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Б е р е з е н ь  2 0 1 8  

В і с н и к  К о р с у н ь -Ше в ч е н к і в с ь к о г о  л і ц ею  

одній в складних ситуаціях. 
Я дуже чекала і переживала стосовно 

дня, коли ми станемо справжніми ліцеїста-
ми. Це день посвяти. Його я запам'ятаю на 
все життя! 

Сущенко Анна 
У ліцеї більше навантаження, але я ж 

прийшла навчатися, тому  знаю, що мої 
зусилля   недаремні. З предметів, як і рані-
ше, віддаю перевагу математиці, а також 
сподобалась хімія.  Класний керівник нас  
завжди підтримує та допомагає. У лютому 
наш клас відвідав музей битви. Сподіваюся 
ще на інші цікаві екскурсії, які ще більше 
згуртовуватимуть наш клас. . 

Коваленко Анна 

Всі мої сподівання щодо навчання в ліцеї 
справдились. Я хотіла отримувати нові 
знання та мати нових друзів, так і сталося. 
Завжди на уроках вчителі розповідають 
щось нове, цікаве та корисне для нас, відбу-
лись дуже захоплюючі вечори. Тож я не 
шкодую, що прийшла навчатись у ліцей.  

Алірзаєва Сабіна 
Спочатку було дуже складно навчатись, 

але мені подобається тут. Я працюю над 
удосконаленням своїх умінь та знань. Особ-
ливо подобаються уроки з української мови 
та літератури, зарубіжної літератури та гео-
графії. У нашому класі є мої однокласники з 
попередньої школи, також я познайоми-
лась і дружу з іншими учнями. Найбільше я 
спілкуюсь із Танею, ми допомагаємо одна 

 

ЦІКАВО: 
 

 

Афоризми про 
освіту та навчання 

 
 

Школа — це майс-
терня, де формується 
думка підростаючого 
покоління, треба міцно 
тримати її в руках, 
якщо не хочеш  
випустити з рук майбу-
тнє. 

А. Барбюс 
 
 

Той, хто відчиняє 
двері в школу, зачиняє 

двері у в’язницю  
 В. Гюго 

 
 

Якщо ви плануєте 
на рік - сійте рис; якщо 
ви плануєте на десять 
років - садіть дерева; 
якщо плануєте на все 
життя  - навчайте лю-
дей. 

Китайське прислів’я 
 
 

 Чого б ти не вчив-
ся, ти вчишся для себе.  

Петроній 
 
 

Скільки б ти не жив, 
усе життя слід вчитися.  

Сенека 
 

Як живеться у 8 класі? 

нам     
років

  
Гори

, па
лай 

     
   

Твори
, дер

зай! 

             На початку 2018 року бібліотека Корсунь-
Шевченківського ліцею поповнилась 56 новими книж-
ковими виданнями, які отримала у подарунок від київ-
ського видавництва ―Грані-Т‖. Користувачі бібліотеки  
знайдуть, що почитати, адже тут є художні, науково-
пізнавальні, публіцистичні та інші книги для читачів 
різного віку. 

Бібліотекар ліцею 

   Подарунок від “Грані-Т” 



С т .  2  

Цікаво  
про науку 

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 

Математика Клас   Фізика Клас 

1 Коваленко Анна 8 1 Мельник Михайло 8 

2 Бондаренко Дмитро 9 2 Бондаренко Дмитро 9 

3 Сліпченко Сергій 11-А 3 Старчевод Ярослав 9 

4 Калініченко Анастасія 11-А 4 Чала Катерина 10 

Хімія 5 Чепурна Катерина 10 

1 Ільченко Катерина 9 6 Губатий Дмитро 10 

2 Кіщенко Вікторія 9 7 Матвійчук Яна 11-А 

3 Цинцеус Анастасія 11-Б 8 Сердюк Віталій 11-А 

4 Шлякова Богдана 11-Б Астрономія 

Англійська мова 1 Губатий Дмитро 10 

1 Михайлюк Анна 8 2 Чепурна Катерина 10 

2 Старчевод Ярослав 9 3 Калініченко Анастасія 11-А 

3 Середа Юлія 10 4 Сліпченко Сергій 11-А 

4 Шевченко Тарас 11-А 5 Дубровін Влалислав 11-А 

5 Чернишова Катерина 11-А Біологія 

Українська мова і література 1 Мисько Юлія 9 

1 Ільченко Катерина 9 2 Тепленко Руслан 9 

2 Кіщенко Вікторія 9 3 Шлякова Богдана 11-Б 

3 Шевченко Тарас 11-А Географія 

Інформатика 1 Чала Катерина 10 

1 Сліпченко Сергій 11-А 2 Лазаренко Марина 11-А 

Правознавство Інформаційні технології 

1 Радченко Яна 10 1 Сліпченко Сергій 11-А 

ПЕРЕМОЖЦІ РАЙОННИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД у 2017-2018 н.р. 

Переможці обласного етапу Все-
українських олімпіад: Юлія Мисько 
- 3 м. з біології, Дмитро Бондарен-
ко - 3 м. з математики та Анастасія 

Калініченко - 3 м. з астрономії  

Призери обласного етапу 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН  

України: Дмитро Губатий (3 м.) 
і Діана Щербина (3 м.) 

    Що з'явилося раніше: курка чи яйце? Як ваш 
телефон змінює вас? Що таке ДНК, еволюція, 
гомеопатія? На ці та багато інших питань можна 
дізнатись з коротких відео, представлених на 
каналі ―Цікава наука‖ у YouTube. Цей канал  

створив вчитель фізики однієї з рівненських 
шкіл Віталій Шевчук. Він сам перекладає відео 
на українську мову, щоб діти мали можливість 
дізнаватись нове саме рідною мовою. Ці ролики 
пояснюють складні питання дуже просто.  

Джерело: http://osvitanova.com.ua/ 
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Б е р е з е н ь  2 0 1 8  “Ми обрали ліцей і не жалкуємо!” 

Тому тепер  хочу зізнатись: 

Я зрозуміла  добре те, 

Що Ви для мене, Мама й Тато, 

На цьому білім світі - ВСЕ! 

 Анна Сущенко, 8 клас 

- Чи допомогли вам знання, які ви одержали в 
ліцеї у виборі професії, навчанні в університеті? 

Альона:По закінченню ліцею ми вже мали запро-
шення на безкоштовне навчання  в Білоцерківському 
державному аграрному університеті, але я обрала Київ-
ський національний політехнічний університет Украї-
ни (Інститут імені Сікорського), а Дмитро вступив і 
навчався в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України. 

Діма: Так, саме тут ми отримали знання, які стали 
фундаментом для подальшого навчання в вищих нача-
льних закладах. Ми обрали ліцей і не жалкуємо! 

- Ким ви працюєте? 
Діма: Я працюю агрономом, Альона - менеджер з 

продажу с/г продукції. 
- Дякую за інтерв'ю. 

Спілкувалася Ольга Оніщенко,  
учениця 9 класу 

- т ак кажут ь випуск-
ники ліцею 2007 року 
Альона і Дмит ро Ко-
заченки (класний кері-
вник Т. В. Харченко)     

 -Що вас спонукало 
перейти зі школи до 
ліцею? 

Дмитро: Ліцей мав 
певний авторитет се-
ред шкіл району і там 
на високому рівні була 
налагоджена система 
навчання, виховання та 
дисципліна. Тож я ви-
рішив, що буду навча-
тись саме тут. 

- Які предмети ви найбільше любили? 
Діма: алгебра, геометрія, хімія і біологія; 
Альона: Я також любила ці уроки, особливо хімію та 

біологію, адже ми обрали навчання в класі з біолого-
хімічним профілем. 

-Чи згадуєте ви безтурботні роки в ліцеї? 
Альона: Дуже часто ми згадуємо шкільні роки в ліцеї. 
Нам дуже подобалось там навчатись.  

-В яких шкільних заходах ви брали участь? 
Діма: Ми дуже любили вечори в ліцеї, тому охоче 

брали участь у різних сценках! 

Сьогодні я згадаю слово "Мама". 

Ніжне, щире, тепле це слівце. 

І в світі цім вона для нас, як острів, 

На якому, одне лиш деревце. 

Те деревце не вічне і гнучке. 

Воно нас витримати може. 

Та іноді, одне косе слівце, 

Мов постріл, ранить крону-скроню. 

Та мама тебе щиро привіта. 

Це після того, що зробив ти! 

 

Коли ж воно загинуло, упавши, 

Загинула і мамина душа, 

Котра тебе любила би до краю, 

І поруч би завжди була вона. 

Тож на останок, я вам побажаю, 

Щоб мама ваша цілий вік жила. 

Бо є немало тих дітей,  

Котрі з дитинства раннього не знають, 

Як виглядала мама… 

І не відчують душу ту,  

Що вже так стрімко піднялась до Раю. 

 ٭٭٭

Я ставлю на стіл нову чашку  чаю, 

Дивлюся в вікно й помічаю 

Таку дивну річ, 

Дивну до краю… 

Як в серці своєму тебе я кохаю. 

 Сергій Черній, 10 клас 

 

Моїм батькам 
 

Мама й тато у житті – головні герої. 

Без них не вирости, не стати і на 

ноги. 

Не можем жити без підтримки їх, 

Без теплих їхніх слів. 

Адже у серці всіх дітей на світі 

Панують то печаль, то радість, 

А то сльози й сміх. 

 

Матуся рідна колискові 

Співала мені кожну ніч.  

А татко кожного обіду 

Вивчав зі мною алфавіт. 

І хоч би скільки не сварились, 

Я відчувала доброту батьків.  

Хвилинка  поезії 

Учениця 10 класу Юлія Середа 
здобула І місце на фестивалі-

конкурсі «Сніжний Оскар», що від-
бувся у січні 2018 року в місті Ста-

ра Любовня, що у Словаччині . 

В 
І 
Т 
А 
Є 
М 
О 
 ! 

За даними Державної служби статистики в 
Україні, сьогодні залишається високим 
попит на лікарів, фармацевтів, інженерів, 
юристів, викладачів, економістів, бухгал-

терів, ІТ-фахівців. У тренді також робочі професії: швачки, слю-
сарі, електромонтери тощо. Також затребувані працівники сфери 
послуг (продавці, кухарі, офіціанти, , охоронники тощо) та сіль-
ського господарства — агрономи, трактористи та робітники з 
обслуговування с/г виробництва.  

Важливо 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Корсунь-Шевченківський ліцей 

Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі 
озвучили ключові навички, які знадобляться для успіш-

ної кар’єри в 2020 році. За словами генерального дирек-
тора Microsoft Сатьї Наделли, до 2020 року компаніям-
гігантам доведеться  «перевчити» старі кадри. Натомість, 

у науці, архітектурі, інженерії, математиці й сфері техно-
логій триватиме справжня боротьба за таланти. 

Відповідно, конкуренція тут буде найвищою. Для тих, 
хто ще не визначився з майбутньою професією, експерти 

радять орієнтуватися на предметну сферу, об’єднану абре-
віатурою STEM (Science, Technology, Engineering, Mathe-
matics / Наука, Технології, Інженерія, Математика). 

За матеріалами сайту http://studway.com.ua/ 

Графік проведення  
 

Мат емат ика – 22 т равня 

Українська мова і літ ература  

— 24 т равня 

Німецька мова — 29 т равня 

Французька мова — 29 травня 

Англійська мова — 1 червня  
Біологія — 4 червня  

Іст орія України — 6 червня  

Географія — 8 червня  

Фізика — 11 червня  

Хімія — 13 червня  

Ключові навички  
2015 та 2020 років 

2015 2020 
1. Комплексне розв’язання 
проблем 

1. Комплексне розв’язання про-
блем 

2. Взаємодія з людьми 2. Критичне мислення  

3. Уміння керувати людьми 3. Креативність  

4. Критичне мислення 4. Уміння керувати людьми 

5. Уміння вести переговори 5. Взаємодія з людьми 

6. Контроль якості 6. Емоційний інтелект  

7. Орієнтація на клієнтів 
7. Уміння формувати власну 
думку та приймати рішення 

8. Уміння формувати власну 
думку та приймати рішення 8. Орієнтація на клієнтів 

9. Уміння слухати й запиту-
вати 9. Уміння вести переговори 

10. Креативність 
10. Гнучкість розуму (вміння 
швидко переключатися з одні-
єї думки на іншу) 

треного волоска. Зшито книгу павутинкою, а обкладинка зроблена з пе-
люстки безсмертника. 

3. Крат ер Шевченко. У 1973-1975 роках автоматична станція "Марінер-
10" вперше провела фотографування Меркурія з близької відстані. Було 
виявлено, що поверхню планети покривають кратери різних розмірів. 

Один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича. Діаметр 
кратера Шевченко – 137 кілометрів. 
4. Пам'ят ь про Шевченка. Нині в Україні 164 населені пункти названі на 
честь Тараса Шевченка. У Казахстані його ім’я носить Форт-Шевченка. 

Також назву Шевченко носять населені пункти в Адигеї, Башкортостані, 
Краснодарському краї та 8 областях Російської Федерації, і село у При-
дністров'ї. Крім того, на честь Шевченка названі морська затока в Араль-

ському морі та вершина висотою 4 200 м на північному схилі Великого 
Кавказу, в Боковому хребті. Це ім'я дали їй українські альпіністи, які впе-
рше зійшли на цю вершину Кавказу у 1939 році. 

5. Шевченко був модником. Шевченко під час життя у Петербурзі  почав 
заробляти добрі гроші і став одягатись досить модно. Зокрема, у своєму 
щоденнику він написав про особливе задоволення від придбання гумово-

го плаща-макінтоша, який тоді коштував 100 карбованців. (Для порівнян-
ня – працюючи в археологічній комісій Шевченко заробляв 150 карбован-
ців на рік). 

Джерело: https://24tv.ua/ukrayina_tag1119 

5 цікавих фактів про Шевченка 

1. Пам’ят ники поет у. 1384 
пам’ятники Кобзареві встанов-

лено на території від Бразилії 
до Китаю. Більшість монумен-
тів Шевченку розташовані на 

території України — 1256, зате 
майже півтори сотні розмісти-
лись у 35 країнах. 
2. Найменший «Кобзар». 
Український майстер Микола 

Сядристий створив найменшу у 
світі книжку "Кобзар", розміром 
трохи більше половини квад-

ратного міліметра. Це майже у 
19 разів менше від найменшої 
японської книги. Сторінки на-
стільки тонкі, що перегортати 

їх можна лише кінчиком загос-

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

