
 

 

 

 

Зверн і т ь   

ува гу :  
 

 

 

 

2017 рік оголошено 
Роком Української 
революції 1917-

1921 років. 

 

 

 

 

 

1 вересня 2017 року 
— 25 років з дня 

створення ліцейних 
класів при МНВК 
(Міжшкільний на-

вчально-виробничий 
комбінат) 

  
 
 

 
№  1 ( 4 )  

В е р е с е н ь  2 0 1 7  

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  

Гори
, па

лай 
     

   

Твори
, дер

зай! 

К о л е к т и в  К о р с у н ь - Ш е в ч е н к і в с ь к о г о  л і ц е ю   

років тому створено  
ліцейні  класи 

короткий час,  літні канікули, було 
створено все: нормативні документи,  
навчальні плани, угоди з вузами ( Київ-
ським політехнічним інститутом, Біло-
церківським аграрним університетом), 
набрано 2 класи (фізико-
математичного та біолого–хімічного 
профілю), педагогічний колектив 
(більшість сумісників, де основна час-
тина вчителів - викладачі педагогічно-
го училища).  

У ліцеї все було незвичайне: уроки 
парами, перехід на уроки гуманітарно-
го циклу  у приміщення педагогічного 
училища, на уроки біології у тодішню 
станцію юннатів, на уроки фізичної ку-
льтури спочатку у спортзали педагогі-
чного училища, а потім спортивної 
школи.  

(продовження на ст. 2) 

 Далекого 1992 року відбулось 
відкриття ліцейних класів при міжшкі-
льному навчально-виробничому комбі-
наті. Заклад назвали -  Корсунь- Шевче-
нківський міжшкільний навчально-
виробничий комбінат з ліцейними кла-
сами  навчання і профорієнтації. Так 
починається відлік часу Корсунь-
Шевченківського ліцею.  

 Ліцейні класи при Корсунь-
Шевченківському МНВК  було створено 
в той час, коли в перші роки незалеж-
ності нашої країни почали створюва-
тись заклади нового типу. (Це був не-
звичайний тип навчального закладу, 
оскільки створювався не на базі школи, 
як усі інші такі заклади.  Досить сміли-
ву ініціативу директора МНВК Цимбала 
Василя Євдокимовича було підтримано 
Корсунь-Шевченківською районною 
радою та відділом освіти. І за дуже 

ЦІКАВО:       

   Станом на 01.09. 
2017 ліцей закінчили 
1060 випускників, з них 
142 медалісти.  

   За останні 10 років 
учні ліцею вибороли 62 
призові місця в облас-
них олімпіадах та 27 в 
обласних конкурсах-
захистах МАН.  

   З дітьми працюють 
11 педагогів, з них 9 
мають  вищу кваліфіка-
ційну категорію та 2 – 
першу, 2 мають звання 
«Відмінник народної 
освіти УРСР», 
«Відмінник освіти Укра-
їни», «вчитель-
методист» – 4  
«старший вчитель» –2.  
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  І, незважаючи на такі незручності, все 
було організовано і  налагоджено. 
Але для учнів чи педагогів прийти у ліцей було 
непросто. Це означало залишити колективи, де 
навчались чи працювали і перейти в заклад, яко-
го ще не було.  Але, напевне, була віра у нове, 
невідоме і в тих людей, що розпочинали цю 
справу. Головне, що повірили батьки учнів у наш 
заклад. І досить скоро їх віра підтвердилась. Пе-
дагогічний колектив працював із великою само-
віддачею і нас підтримували наші учні. Першими 
в ліцей прийшли вчителі: заступник директора – 
Бондаренко Олександр Георгійович,  вчитель  
математики – Рябиця Тамара Миколаївна, вчитель 
інформатики – Данченко Валерій  Михайлович, 
кураторами класів стали  Савранський Олег Ана-
толійович та Цимбал Віктор Васильович;  суміс-
ники: вчитель хімії – Киба Ольга Дорофіївна, вчи-
тель фізики – Ткаченко Валентина Дмитрівна, вчи-
тель біології, директор станції юннатів - Попович 
Микола Андрійович вчитель історії , науковий 
працівник музею - Бахмут Анатолій Іванович. А в 
1993 році молодими спеціалістами прийшли Ша-
веро Ігор Іванович, Харченко Тетяна Володимирі-
вна, а в 1995 р.— Шершнєва Ольга Олексіївна. 
 Започатковувались  традиції: свята, поїзд-
ки в базові вузи на профорієнтаційні екскурсії та 
лекції викладачів, а також поїздки на збір картоплі 
в тодішні колгоспи. Ці справи згуртовували  педа-
гогічний і учнівський колективи.  Було організова-
но учнівське самоврядування, з допомогою якого 
вирішувались не лише виховні завдання, а й виро-
бничі: прибирання території, роботи на будівництві 
та ремонт приміщень ліцею. Першими учнівсь-

Урок хімії веде заслужений учит ель  
України Киба О. Д. 

кими Президентами були  Ткаченко Володимир,  
Невідничий Павло.  
 У вересені 1999 р.  відбулась реорганізація 
закладу. Нова назва – Корсунь-Шевченківський лі-
цей. Директор ліцею – Куценко Людмила Іванів-
на, заступник Нагорна Галина Михайлівна, а з 
2000 р. - Ткаченко Валентина Дмитрівна. 
  В серпні 2002 року директором призначе-
но Вірченка Олександра Юрійовича. 
 Рішенням районної ради в липні 2003 року 
ліцею виділили окреме приміщення. За 1,5 місяця 
силами колективу, батьків, старшокласників при-
міщення було підготовленим до навчання, облаш-
тована територія,  упорядковано спортивну площа-
дку та кімнату, насаджено клумби.  
 На рахунку учнівських перемог були не 
лише багаточисленні перемоги на предметних 
олімпіадах різного рівня, конкурсах-захистах 
МАН, а й багаторазові перемоги в грі «Лідер», ра-
йонних турнірах з фізики, історії, спортивних зма-
ганнях. 
 Минуло 25 років… Для багатьох випускни-
ків він став місцем, де визначився професійний 
вибір, сформувався характер, з’явились вірні друзі, 
а досить  значна частина учнів стали подружніми 
парами. І на сьогоднішній день у стінах нашого 
ліцею навчаються вже діти наших випускників: 
Барабоха Владислав, Данилюк Олег, Малюга Вла-
дислав, Осенко Марія, Поздняков Богдан, Салти-
ков Віталій, Семирякіна Валерія, Сердюк Віталій, 
Чепурна Катерина, Черній Сергій. А, отже, життя 
ліцею продовжується у його випускниках.     

Заст упник директ ора  
з наукової робот и В. Д. Ткаченко 

Мат емат ику в 10 к
ласі хіміко-біологічного  

профілю веде Ряби
ця Т. М. 

Перші учні фізико-мат емат ичного профілю  (кл. кер. О. А. Савранський) 

років то
му створе

но 

ліцейні 
 класи 

Урочисту лінійку з нагоди відкриття ліцейних  

класів розпочав директор МНВК В. Є. Цимбал 
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Ліцеїсти обирають здоровий спосіб життя 

Які в т ебе бажання чи очікування  
ст осовно навчання в ліцеї? 

скетбольний м’яч», «Кенгуру», «Переправа», «Я все 
знаю: олімпійські види спорту». 

 Команда «Life» (8 кл.) найкраще проявила себе 
у творчих конкурсах: І місця за емблему та плакат; 
9-класники отримали І місця в конкурсах «Кеглі» 
та «Я все знаю: олімпійські види спорту» (адже це 
«Олімпійці»J); найшвидшою була «переправа» 
учасників команди «Я - людина» 10 класу; 
«Вітаміни» (11-Б кл.) стали першими в конкурсах 
«Артистичний», «Плакат» та «Я все знаю: олімпій-
ські види спорту». Команда «Соняшник» (11-А кл.) 
здобула І місця в таких конкурсах: «Попади вціль», 
«Перша допомога», «Кеглі», «Баскетбольний м’яч», 
«Кенгуру», «Артистичний» та «Емблема». А тому 
вже кілька років поспіль стає командою-
переможцем спортивно-туристичного свята. На ІІ 
місці - «Я - людина» (10 кл.), ІІІ м. - «Life» (8 кл.), 
«Олімпійці» (9 кл.) та «Вітаміни»   (11-Б клас). Всі 
команди були нагороджені грамотами.  

 Після виснажливих змагань наші ліцеїсти 
куштували смачну кашу, яку готували їх одноклас-
ники разом з батьками та класними керівниками. 

 
Бібліот екар ліцею О. С. Васькун 

 Вересень – це не лише початок традиційних за-
нять у школі, це ще й початок спортивно-
розважальних заходів. Адже саме у вересні ми про-
водимо олімпійський урок та тиждень, день туризму, 
а цього року ще й акцію «Молодь за здоровий 
спосіб життя».  Тож у Корсунь-Шевченківському 
ліцеї відбувся ряд цікавих заходів, які сприяють ро-
звитку навичок здорового способу життя: спортивні 
змагання, конкурс стінгазет та інсталяцій, театралізо-
вані виступи та інформаційні заходи, які проводили 
спеціалісти. 

         За традицією, 20 вересня відбулося спор-
тивно-туристичне свято «Ми – за здоровий спосіб 
життя!». Цього дня  команди «Life» (8 кл.), 
«Олімпійці» (9 кл.), «Я - людина» (10 кл.), 
«Соняшник» (11-А кл.) та «Вітаміни» (11-Б кл.) зма-
гались у спритності, кмітливості та вмінні долати 
труднощі під час спортивних змагань. На початку 
свята всі команди представили себе під час загаль-
ноліцейної лінійки, що проходила на спортивному 
майданчику. Виступи учасників були цікаві та добре 
підготовлені, особливо команд «Соняшник» (11-А 
клас) та «Я - людина» (10 класу). Далі на дітей че-
кали випробування в таких конкурсах: «Попади 
вціль», «Перша допомога», «Кеглі», «Ба-

Опитування 8-класників 
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 В останній день вересня учениця 11-А класу 
Калівошко Софія організувала літературний вечір для 
всіх поціновувачів поетичного слова та музики. В за-
тишній залі картинної галереї Корсунь-
Шевченківського заповідника глядачів чекали виступи 
читців, поетів-аматорів та досвідчених поетес нашого 
міста. Крім того, Софія виконувала пісні сучасних ви-
конавців під акомпанування гітар і скрипки.  
 Атмосфера заходу була теплою та дружньою. 

Корсунь-Шевченківський ліцей 

 

Фотогалерея 

8-класники  
(кл. кер. Т. В. Харченко) 

 

Свято знань 

10 клас (кл. кер. Л. І. Щербина) 

11-А (кл. кер. О.О. Шершнєва),  
11-Б (кл. кер. Н. В. Саєнко) 

9 клас  
(кл. кер. В. В. Шершнєв) 

День працівників освіти 

Напередодні свята всіх 
освітян учні Корсунь-

Шевченківського ліцею 
вітали працівників нашого 
навчального закладу під 
час святкового концерту.  




