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КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

здійснює набір учнів  
до 8 класу  

на 2020-2021 н.р. 
та  

додатковий набір  
учнів до 9-11 класів  

фізико-математичного 
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Онлайн плат форми  
для самоосвіт и: 

 
»  EdEra 

»  Prometheus 

»  ВУМ 

»  iLearn  

»  Дія 

»  Coursera 

»  FutureLearn  

»  “Навчайт е з дому”  
від Google 
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Оголошення: 

Карантин продовжено, 
або  

Дистанційне завершення 
навчання 

Щиро вітаю всіх зі святом Останнього дзвоника! 

Для багатьох ліцеїстів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, спов-
нений яскравих вражень. Тож бажаю Вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних 
сил перед початком нового етапу навчання. 

Для нас, випускників, цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду наші 
шкільні роки — найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих 
планів. Ми вирушаємо у самостійне доросле життя. Бажаю вам, мої любі однокласники, 
щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями та здобутками. Вірю, що ви 
реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними тво-
рцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни! Бажаю вам впевненості у влас-
них силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. 

Дорогі вчителі! Переступивши поріг рідного ліцею, ми ніколи не забудемо ва-
ших добрих очей, цікавих уроків і мудрих, значущих слів. Ви завжди зможете пишатися 
нами, тому що змогли прищепити нам чесність, справедливість і правильні погляди на 
життя. Ми ніколи не підведемо вас і виправдаємо всі ваші надії. Ми будемо завжди із вдя-
чністю згадувати всі ті роки, які ви були для нас не просто вчителями, а й хорошими доб-
рими друзями.  

Дякуємо всім працівникам Корсунь-Шевченківського ліцею за те, що всі чотири 
роки дбали та турбувалися про нас, навчали та підтримували, були важливою частинкою 
нашого життя. Зі святом!  

Ю. Мисько, президент  Корсунь-Шевченківського ліцею 

 Ось і закінчився навчальний 
рік. Для когось він перший, а для ко-
гось — останній у ліцеї. У всіх були 
свої цілі та бажання, до яких прагнути, 
але карантин змінив наші життя. Звісно, 
у кожного свої причини засмучуватися 
чи радіти, але найголовніше те, що всі 
здорові. 

 11-класникам хочу побажати 
вдало здати ЗНО, навіть за таких обста-
вин, які склались у нас усіх, та не за-
смучуватись через останні місяці, які 
могли б бути в ліцеї. На вас чекає но-
вий етап життя, по своєму цікавий і 
прекрасний, нове коло спілкування та 
інші міста. Тим, хто залишається в лі-
цеї, бажаю теплого літа. Насолоджуй-
тесь цими роками безтурботного життя 
і до зустрічі у новому навчальному році!  

 А. Коваленко, віце-президент  
Корсунь-Шевченківського ліцею 
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Твоє здоров’я—в т воїх руках 

Наразі відомо, що COVID-19 передається краплинним та контактним шляхами 

Коронавірусна інфекція 

Вірус не циркулює у повітрі 
                     Вірус не здатний переміщатись на  
          далекі відстані. Він є тільки в крапельках, 

які людина видихає під час кашлю чи чхан-

ня. Відстань – це гарантія безпеки. Це фактор пере-
ривання епідемічного ланцюга. Тому заразитись 
неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви 
знаходитесь на відстані понад 1,5 м. Проте у повітрі 

коронавірус зберігає життєздатність  протягом 3 го-
дин. Про користь носіння медичної маски йде багато 
дискусій, але важливо правильно з нею поводитися. 

Людина може бути хворою, але без симптомів. Мас-
ка, все-таки, допоможе не розповсюджувати вірус. 

Переважає контактний шлях  
зараження 

Вірус передається від людини до  

людини. Найчастіше вірус потрапляє 
на слизові оболонки носа, очей через руки або 
інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання 
до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, 

поручнів), забруднених виділеннями з дихальним 
шляхів хворого чи інфікованого.  Якщо раптом 
умивальника поблизу немає, можна скористатись 

гелем-антисептиком для рук.  
Але руки помити з милом, справді, краще.  

Чи можна заразитись від тварин? 
       Наразі немає офіційних підтверджень, що        

   домашні      тварини можуть бути переносниками 
 нового коронавірусу. Але тварини теж хворіють на 

COVID-19 . "Відповідно до даних ВООЗ вірус, який викликає 

захворювання COVID-19 називається SARS-CoV-2. Імовірни-
ми природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, 
але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для люди-
ни від іншої проміжної тварини-господаря. Цими проміжни-

ми тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або 
одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано". Мит-
тя рук водою з милом допоможе захиститись від ризику 

поширень низки бактерій, якими людина може заразитися 
від домашніх тварин. 
  

 
Чи передається вірус   

через фрукти? 
Фрукти – непридатне середо-

вище для тривалого виживання вірусу. 
Немає жодних даних про передачу вірусу 

через фрукти. Але, не забувайте, що на 
поверхнях предметів, пакуванні, вірус 
може триматися деякий час! Тож нагадує-

мо, що фрукти необхідно ретельно мити, 
але це стандартна рекомендація. 

 Краще термічно обробляти продук-
ти, не їсти сире м'ясо, м'ясні субпродукти 
та яйця.  

 
Скільки вірус живе на         

поверхнях? 
Вірус може зберігати життєздатність на 

поверхнях від 3-х годин до декількох днів. Тер-
міни залежать від низки умов. Наприклад, тип 

поверхні, температура і вологість навколишнього 
середовища. Тому важливо дезінфікувати повер-
хні, ручки дверей, техніку тощо. На паперовій 

поверхні вірус зберігається 3 години, а на плас-
тику чи деревині—3 доби. Хворі без симптомів, 
але з високим вірусним навантаженням можуть 

дуже легко заразити середовище (подушки, ков-

дри) за дуже короткий час—йдеться в дослі-

дженні, опублікованому в журналі Emerging 

Infectious Diseases. 

 
Чи правда, що вірус передається 

лише літнім людям? 
Заразитись можуть люди будь-якого віку, 

тому всі мають дотримуватись заходів захисту від 
вірусу. Літні люди та хворі на хронічні захворювання 

перебувають в зоні підвищеного ризику. ВООЗ ра-
дить людям усіх вікових категорій вживати кроки 
для захисту себе від вірусу, приміром, дотримуючись 

якісної гігієни рук. Перебіг захворювання залежить 
також від супутніх захворювань людини. Більшості 
хворих (понад 80%) допомога медиків взагалі не 

потрібна. Вони лікуються вдома, засобами від зви-
чайного грипу - і одужують, зазвичай, приблизно за 
тиждень.  

 При появі таких симптомів застуди, як нежить, кашель, тем-

пература телефонуйте своєму сімейному лікареві. Повідомте про 

свої симптоми та контакти з людьми, що повернулися з-за кордону. 
При ускладненому диханні наполягайте на госпіталізації та обсте-

женні легень на КТ (томограф). Важливо пам'ятати, що дуже часто 

захворювання на  коронавірусну інфекцію відбувається безсимптомно!   

 Дот римуйт есь гігієни завжди! 

Цілодобова гаряча лінія: 

0 800 508 856 

Урядова гаряча лінія:     1545 

Міністерство охорони здоров’я: 

0 800 505 201 
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 «Мені дуже сподобалось, так як це чу-
дова нагода більше познайомитись з іншими 

класами. Були класні конкурси, море позитив-
них емоцій!» - Тараненко О. 

 

«Мені все сподобалось, а особливо – друж-
ня атмосфера» - Семенко Д. 

 

«… тут всі дуже дружні та талановиті. Також 
сподобались конкурси, вони були дуже цікаві» 

- Голбан О. 
 

«Каша була дуже смачна. І я задоволений 
тим, що конкурси були веселі і панувала добра 

атмосфера» - Білоушенко А. 
 

Багато учнів висловили бажання про прове-
дення такого свята двічі на рік: на початку та в 
кінці навчального року. Але карантин вніс ве-
ликі зміни у навчально-виховний процес, тож 
треба зачекати нового навчального року.   

 
Педагог-організатор 

12 березня, коли оголосили про карантин, я 
занепокоїлася і навіть засмутилася, всупереч всім, хто 
радів. Потім я зрозуміла, що три тижні (як спочатку за-
значалось) це небагато, і я сприйняла цю думку. Трохи 
згодом на сайті ліцею виклали завдання на карантин. 
Скажу відверто, відразу їх виконувати, мабуть, не взявся 
ніхто, я так точно. З часом завдань ставало все більше, а 
день, коли ми знову сядемо за парти наближався, і я 
взялася за роботу. Приблизно за тиждень виконала все і 
нам уже призначили графік контрольних робіт. З мате-
матики, української мови та літератури у нас була група 
у Viber, а з іншими вчителями спілкувалися поштою. 
Найкращим моментом було саме надсилання своїх ро-
біт, коли вже все позаду. Ну, і не можна не відзначити 
графік роботи, адже прокидатись кожного дня пізніше 
на кілька годин, ніж зазвичай, було давно для всіх мрі-
єю. Після написання контрольних всі з нетерпінням 
чекали табелі. Особисто я дуже задоволена своїми ре-
зультатами. Хочу подякувати вчителям за їхню підтри-
мку, а найбільше — класному керівнику, з яким неодно-
разово вирішували якісь дрібнички чи просто питала 
поради. Звісно, навчання в ліцеї набагато краще та при-
ємніше, але я рада і дистанційному, яке точно неодно-
разово буду згадувати! 

А. Коваленко 

Життя в період пандемії 

Спогади 

 

На мою думку, дистанційне навчання не най-
кращий варіант навчання, бо знання отримані в ліцеї 
засвоюються швидше, та і спілкування з друзями нажи-
во також приємніше. Карантин вніс в моє життя багато 
обмежень, хоча, якщо чесно, я навіть трохи звик і мав 
достатньо часу для самоаналізу. Коли мав можливість 
вийти на вулицю, насолоджувався природою і свіжим 
повітрям. 

Я вважаю, що після карантину мені буде трохи 
важко влитися у звичний хід життя, але я достатньо 
відпочив для подальших звершень! 

 М. Мельник 

На мою думку, дистанційне навчання дуже по-
легшує життя учнів. Нам не потрібно було вставати ра-
но, збиратися на уроки та приходити пізно додому. Ми 
могли вчитися й робити домашнє завдання в будь- який 
час: ввечері, зранку чи, навіть, вночі. Хоч і кажуть, що 
навчальний заклад — наша друга домівка, проте вдома 
все ж таки комфортніше. Є багато плюсів у дистанцій-
ного навчання, але є і мінуси, а саме: ти не завжди мо-
жеш зрозуміти новий матеріал, дуже велика кількість 
домашнього завдання, порівнюючи з тим, що нам зада-
вали, коли ми ходили в ліцей і, звичайно, найголовні-
ший мінус — це відсутність спілкування в колективі. 
Звичайно, ми всі сумували один за одним та за вчите-
лями також. Як-не-як, але ми звикли до ліцею та до 
наших шкільних буднів. Дуже сумно, що закінчили на-
вчання саме дистанційно і не провели достатньо часу з 
однокласниками… 

Ю. Мисько  

Ліцеїст и 10-11 класів поділились враженнями про своє житт я на 
карант ині т а думками ст осовно дист анційного навчання. 

У 2019-2020 навчальному році до 8 класу (класний 
керівник Л. І. Щербина) вст упили 25 учнів т а учениць. 
Першим неформальним загальношкільним заходом для 
них ст ало спорт ивно-т урист ичне свят о у вересні місяці.  

8-класники поділились враженнями про т ой день. 

Саморозвит ок 

Український переклад 
найпопулярнішого в світі  

онлайн-курсу 
«Навчаймось вчитись!»   

на платформі  
Prometheus. 

Для учнів та вчителів. 

Канікули?  

Саме час  
навчатись  
онлайн! 

Вебінари від «Всеосвіта» 
для вчителів: 

→ Цифрова грамотність: 
YouTube, Gmail, Google 

Диск.  
→ Використання Google 

Classroom для організації 
високотехнологічного  

навчання 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 Учні 9 класу (кл. кер. О. О. Шершнєва) 
відвідали Корсунь-Шевченківське лісництво.  
Учні побували в теплиці, де вирощуються ли-
монні дерева сорту Мейера. 

Команда ліцею «ЕКОбджоли» під час цьогоріч-
ної участі в конкурсі екологічних агітбригад на 

тему - «Юннатії—95» 

 Протягом навчального року учні та працівники 
Корсунь-Шевченківського ліцею долучались до районних 

благодійних акцій і готували солодкі подарунки для украї-
нських військових  

 Під час осінніх канікул ліцеїсти побували на 
екскурсії в м. Київ. Учні відвідали Київський планета-
рій, де крім екскурсії переглянули фільм, та музей  
«Експериментаріум» 

 


