерами фестивалів дитячого та юнацького 

хореографічного мистецтва: районних - «Зірки Надросся», «Візерунки на Росі», «Диво калинове»; 

обласних - «Грайлива веселка», «Скарбничка майбуття», «Мистецький дивокрай Черкащини», «Я 

люблю Україну»; всеукраїнських – «Українська Коляда», «Академконцерт», «Джерело надій», 

«Зоряні мости», «Діти сонця» та ін., міжнародних - «Слов’янський вінець», «Море, сонце, 

мистецтво», «Надія Обзору» (Болгарія), «Золота осінь» (Угорщина), «Веселка миру» (Словацька 

Республіка), були активними учасниками святкування Дня міста-побратима Корсуня-

Шевченківського Хойніце в Республіці Польща.  

У 2012 році танцклуб «Фієста» отримує звання кращого колективу району, його керівник 

Лисенко Жанна Сергіївна визнана кращим хореографом та нагороджена районною премією в 

галузі хореографії імені Василя Авраменка. У 2013 році танцювальному клубу «Фієста» на чолі з 

енергійним талановитим керівником Ж.С.Лисенко наказом Міністерства освіти і науки №344-к від 

15.07.2013р. було присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив». 

     Творчий запал учасників танцклубу, плідна фестивально-концертна діяльність зумовили те, що 

за невеликий період часу в 3-4 роки «Фієста» зайняла почесне місце в переліку кращих 

танцювальних колективів у мистецькому просторі України. В квітчанському танцклубі зросли 

талановиті фієстівці Євгеній Квітка, Марія Алєксанова, Дмитро та Едуард Стоноженко, Марія і 

Дарина Шпунтенко, Софія Бодненко, Євгенія Галата, Сергій та Віталіна Микитенко, Юлія та 

Марія Бурковські, Яна Квітка, Анжела та Євген Погрібняк, Петро Квітка, Насіда Владислав, 

Семиволос 

Богдан  

та багато 

інших. 
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Вперше районне «Свято дитячих посмішок» відбулось в 1998 році. Ідея його проведення була 

внесена В.П.Кочегурою (начальником відділу освіти), концепція розроблена С.М.Столовою 

(директор Палацу дітей та юнацтва, голова КР РДЮОК «Росичі»), яка побувала на 

Всеукраїнському фестивалі дитячих посмішок та запропонувала і в нашому надросянському краї 

створити таке свято для дітей. Так на зміну піонерським зльотам, які запам’яталися його 

учасникам цікавими іграми, конкурсами, масовками біля піонерського «Вогнища дружби», 

прийшло «Свято дитячих посмішок». Воно проводилося в різних місцях міста Корсуня-

Шевченківського – в парку культури і відпочинку, на спортивному стадіоні, на чудовому, 

овіяному бузковими пахощами острові М.Коцюбинського біля пам’ятника Т.Г.Шевченку, а за 

несприятливої погоди – в Палаці дітей та юнацтва. Учасниками свята були делегації кращих учнів 

– представників ДЮО «Росичі» з шкіл міста і району, які майоріли на весняному травневому 

сонечку веселковою символікою. На відкритті свята всі разом співали пісню-гімн «Веселкова»,  

проводили святкову перекличку команд та виголошували девіз Спілки «Життя – мить, спіши 

добро творить!». Дітей вітали багато почесних гостей – представників органів державної влади, 

міської ради. 

Веселко, веселко, вогнями заграй, у кожному кольорі напрямок дай ! 

ЧЕРВОНИЙ – хай квітне червона калина, а в ній – рідний край, вся твоя Україна ! 

ОРАНЖЕВИЙ – лідер швидкий та кмітливий, щоб кожен із нас був завжди особливий ! 

А далі йде ЖОВТИЙ, за ним йде ЗЕЛЕНИЙ – здобудем професію, світ збережемо ! 

А колір БЛАКИТНИЙ – повірим у себе, хай в кожному серці живе милосердя ! 

Засяй нам, Веселко, і кольором СИНІМ, щоб кожен із нас був здоровим і сильним ! 

Збирай же, Веселко, усіх нас у крузі, бо ми – то є Спілка, яка єдна друзів ! 

    «Спілка єднає друзів!» - у цій кричавці росичі згадували всі напрямки роботи та їх символічні 

кольори  Спілки «Росичі», до складу якої тоді входили 28 шкільних дитячо-юнацьких осередків. 

На цьому чудовому святі голова Координаційної Ради СДЮОК «Росичі» завжди нагороджувала 

грамотами активістів організації за результатами діяльності в навчальному році. 

     З вітальними словами до учасників та гостей «Свята дитячих посмішок» звертались молодші  

друзі – росинки, наші команди-переможці обласних змагань «Лідер» та КВН. Далі свято 

продовжувалось особливо цікавою для дітей конкурсно-розважальною програмою, грою-

мандрівкою «Веселковий експрес» по станціях: «Знайомство», естафета «Веселі старти», фабрика 

«М’якої іграшки», конкурс-караоке «Веселковий голосок», екологічна вікторина «Живи, Земле», 

розгадування загадок на «Загадковому острові», виставка «Іграшка для друга», пошук «резидента» 

в «Детективному агентстві», малюнок на асфальті «Посмішка єднає друзів», жартівлива «Показуха», 

конкурси кашоварів «Смакота», «Весела куховарня», орієнтування на місцевості «Пошук скарбу»,  на 

«Веселому ярмарку» можна було придбати смачні пироги та тістечка, змагання у влучності 

«Дартс», міні-футбол та ін. За результатами конкурсів учасники нагороджувались 

заохочувальними призами, грамотами, команда-переможець отримувала кубок «Свята дитячих 

посмішок», зазвичай всі діти в кінці свята ласували морозивом від спонсорів. Завершувався захід 

дитячим святковим концертом  за участю кращих виконавців та колективів, а потім – танцювально-

розважальною програмою «Стартінейджер».  

     Зважаючи на вимогу часу «Свято дитячих посмішок» переростає в більш масштабне дійство – 

районний Зліт добротворців, який проводився в 2006-2015 роках в травні на базі Авторської 
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О.А.Захаренка середньої загальноосвітньої школи села Сахнівка і мав за мету забезпечити 

реалізацію Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української 

державності; формування відчуття повноправного господаря рідної землі, здатного очолювати 

світовий прогрес у всіх галузях людської діяльності; виховання справжніх патріотів України, 

утвердження добра на землі, що буде потребою і змістом життя кожної дитини. Завдання зльоту: 

підведення підсумків реалізації шкільних програм добротворення, активного формування 

позитивної мотивації до здорового способу життя, поваги до загальнолюдських цінностей на 

основі творчого впровадження педагогічної спадщини О.А.Захаренка.  

Зліт розпочинався урочистою лінійкою, а пізніше – ще й парадом шкільних делегацій-команд з 

веселковою символікою, кричавками, девізами, відкриттям зльоту, виголошенням гасла добро- 

творців. На зльотах в різні роки завжди були вельмишановні почесні гості, які зверталися до 

учасників з вітальними словами: Президент Академії педагогічних наук України В.Г.Кремень, 

ректор Черкаського ОІПОПП Н.М.Чепурна, голова обкому Профспілки працівників освіти і науки 

України О.Д.Жалдак, представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії 

педагогічних наук, начальники Головного управління освіти і науки Черкаської 

облдержадміністрації, педагогічні делегації з області та всієї України. На урочистій лінійці 

відбувалось вшанування переможців добротворчих справ згідно положення у номінаціях: 

«Творення шкіл краси, радості, творчості», «До нової якості шкільної освіти», «Школа сприяння 

здоров’ю», «Творчо обдарована дитина», «Кращий волонтерський загін», «10 добрих справ», 

«Краща класна програма добротворення», «Живи, книго!», «Краща фізкультурно-оздоровча 

робота», «Краща  екологічна агітбригада», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Конкурс плакатів  

«Молодь обирає здоров’я», «Конкурс патріотичної пісні» та ін. По закінченні церемонії 

нагородження діти запускали в небо різнокольорові гелеві «кульки-добринки», як символ 

здійснених ними добрих справ. Адже, як єднаються кольори веселки і творять світло, бо 

роз’єднати їх ніхто не може, так і добрі справи ясніють крізь час і єднають людей сяйливим 

перевеслом – грайливою веселкою. 

Пізнавально-розважальна програма для учасників Зльоту добротворців, порівняно із «Святом 

дитячих посмішок», доповнилась новими формами і змістом, щороку оновлювалась, 

урізноманітнювалась, н-д.: «Школа над Россю» - екскурсія до музею О.А.Захаренка, планетарію, 

обсерваторії; вікторина «Кроки до здоров’я»; змагання з плавання в басейні та «Домбайський 

бокс»; гра-імпровізація «Веселий рибалка»; майданчики «Модне коло», «Танцюють всі» та 

«Ігроленд»; «Святкова куховарня» - приготування української національної страви; кожна шкільна 

делегація  оформлювала своє «Містечко Добротворців» – прапорцями, емблемами, повітряними 

кульками та презентувала в інсценізованій формі виставки «Фотолітопис добрих справ», «Дитяча 

творчість», популяризувала здоровий спосіб життя, рекламувала досягнення свого навчального 

закладу тощо. На завершення свята для учасників був організований улюблений вже для багатьох 

поколінь «Веселий стартінейджер» - щоразу під нові пісні та з новими ведучими-лідерами.  

В 2016 році підсумки року були підведені на районному заході «Поспішайте творити добро» в 

залі Корсунь-Шевченківського РЦДЮТ. Мандрівка «Веселковий експрес» трансформувалася в 

«Патріотичний квест у вишиванках», «Стартінейджер» - у молодіжний флешмоб «Я люблю 

Україну». Та це вже сучасна історія, яка має продовжуватись… 
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Організатором обласних заходів є Спілка дитячих та юнацьких організацій Черкащини 

(СДЮОЧ, голова КР О.О.Ільченко), до структури якої входить і наша районна організація 

«Росичі». Ми разом крокували в марафоні «По веселці третього тисячоліття», відкриваючи нові 

планети дитячої галактики та створюючи нові проекти і програми - «Коло ділового спілкування», 

«Спілка збирає друзів», «Мистецький олімп», «Три С» (сильні, сміливі, спритні), «Я громадянин 

України», «Планета корисних справ», запроваджуючи нові фестивалі, акції, ігри, змагання – 

«Повір у себе», «Скарбничка майбуття», «Діти - дітям», «Іграшка для друга», «Лідер», «КВН», 

«Котигорошко», «Вчитель не повинен бути самотнім», «Не залишимо поза увагою жодної 

дитини», «Спасибі – НІ!», «Дитяча турбота», «Вмію сам – навчу тебе», «Живи, Земле» та ін.  

Росичі-активісти, переможці конкурсів та змагань постійно нагороджувалися путівками до 

обласного табору відпочинку «Веселкова країна», Дитячого центру «Молода гвардія» (м.Одеса), 

Міжнародного дитячого центру «Артек» (Крим), неодноразово побували на всеукраїнських 

зльотах СПОУ, постійно діючому зборі Національної Ради СПОУ (ФДО).   

За співпрацю, допомогу в роботі дитячо-юнацької громадської організації, активну роботу з 

дітьми та підлітками дипломами й грамотами СДЮО Черкащини були нагороджені представники 

Корсунщини: С.М.Столова, І.Л.Пустовіт, В.П.Кочегура, В.І.Лозіцький, М.С.Шевченко, 

Т.В.Гриценко, О.А.Лисенко, Ю.В.Полтавець, С.В.Давиденко, Л.В.Кодола, Л.А.Гнатченко, 

Г.О.Поковба, М.П.Кульчинська, Л.М.Алєшкова, О.В.Янченко, О.М.Аштема, Т.І.Тарасенко, 

Т.А.Черненко, Л.О.Шпак, Н.Я.Кучеренко.  

РДЮОК «Росичі» неодноразово була визнана кращою дитячо-юнацькою організацією області  

та нагороджена відповідними дипломами. 
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Голова Координаційної Ради – Лисенко Ольга 

Анатоліївна, 1969 р.н., методист Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості (на фото в 

центрі). 

Голова організації та Палати дітей Координаційної Ради – 

Фурман Олександра, учениця 11 класу Корсунь-

Шевченківської гімназії, член первинного ДЮО «Сузір’я» 

(зліва на фото).       

Заступник голови Палати дітей – Галата Євгенія, учениця 

11 класу Квітчанського навчально-виховного комплексу, 

голова первинного ДЮО «Росичі» (справа на фото).  

Члени Палати дітей: 

Парфененко Даяна – ДЮО «Росичі» Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1; 

Коваленко Мар’яна – ДЮО «Росичі» Корсунь-Шевченківської ЗОШ №2; 

Баб’як Тетяна – ДЮО «Росичі» Корсунь-Шевченківської ЗСШ №5; 

Погребняк Лариса – ДЮО «Сузір’я» Корсунь-Шевченківської гімназії; 

Ілічук Оксана – ДЮО «Росичі» Стеблівської ЗОШ; 

Кравченко Анастасія – ДЮО «Росичі» Гарбузинського НВК; 

Лис Вікторія – ДЮО «Росичі» Дацьківського НВК; 

Кріт Оксана – ДЮО «Калинове гроно» Деренківецького НВК; 

Савченко Віта – ДЮО «Росичі» Драбівського НВК; 

Кубар Тетяна – ДЮО «Сім кольорів веселки» Завадівського НВК; 

Поковба Яна – ДЮО «Росичі» Зарічанського НВК; 

Миколюк Юлія – ДЮО «Росичі» Авторської О.А.Захаренка школи с.Сахнівка;  

    Задорожня Яна – ДЮО «Світанок» Нетеребського НВК; 

Матвієнко Ірина – ДЮО «Мурашник» Моринського НВК; 

Танчинець Аліна – ДЮО «Семицвіт» Селищенського НВК; 

Поліщук Анастасія – ДЮО «Соняшник» Сидорівського НВК; 

Прийма Маргарита – ДЮО «Велике Товариство Золотого Кола» Шендерівського НВК;  

Савченко Вероніка – ДЮО «Росичі» Черепинського НВК. 

Члени Палати дорослих - координатори первинних ДЮО: 

В.П.Гурець, Г.В.Мідловець, О.Г.Саварська, Н.Г.Аляб’єва, І.М.Ягьяєва, Н.П.Карась, І.В.Діденко, 

І.В.Зінов’єва, , Р.В.Коваленко, Т.В.Собченко, Л.С.Кудла, Н.І.Кузка, Р.Ф.Кононенко, Р.В.Голуб, 

І.С.Бандурко, Н.М.Марценюк-Масюк, Д.О.Литвиненко, Л.П.Козаченко, Я.Л.Собченко, 

А.А.Романенко. 
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     Щоденна координація роботи РДЮОК «Росичі» відбувається у 20 первинних дитячо-юнацьких 

осередках (ДЮО) при навчальних закладах міста і району. ДЮО мають різноманітні назви – 

«Росичі», «Сім кольорів веселки», «Семицвіт», «Сузір’я», «Дружба», «Калинове гроно», «Велике 

Товариство Золотого Кола» та ін., працюють відповідно до своїх положень на основі Статуту 

районної організації «Росичі».  

 

ДЮО «Росичі», Корсунь-Шевченківська ЗОШ №1 
     

    «Одним із ефективних способів формування в учнів патріотичних почуттів, особистих рис 

громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури є їх участь у роботі дитячо-

юнацьких організацій. Колектив Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1 є членом дитячо-юнацької 

організації Корсунщини «Росичі», голова ДЮО – Парфененко Даяна, координатор – Н.П.Карась, 

педагог-організатор. У своїй діяльності ми керуємося гаслом «Життя – мить, спіши добро 

творить!», що реалізується у різних напрямках та формах роботи: «Роде наш красний, роде наш 

прекрасний», «Особистість – це я», «Струни серця», «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь», 

«Чарівні джерела», «Історія жива моя – мій край». Росичі школи з радістю беруть участь у 

різноманітних акціях, конкурсах, фестивалях, святах, квестах шкільного та районного рівнів, з 

нетерпінням чекають на них. Деякі з них стали 

традиційними та улюбленими для наших школярів. З 

метою вивчення «улюблених» форм виховної роботи, 

серед учнів було проведено анкетування. Школярам 

потрібно було обрати один найцікавіший позаурочний 

захід, проведений у школі протягом 2016-2017 року. У 

результаті анкетування визначено топ-5 виховних заходів. 

     Традиційною для школи є діяльність волонтерських 

загонів та щорічна творча презентація проектів 

добротворень. Протягом року учні турбуються про 

ветеранів Другої Світової Війни, ветеранів педагогічної 

праці, воїнів АТО та їх сімей. Не забуваємо піклуватися і про наших пернатих друзів: акція 

«Нагодуй птахів взимку» стала однією з улюблених, особливо для учнів початкових класів. 

Успішно діє проект «Територія розваг», розрахований на 

учнів початкової ланки. Його мета – фізичний розвиток, 

зосередження невгамовної енергії  молодших школярів на 

цікавій та корисній справі, виявлення лідерських якостей 

дітей. Нетрадиційним було святкування Дня святого 

Миколая. Щоб отримати привітання та подарунки від 

Чудотворця, учням потрібно було пройти квест «Шлях до 

Миколая». Команди-класи на чолі з класними керівниками 

прямували від станції до станції, долаючи випробування, а 

на кінцевій зупинці їх чекав Миколай з подарунками. Уже 

традиційним став загальношкільний спортивний 

флешмоб, присвячений Дню здоров’я. Цього дня діти 

чекають з нетерпінням, адже мають змогу провести його 

весело і з користю у колі друзів та вчителів, позмагатися у 

різних видах спорту, пограти у спортивні ігри.  

     Отже, з вищезазначеного бачимо, що росичі ЗОШ №1 

надають перевагу інтерактивним формам роботи, таким 

що вимагають активної групової взаємодії. Заходи, саме у 

таких формах, плануватимемо і проводитимемо надалі».  
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ДЮО «Сузір’я», Корсунь-Шевченківська гімназія 

     

    При Корсунь-Шевченківській гімназії  працює дитячо-юнацький осередок РДЮОК «Росичі», 

який має назву «Сузір’я». Головою Ради «Сузір’їв» є Погребняк Лариса. 

    Учні беруть участь у різноманітних акціях до 

знаменних пам’ятних дат. Так, з 1 по 15 грудня 2016 

року проходила акція «Привітай воїнів АТО  зі святом 

Миколая». Гімназисти збирали солодкі подарунки, 

виготовляли листівки та обереги.  Учні 6 та 7 класів  

розмалювали печиво під час майстер-класу,  який 

провела для них Коновалюк Світлана Олексіївна. 

Зібрані подарунки  з побажаннями миру, добра та 

злагоди  були передані через волонтерську організацію 

українським воїнам в зону АТО та пораненим в 

госпіталь. 

    Напередодні Міжнародного дня інвалідів з метою 

привернення уваги до проблем дітей-інвалідів учні 

гімназії провели акцію «Пухнастий друг», під час якої 

зібрали м’які  іграшки, книги, ігри.  Частину іграшок 

гімназисти  передали  до районного  територіального 

центру під час заходу «Урок доброти», а інша частина 

помандрувала в м.Черкаси до громадської організації «З 

вірою в серці», яка опікується дітьми-інвалідами. 

    21 вересня  до Всесвітнього дня миру у гімназії  

проведено загальногімназичний  флешмоб «Ми за 

мир!». Діти створювали фігуру «Голуба миру»,  

дарували виготовлених своїми руками  паперових 

голубів  жителям  міста, своїм  рідним,  знайомим, 

друзям і бажали  миру. 

    14 жовтня в День Українського козацтва учні гімназії 

зібрали для воїнів АТО солодкі подарунки, консервацію 

та власноруч зробили обереги. 

    Команда «Палаючі серця» здобула перемогу в 

районному конкурсі «Лідер -2016». 

    На початку 2017 року учень 10 класу А.Кирилюк  

(керівник О.П.Крикля) переміг у творчому конкурсі 

«Єдина громада» в рамках проекту «Сприяння 

децентралізації у Східній та Центральній Україні». 
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Рада Великого Товариства           Кошовий отаман    Гуртовий отаман     Гуртовий отаман    Гуртовий отаман      Писар 

                                                              М.Прийма              Л.Поковба               Ю.Івашкова         Ю.Патлаєнко    В.Ляшенко    
 

ДЮО «Велике Товариство Золотого Кола»,  

Шендерівський НВК 

 

 В Шендерівському НВК діє дитячо-юнацьке 

об’єднання Велике Товариство Золотого Кола – осередок 

РДЮОК «Росичі». При Товаристві є група-супутник 

«Сонечко», яка об’єднує дітей 7-10 років, а старші члени 

Товариства виконують для «сонечок» роль наставників-

вожатих. Члени Товариства об’єднуються за інтересами в 

трьох гуртах: «Народознавці», «Природолюби» та 

«Турбота і милосердя». 

Вся робота у Великому Товаристві Золотого Кола 

реалізовується згідно плану роботи та Програми 

діяльності  районної організації «Росичі» «Творимо 

майбутнє сьогодні - це наша справа». За напрямками 

«Роде наш красний, роде наш прекрасний» та «Чарівні 

джерела» працює гурт «Народознавці», було проведено 

такі заходи: дослідження «Дерево мого роду», святкові 

заходи до Міжнародного жіночого дня, виступи 

фольклорного ансамблю з Різдв’яним Вертепом, 

Андріївські вечорниці, конкурс «Козацької каші», «Свято 

Миколая», «Свято Урожаю», флешмоб до Дня рідної 

мови, шкільний конкурс «Україночка-2016», конкурс 

патріотичної пісні «Три війни в історії українського 

народу», конкурси дитячої творчості «Зірки Надросся» та 

«Мистецький дивокрай Черкащини».  

Гурт «Природолюби» працює за напрямком «Історія 

жива моя – мій край». Дуже вдало реалізовано такі заходи: 

наша екологічна агітбригада - переможець районного 

конкурсу «Земля - наш спільний дім», ведеться пошуково-

дослідницька робота по діяльності видатних історичних 

осіб нашого села, Уроки мужності  до днів пам’яті жертв 

Голодоморів, Голокосту та Героїв Крут, проведено акції 

«Чисте довкілля», «Посади дерево», «Збережи 

первоцвіти», відвідали історико-краєзнавчі музеї у 

м.Корсунь-Шевченківському, с.Моринці, с.Шампань, с.Шевченкове, м.Умань, музей історії ІІ 

Світової війни у м.Київ. 

     Гурт «Турботи і милосердя» працює за напрямком «Особистість – це я». Реалізовували такі 

заходи: персональні творчі виставки картин та малюнків талановитих  учнів школи, участь у 

проектах «Я і мої права», «Містер, міс», «Книга рекордів», спортивні змагання, акція «Іграшка для 

друга», тиждень «Милосердя», операція «Турбота», допомога ветеранам праці та воїнам АТО, 

акція «Голуб Миру», флешмоб «Ми за мир на всій Землі!», традиційна зустріч з випускниками 

п’яти поколінь. 
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ДЮО «Росичі», Квітчанський НВК 
  

ДЮО «Росичі» при Квітчанському  НВК очолює Галата 

Євгенія, координатор - Н.Г.Алябьєва, педагог-організатор. 

 5 грудня – Міжнародний день волонтера. Напередодні 

свята лідери учнівського самоврядування запросили на 

зустріч у Квітчанський НВК волонтерів. Цього дня 

школярі радо зустрічали гостей. Це  голова громадської 

організації «Солдатські матері Корсунщини»  Тетяна 

Перетятько, протоієрей Спасо-Преображенського храму 

УПЦ Ростислав Било, завідуюча волонтерським складом 

Вихрист Ольга Максимівна, волонтери - Кравченко Михайло Валентинович та Тимошенко Юрій 

Сергійович. Хвилююче враження на присутніх справив виступ матері Сокуренка Романа - Тетяни 

Перетятько. Після виступу вона подякувала учням за ту неоціненну волонтерську допомогу, яку 

надавали і надають українській армії, за теплі слова в листах, за патріотичні малюнки і поробки, за 

домашні ласощі. Не менш хвилюючим був і виступ отця Ростислава. Він розповідав про те, що 

останнім часом покращилося забезпечення бійців обмундируванням, озброєнням, харчуванням та 

все ж волонтерам завжди дуже раді. Про небезпечність таких поїздок розповідали волонтери 

Михайло Кравченко та Юрій Тимошенко. В одній з таких поїздок вони через непогоду заїхали на 

ворожий блок-пост.  За їхніми словами, того разу життя їм врятувало чудо, вони швидко 

зорієнтувалися, познімали українські розпізнавальні знаки на машині і на собі, і змогли перед 

носом ворогів провезти вщент завантажену машину нашим бійцям на передову. В цій нелегкій 

поїздці волонтери провели за кермом близько 48 годин без 

сну і відпочинку, проїхавши до лінії фронту і назад понад 

півтори тисячі кілометрів. При зустрічі з бійцями хлопці 

наголошували, що вони міцно стоять на захисті держави, а 

з таким тилом вони відчувають себе сильнішими, 

окриленими відчуттями опіки й турботи. Велику роботу 

проводить і О.М.Вихрист. Вона розповідала, що коли 

готують машину на Схід, то волонтери цілу ніч пакують 

посилки для відправки. Часто на допомогу забирають і 

свої сім’ї. Ольга Максимівна наголосила, що волонтери 

завжди прийдуть на допомогу захисникам. 

 Учні щиро привітали волонтерів з Міжнародним днем 

волонтера, подарували їм квіти та сфотографувалися на 

пам’ять. 

 В 2016 році при  Квітчанському НВК на базі 6 класу 

створено перший в районі козацький клас (класний 

керівник В.М.Отземко), який проводить цікаві для учнів 

пізнавальні заходи «Перекази-старожилів. Міфи та 

легенди», «Видатні особистості – вихідці із нашого краю», 

«Побут, місця проживання запорізьких козаків», «Козак, 

його морально-психологічна суть», «Історія місцевих 

козацьких осередків або інших учасників визвольних 

змагань за волю і незалежність України»; до Дня 

Збройних Сил України - спортивна розважально-

конкурсна  програма «Зростаємо мужніми»; беруть участь 

в благодійних акціях «Допоможемо воїнам-корсунцям», 

«Голуб миру», «Миколайчик для солдата», «Все буде 

Україна», «Подаруй солдату новорічне свято», «Забута 

могила»; у флешмобі до Дня Соборності України; тижнях 

української мови та літератури, англійської мови. 
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ДЮО «Росичі», Стеблівська ЗОШ 
  

     Стеблівський дитячо-юнацький осередок «Росичі» 

організовує свою діяльність за 6-ма напрямками: «Роде наш 

красний, роде наш прекрасний», «Особистість – це я», 

«Струни серця», «Й чужому научайтесь, і свого не 

цурайтесь», «Чарівні джерела», «Історія жива моя – мій 

край». Кількісний склад організації становить - 259 особи: 

110 росинок, 149 росичів та керівник Р.В.Коваленко, 

педагог-організатор. Головою ДЮО «Росичі» є учениця 8 

класу Ілічук Оксана. 

     Протягом року наша організація не просто існує, а живе 

цікавим життям та розвивається. Багато свят в нашій школі 

стали вже традицією – це і «Андріївські вечорниці», «Нумо, 

хлопці», «З Кобзарем в серці», «День вчителя», «Нечуєві 

шляхи», «Свято добра», «Збережімо птахів разом», 

«Козацькі забави», «Здоровим бути модно», «Квіти око 

милують, а тіло лікують», «Валентинів день», «Пам’ять не 

згасне», «Пам’ять Небесній Сотні» та ін.  

     Новими та цікавими стали заходи в 2016 році: «День 

сміху», «День читацької книги», «Коса – дівоча краса» та 

захід до 160-річчя Івана Франка. Серед учнів початкової 

ланки зародилось нове свято «Від зірниці до зірниці хай 

лунають вечорниці», яке започаткували учні 4 класу. Також 

новим і незвичайним стало свято «Містер школи», де 

обирався найрозумніший, найвеселіший, найкмітливіший та 

найталановитіший учень.  

    Крім цікавих, веселих та змістовних заходів проходить 

багато різних загальношкільних конкурсів: «Малюнок на 

асфальті», «Виставка тематичних букетів», «Виставка 

виробів з штучних матеріалів», «Новорічна композиція». 

Конкурси малюнків за темами: «Твори Т.Г.Шевченка», «З 

Україною в серці», «Світ професій», «Тато, мама, я - 

спортивна сім’я». Захоплюючими та пізнавальними стали 

екскурсії до м.Києва – музей води, парк-музей «Київська 

Русь», музей  заводу кока-коли, музей дитячої української 

іграшки, музей зброї, фабрика солодощів «Рошен», до 

святих місць України - Києво-Печерська Лавра, Софійський 

собор, Михайлівський собор, також учні школи 01.12.2016 

були на прийомі у головного чарівника – Святого Миколая. 
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ДЮО «Дружба», Дацьківський НВК 
 

     Свято Дружби – одне з улюблених свят ДЮО «Дружба» 

для учнів, вчителів та батьків Дацьківського НВК (голова 

ДЮО – Лис Вікторія, педагог-організатор – О.Г.Саварська). 

Всі з нетерпінням чекають цей день. А традиційно це 

дійство відбувається в день «Свята останнього дзвоника». 

Кожен клас – це містечко з певною назвою та девізом. 

Очолює його – мер. На святковій лінійці кожне містечко 

представляє свій девіз, символи та атрибути, звітуючи про 

добрі справи зроблені впродовж року. 

     Наступним етапом Свята Дружби є конкурсно-

розважальна програма за станціями: «Пісенна», «Загадкова», 

«Спортивна», «Ерудит», «Казкова», «Пошукова», «Святкова 

куховарня». Команди мандрують станціями та виконують 

різні завдання, виявляють свої таланти і обдарування, 

змагаються між собою. Останньою станцією є святкова 

куховарня. Журі оцінює не тільки смакові якості козацької 

каші, яку приготували учні, а й естетичне оформлення і 

представлення страви. Традиційним завершенням Свята 

Дружби є святковий стартінейджер. Учні із задоволенням 

танцюють під сучасні українські пісні. По завершенні свята 

журі оголошують результати конкурсів. Кожне містечко 

отримує нагороди за виявлену кмітливість та 

дружелюбність.  

 

 

ДЮО «Росичі», Гарбузинський НВК 
 

     ДЮО «Росичі» при Гарбузинському НВК очолює 

Кравченко Анастасія, педагог-координатор – 

Т.В.Собченко. У 2015 році Україна долучилася до 

загальноєвропейської традиції вшанування жертв 

війни “Пам’ятаємо. Перемагаємо” із використанням 

червоних маків. Росичі нашої школи не стояли 

осторонь, до Дня пам’яті та примирення і Дня 

Перемоги, які відзначають в Україні 8 та 9 травня, 

виготовили  пам’ятні символи у вигляді квітів 

маку. Створювали стилізовані червоні маки з 

атласних стрічок. Більш як півтори сотні 

червоногарячих атласних квітів-символів перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні виготовили учні 7-11 класів Гарбузинського НВК, як для 

себе, так і для молодших школярів. 8 травня всі діти прийшли до школи з символом пам’яті,  

розміщеним на одязі на лівій стороні грудей. Маленькі гарбузинці-патріоти пишалися тим, що 

стали учасниками загальноєвропейського проекту. До кожного серденька вчителі доносили істину: 

червоний мак – це український символ, а маки цвітуть там, де була пролита козацька кров. 
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ДЮО «Росичі», Корсунь-Шевченківська ЗОШ №2 
     

     14 лютого члени ДЮО «Росичі» Корсунь-

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (голова ДЮО – 

Коваленко Мар’яна, педагог-організатор – І.В.Діденко). 

провели для членів групи-супутника «Росинки» 

конкурсно-розважальну програму «Міні-міс та міні-містер 

школи». «Коханню всі віки покірні» - такими словами 

розпочали свято ведучі заходу, яке проходило в День 

святого Валентина. Програма складалася з 4 конкурсів: 

«Візитка», «Моє хобі», «Інсценізація кліпу» та 

«Розважальний». Учасники демонстрували свої таланти та захоплення, проявляли 

комунікабельність та вміння працювати в команді. Кожна пара отримала перемогу в окремій 

номінації, а переможцями конкурсу стали  учні 4-А класу Рокоман Владислав та Клімова Сніжана. 

По закінченню заходу «Росичі» нагородили учасників дипломами, пригостили смаколиками та 

побажали їм успіхів, бути такими ж завзятими та веселими, розвивати свої таланти та здібності.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮО «Росичі», Корсунь-Шевченківська ЗСШ №5 
 

     ДЮО «Росичі» в Корсунь-Шевченківській ЗСШ №5 очолює Тетяна Баб’як, 

координує роботу педагог-організатор І.В.Зінов’єва.  

     В цьому навчальному році запроваджено захід «День класу». Учні 6-Б класу - 

загін «Промінь» - звітували про свою волонтерську роботу, про участь в 

різноманітних акціях, конкурсах, висвітлили участь загону в шкільному житті. У 

святково прибраній кімнаті була розгорнута виставка робіт учнів: малюнки, 

картини-інкрустації, вироби з бісеру, вишиванки та інші 

вироби. Діти мали змогу для всієї школи продемонструвати 

свої таланти в різних напрямках. 

     Незабутнє враження на присутніх справили виступи учнів, 

які дарували пісні першій вчительці, батькам, присутнім. 

Розповідали про своє шкільне життя жартівливо та всерйоз. 

Найбільше хвилювались, виконуючи танок із капелюхами, 

але виступ був оцінений бурхливими аплодисментами та 

оваціями. Свято справило приємне враження, залишивши 

теплі та родинні спогади, сподівання і плани щодо нових 

подій у багатогранному шкільному житті. 
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ДЮО «Калинове гроно», Деренківецький НВК 

 

     При Деренківецькому НВК працює ДЮО «Калинове 

ґроно», який входить до складу районної громадської 

дитячо-юнацької організації Корсунщини «Росичі». 

Шкільний осередок «Калинове гроно» - це система 

спільної виховної роботи педколективу, батьків, 

громадськості села. Зміст його роботи сприяє реалізації 

державної національної програми «Виховуємо 

громадянина України». Крізь всі форми позакласної та 

позашкільної роботи реалізовується ідея: «Така нам буде 

Україна, які ми матимем серця». Осередок має власну 

програму, яка виходить із Програми діяльності РДЮОК 

«Росичі» «Творимо майбутнє сьогодні – це наша справа». 

«Калинове гроно» ось уже 25 років реалізовує Програму 

за такими напрямками: «Я  громадянин України» 

(патріотичне виховання); «Моя земля  земля моїх 

батьків» (патріотичне, трудове виховання); «Краса 

врятує світ» (естетичне); «Ти  частинка природи, будь 

господарем її» (трудове, екологічне виховання); 

«Фізкультура та спорт  це здоров'я нації» (фізичне 

виховання). Любов до своєї маленької батьківщини і всієї 

України, шанування родинних та державних традицій, 

національних звичаїв, засвоєння народних обрядів – ці 

якості є визначальними в діяльності членів осередку, бо прищеплюють їм такі риси, як духовність, 

національна свідомість, самодостатність, патріотизм.   

     Діяльністю охоплені всі учасники навчально-виховного процесу. Кожен клас-секція має власну 

назву. Найпоширенішими формами роботи у справі виховання юних громадян України є лінійки 

духовності. Вони поділяються на лінійки пам’яті, мудрості, радості та ін. Традиційними стали 

звіти класів-секцій, флешмоби, свята, тематичні вечори, театралізовані дійства, зустрічі з митцями 

рідного краю, знаними трударями рідного села, Корсунщини, з односельцями, учасниками АТО. 

Діяльність ДЮО «Калинове гроно» висвітлюється в щомісячній газеті «Калиновий добросвіт», як 

підсумок роботи класів-секцій за сходинками вихованості. Класи-секції щорічно реалізовують 

Програму добротворення через волонтерську роботу, через шефство над престарілими, 

дошкільнятами, ветеранами війни та праці, через посильну фізичну працю на територіях школи та 

села. Щорічно висаджують дерева, кущі, квіти, взимку доглядають зимуючих птахів, а весною 

вивішують шпаківні на «Пташиній алеї». Приємно вражають створені біля школи куточки 

відпочинку «Зелений клас», «Шкільний сад», «Бузкова алея», «Альпінарій», «Фонтан дружби», 

«Зона лікарських рослин», волейбольна та футбольна площадки. 

     Гордістю школи є переможці районних та обласних предметних олімпіад: Кріт Оксана (голова 

ДЮО), Богуш Віталій, Собченко 

Олександр, Левченко Світлана, Ткаченко 

Іван, Страдецький Олександр. Діти 

збагачують і розвивають свої таланти, 

займаючись у музичній та художній 

школах, відвідують хореографічний гурток. 

У районній грі-конкурсі «Лідер-2016» 

команда під керівництвом педагога-

організатора І.С.Бандурко разом із 

запрошеним гостем – учасником АТО 

В.О.Мазніченком – отримала перемогу в 

номінації «Герої нашого часу». 
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ДЮО «Росичі», Нетеребський НВК 

 

     При Нетеребському НВК працює ДЮО 

«Світанок», голова – Задорожна Яна, педагог- 

організатор Л.С.Кудла.   

     Родзинкою у проведенні виховних заходів 2016 

року стало «Родинне свято». У 2016-2017 

навчальному році майже всі класи школи взяли 

участь у представленні портрету класу на «День 

класу». Всі Росичі і Росинки нашого закладу 

виявили неабияке бажання показати свої здібності 

і таланти. Учні 4 класу підготували виставку своїх 

виробів власними руками. Допомагали у 

презентації дитячої творчості батьки, мами, дідусі, 

бабусі. Так, наприклад, Негоді Сніжані з 4 класу 

допомагав братик Віталій у представленні сценки 

«У школі».  Більшість учнів творили самостійно. 

Юні художниці Гончар Діана і Лопушко Даша 

зробили презентацію своїх картин. Директоренко 

Іван разом із мамою спекли книш. Максим Даценко 

представив печиво, яке приготував разом із мамою. 

Андрєєв Максим разом із татом змайстрували  

шпаківню. Даша Лопушко заграла нам на сопілочці 

композицію «Політ орла». Годівничку 

змайстрували Сорока Олег із татом. Учні  і батьки 

дуже активно і добросовісно віднеслися до свята. 

 
 

ДЮО «Семицвіт», Селищенський НВК 

 

     При Селищенському НВК над реалізацією Програми діяльності «Творимо майбутнє сьогодні – 

це наша справа» працює ДЮО «Семицвіт», голова - Танчинець Аліна, педагог-координатор 

І.М.Ягьяєва. В «Семицвіті» вже третій рік поспіль в переддень Дня українського козацтва 

проводиться конкурс української патріотичної пісні «Червона калина». Починаючи з 1 класу всі 

класи-загони готують українські патріотичні пісні та інсценівки до них. Учні надзвичайно 

відповідально відносяться до цього заходу: готують костюми, оформляють сцену, приносять 

повітряні кульки та прапорці. На захід запрошуємо представників місцевої влади, учасників АТО, 

батьківську громадськість. 

     В 2016 році до Дня українського козацтва провели ще й виставку виробів із повітряних кульок. 

Всі залишилися задоволеними від заходу, і вирішили проводити його щороку.  
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ДЮО «Соняшник», Сидорівський НВК 

 

     При Сидорівському НВК працює ДЮО 

«Соняшник», голова – Поліщук Анастасія, педагог-

координатор – Д.О.Литвиненко. 

     «У нашій школі ми проводимо багато різних свят 

і заходів. Усі учні із великим задоволенням беруть у 

них участь. Але в цьому навчальному році 

найбільше нашим дітям запам’яталися два заходи - 

Андріївські вечорниці та розважальне шоу «Хто 

зверху?», яке ми проводили на День святого 

Валентина.  

     На свято Андрія ми готуємо різні конкурси та 

розваги, що раніше наші предки проводили в ніч 

ворожіння, та проводимо їх між всіма бажаючими 

учнями. Діти мають змогу долучитися до традиції  

на Андрія «хватати калиту». Це свято підтверджує 

думку, що через проведення позакласних заходів у такій формі живі іскри народного досвіду 

входять в дитячі душі легко, непомітно, і користі від них більше, ніж від довгих моралізаторських 

настанов. Тим більше, що у формуванні духовності слід орієнтуватися не на хвилинний успіх, а на 

результати, які, можливо, зараз не помітні, але які обов’язково будуть. Такий захід допомагає не 

лише отримати прекрасний настрій, виграти в конкурсі солодкий приз, а й формує з нашого 

майбутнього покоління справжніх патріотів, відіграє значну роль в піднятті національної та 

історичної свідомості наших дітей.  

     День святого Валентина в нас теж пройшов надзвичайно цікаво й по-сучасному: виникла ідея 

провести його у формі відомого телешоу «Хто зверху?». Учням-старшокласникам такі ідея 

припала до душі. Таке змагання потребувало підготовки у виготовленні реквізиту, але діти охоче 

взялись і за цю справу. Таким чином змагання вийшло веселе, дотепне, азартне, емоційне, 

нестримне, наповнене жагою до перемоги. В результаті нелегкої боротьби перемогу отримала 

команда дівчат». 
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ДЮО «Мурашник», Моринський НВК 

 

     На базі Моринського НВК діє дитячо-юнацький осередок «Мурашник», який має свій статут, 

емблему, веселкову символіку, речівку, девіз та пісню-гімн. Головою ДЮО є Матвієнко Ірина, 

педагог-координатор - Г.В.Мідловець. Члени 

організації беруть активну участь у житті школи, 

районних заходах, обласних та всеукраїнських 

конкурсах. 

     Останніми роками масового поширення набуло 

проведення флешмобів. Діти з радістю долучаються 

до їх організації та проведення. Протягом року було 

проведено такі флешмоби патріотичного 

спрямування: «Подаруй посмішку», «У нас єдина 

країна, і ми – єдиний народ», «В кожному малюнку 

Україна», «Здорова дитина – здорова родина, 

здорова родина – здорова країна», «Обійми школу», 

«А вам слабо?!». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮО «Росичі», Сухинівський НВК 

    

     Учнівське самоврядування в Сухинівському НВК – це самодіяльна організація дитячого життя в 

школі. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, сприяє формуванню в учнів 

громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні 

різноманітних заходів, виступає їх ініціатором. У Сухинівському НВК діє ДЮО «Росичі». В 

діяльності учнівського колективу відбуваються різноманітні заходи: до Дня Незалежності та  

Державного Прапора, річниць Революції Гідності, Дня Збройних Сил України, Тиждень шани 

школи, Уроки Мужності до Дня захисника України, Свято квітів та урожаю, Шевченківські дні, 

Тиждень толерантності та ін. 
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ДЮО «Росичі», Драбівський НВК 

     При Драбівському НВК працює дитячо-юнацький осередок «Росичі», його очолює голова – 

Савченко Анна, координує педагог-організатор Р.В.Голуб.   

     Драбівські росичі приділяють особливу увагу допомозі ветеранам війни та праці, проводять 

акції «Турбота  і милосердя», «Разом допоможемо захисникам України», «Подарунок солдату від 

Святого Миколая»; «Екологічна варта» слідкує за чистотою прибережної смуги річки Рось; учні 

полюбляють різні жанри мистецтва – беруть участь в творчих конкурсах «Барви рідної мови», 

«Мистецький дивокрай» та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮО «Сім кольорів веселки», Завадівський НВК 

 

     Дитячо-юнацький осередок «Сім кольорів веселки» при 

Завадівському НВК очолює голова ДЮО – Кубар Тетяна, 

педагог-координатор – А.А.Романенко. 

     Впродовж останніх років найбільш популярними формами 

роботи стали акції «Допоможи ближньому», «Вахта Пам'яті», 

«Разом допоможемо захисникам України», патріотичні 

флешмоби, Уроки Мужності та зустрічі з воїнами АТО. 

Полюбляють завадівські росичі театральне мистецтво, 

нещодавно підготували інсценівку «Сватання на Гончарівці», 

«Андріївські вечорниці». Діти  - активні учасники районних 

масових заходів, особливо улюблене свято - Зліт добротворців. 
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ДЮО «Росичі», Авторська О.А.Захаренка школа с.Сахнівка  

 

    Дитячо-юнацький осередок очолює Миколюк 

Юлія, педагог-організатор Р.Ф.Кононенко. 

    2 лютого 2017р. виповнилося 80 років з дня 

народження колишнього директора школи, 

Прометея учительського роду О.А.Захаренка. У 

цей день згадують його освітяни всієї України, 

а особливо випускники його рідної Сахнівської 

школи. Адже, з ініціативи Олександра 

Антоновича, перша субота лютого – день 

відкритих дверей для всіх, хто навчався в цій 

школі. Кожен може прийти до своєї альма-

матері, пройтися стежками дитинства, 

зустрітися з учителями, дати поради учням, 

посидіти за шкільною партою. І злітаються з 

усіх куточків України до рідної  Сахнівки  діти, аби вшанувати пам’ять про вчителя-новатора, 

наставника О.А.Захаренка. У ході проведення декади Пам’яті видатного педагога в школі 

проходять лінійки, години спілкування, уроки, екскурсії. Екскурсоводи шкільного музею майже 

щодня зустрічають відвідувачів в кімнаті-музеї Народного вчителя.  

     Впродовж 10 років  з 2006 по 2015 рік Авторська О.А.Захаренка загальноосвітня школа села 

Сахнівка зустрічала учасників районного Зльоту юних добротворців, присвяченого Пам’яті 

Олександра Антоновича – великого гуманіста-добротворця.  
 

ДЮО «Росичі», Зарічанський НВК 

 

     ДЮО «Росичі» очолює Поковба Яна, координує 

діяльність Н.М.Марценюк-Масюк, педагог-організатор. 

Діти активно долучились до районної акції «Миколайчик 

солдату»: зібрали солодощі, які складали до пакунків 

разом з виготовленими власноруч оберегами, листами та 

малюнками. Підтримали проект благодійного фонду 

«Сильні духом» з метою збору коштів для дітей, 

постраждалих під час антитерористичної операції на 

Донбасі. Під  час благодійного ярмарку було зібрано 200 

гривень і перераховано на рахунок благодійної організації. 
 

 

 

ДЮО «Росичі», Черепинський НВК 

 

     При Черепинському НВК дитячо-юнацький осередок 

очолює Савченко Вероніка, педагог-організатор - 

Л.П.Козаченко. Найбільшої уваги заслуговують заходи 

національно-патріотичного змісту: вшанування 

безсмертних Героїв Небесної Сотні, учасників 

Революції Гідності та АТО, земляка-героя Другої 

світової війни Кулішенка Г.Я.; виготовлення оберегів  

для  воїнів АТО від маленьких жителів школи, виставка 

малюнків «Ми за  мир  у  всьому  світі», ярмарки  

благодійності, акція «Допомога одиноким людям 

похилого віку» та ін. 
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7 квітня 2017 року відбувся районний Форум, присвячений 25-ій річниці 

від дня створення дитячо-юнацької організації «Росичі». В програмі - виступи, 

презентації про діяльність РДЮОК «Росичі» та первинних ДЮО  за програмою 

«Творимо майбутнє сьогодні – це наша справа», вітання від друзів організації, 

патріотичний квест у вишиванках та молодіжний флешмоб «З ювілеєм, Росичі!».   
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Джерела надходжень організації в 2017 році (грн.):  
          Внески членів організації – 1980. 

          Добровільні пожертви фізичних осіб – 22150. 

          Всього – 24130. 

  

Види витрат в 2017 році (грн.): 

1. Програмна діяльність: 

Проведення заходів – 14095 

Благодійна допомога для учасників АТО – 9690. 

2. Адміністративні витрати: 

Канцтовари – 345. 

Всього – 24130. 

 
 

  

         

         

        Контактна інформація:  

 Голова КР РДЮОК  

 «Росичі» О.А.Лисенко –  

 тел. роб.: 04735-20598,  

 моб.: 0964074998 

                                  

Адреса організації:  

       19400, Черкаська обл.,  

м. Корсунь-Шевченківський,  

вул. Академіка  

О.А.Захаренка,2 

       e-mail: rosichi-2015@ukr.net 

 

 

 

 
46 

49 

       ФІНАНСОВИЙ   ЗВІТ  за  2017  рік 

mailto:rosichi-2015@ukr.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Координаційної Ради – Лисенко Ольга Анатоліївна, 1969 р.н., методист Корсунь-

Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості. 

Голова організації та Палати дітей Координаційної Ради – Кріт Оксана, учениця 10 класу 

Деренковецького НВК, голова первинного ДЮО «Калинове гроно».       

Заступник голови Палати дітей – Прийма Маргарита, учениця 10 класу Шендерівського 

НВК, голова первинного ДЮО «Велике Товариство Золотого Кола». 

Члени Палати дітей: 

Парфененко Даяна – ДЮО «Росичі» 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1; 

Чередніченко Жанна – ДЮО «Росичі» 

Корсунь-Шевченківської ЗОШ №2; 

Дудник Оксана – ДЮО «Росичі» Корсунь-

Шевченківської ЗСШ №5; 

Погребняк Лариса – ДЮО «Сузір’я» 

Корсунь-Шевченківської гімназії; 

Мисан Вікторія – ДЮО «Росичі» 

Стеблівської ЗОШ; 

Кравченко Анастасія – ДЮО «Росичі» 

Гарбузинського НВК; 

Боліла Марія – ДЮО «Росичі» 

Дацьківського НВК; 

Кріт Оксана – ДЮО «Калинове гроно» 

Деренківецького НВК; 

Савченко Анна – ДЮО «Росичі» 

Драбівського НВК; 

Нешко Інна – ДЮО «Сім кольорів веселки» 

Завадівського НВК; 

Поковба Яна – ДЮО «Росичі»  

Зарічанського НВК; 

Корабльов Артем – ДЮО «Росичі» 

Авторської О.А.Захаренка школи с.Сахнівка; 

     

 

 

 

 

 

Задорожна Ірина – ДЮО «Світанок»   

Нетеребського НВК; 

Стрикаль Олександр – ДЮО «Мурашник» 

Моринського НВК; 

Лисенко Руслана – ДЮО «Семицвіт» 

Селищенського НВК; 

Михалко Людмила – ДЮО «Соняшник» 

Сидорівського НВК; 

Ткаченко Інна – ДЮО «Росичі»  

Сухинівського НВК; 

Ляшенко Влада – ДЮО «Велике Товариство 

Золотого Кола» Шендерівського НВК; 

Кришун Наталія – ДЮО «Росичі» 

Черепинського НВК. 

 

Члени Палати дорослих - координатори 

первинних ДЮО: 

В.П.Гурець, Г.В.Мідловець, О.Г.Саварська, 

Н.Г.Аляб’єва, І.М.Ягьяєва, Н.П.Карась, 

І.В.Діденко, І.В.Зінов’єва, Я.Л.Собченко, 

Т.В.Собченко, І.В.Коваленко, Н.І.Кузка, 

Р.Ф.Кононенко, Р.В.Голуб, І.С.Бандурко, 

Н.М.Марценюк-Масюк, Ж.С.Лисенко, 

Д.О.Литвиненко.

                                НАША  КОМАНДА  СЬОГОДНІ 
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м. Корсунь-Шевченківський 

2018 


