
 У 2016-2017 н. р. в рамках Всеукраїнської естафети в Корсунь-
Шевченківському районі  проходила естафета учнівської молоді «Прапор 
доброчинності». А в квітні наші учні прийняли естафету від ЗОШ № 2. 
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Зверніть  

увагу:  
 

 

 

2017 рік оголо-

шено Роком 

Української рево-

люції 1917-1921 

років. 

 

 

 

1 вересня 2017 

року — 25 років з 

дня створення лі-

цейних класів 

при МНВК 

(Міжшкільний на-

вчально-

виробничий ком-

бінат) 

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

Гори
, па

лай 
     

   

Твори
, дер

зай! 

Ліцеїсти та працівники нашого на-

вчального закладу є активними учасни-

ками доброчинних акцій, допомагають 

армії та корсунцям, яким необхідні ко-

шти на лікування. Тож учнівський коле-

ктив Корсунь-Шевченківського     ліцею  

був нагороджений грамотою за активну 

життєву позицію, волонтерську діяль-

ність та допомогу воїнам АТО. 

 Кожна школа, яка вже мала 

честь приймати Прапор доброчинності 

додавала на нього емблему своєї шко-

ли та інші символи. Наші діти теж 

створили віночок на згадку про свої 

добрі справи і прикріпили його зліва 

на блакитному полотні. 

Корсунь-Шевченківський ліцей отримав 
Прапор доброчинності від ЗОШ № 2 

Передаємо естафету  
Гарбузинському НВК 

Учасники зльоту:  Іващенко Т., Матвій-
чук Я., Сердюк В., Швайгер А., Шевченко Т., 

Щербина Д. (19 травня 2017 року) 

Фотоколаж про ліцейне життя,  
представлений на ХІ районному 

зльоті добротворців 



С т .  2  

Чотири роки промайнули... 
Ось і закінчилася шкільна пора! За ці роки наші 11-класники 

подорослішали і зі зворушливих пташенят перетворилися в справжніх 
птахів, готових летіти, розправивши свої крила. Попереду — нове і 
цікаве життя. Кожен з ліцеїстів знайде свій власний шлях у майбуття. 
Тож нехай всі ті знання і навички, що були отримані у ліцеї, стануть 
міцним фундаментом для подальших звершень, а люди, які були з 
вами всі ці роки, надовго залишаться в серці кожного.  

Щасливої дороги!  Успіхів та перемог! 

8-класники вперше ступили на поріг Корсунь-Шевченківського ліцею.  

1 вересня 2013 р. 

11 клас з класним керівником Т. В. Харченко востаннє на лінійці у ліцеї.  

26 травня 2017 р.  
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ЗНО - 2017 

Цього року наші випускники обирали для прохо-

дження ЗНО від 3 до 5 предметів. Українська мова — 

обов’язкова для всіх (23 учні).  

Математика — найпопулярніша серед 11-класників 

(21 учень). Майже половина випускників складатимуть 

ЗНО з географії, а фізика та англійська мова - на тре-

тьому місці за популярністю. 

Наші талановиті ліцеїсти дуже творчі та артистичні! 

На фото - виступи під час вечору “Алло, ми шукаємо 

таланти!”: співає Бублій Альона (8 кл.) та грають Середа 

Юлія (9 кл.) зі своєю вчителькою з Драбівської школи 

мистецтв Гладишенко Оксаною Миколаївною. 

Команда ліцею гідно представила наш навчальний заклад під час ІV молодіжної 

творчо-інтелектуальної програми “Ігри патріотів”, присвяченій 100-річчю подій Україн-

ської революції 1917-1921 рр. і  перемогла в номінації “Творчий потенціал нації”. 

12 травня в РЦДЮТ відбулося нагородження обдарованої 

учнівської молоді. Вчителі-наставники, учні та їх батьки отрима-

ли грамоти, подяки та грошові винагороди.  Серед обдарованих 

дітей Корсунщини є наші учні-призери: 

→    обласного етапу всеукраїнських предметних олімпіад: 

Чала К. (9 кл.) - ІІІ м. з географії; Шевченко Т. (10-А кл.) - ІІІ 

м. з української мови та літератури; Малюга В. (9 кл.) - ІІІ м. з 

математики; Чернишова К. (10-А кл.) - ІІІ м. з англійської мови;  

→ обласного етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН: Яценко Б. (11 кл.) - І м., відділення 

технічних наук, секція “Екологічно безпечні технології та ресур-

созбереження”; Щербина Д. (10-А кл.) - ІІІ м., відділення мовоз-

навства, секція “Українська мова”. 

А також Ільченко К. (8 кл.) - Гран-прі, І місця на всеукраїн-

ському та обласних творчих конкурсах (гурток “Моделювання 

іграшок, сувенірів”, РЦДЮТ). 
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До Дня Європи 8-класники взяли участь у єврогрі, 
яка складалась з трьох турів: вікторини, кросворда та 
асоціацій. Вікторина складалась із запитань про ЄС та 
символіку країн-учасниць, а кросворд розгадували на 
швидкість з допомогою ґаджетів. Завданням остан-
нього туру було назвати країну ЄС за підказкою-
фотографією національної страви.           

Бібліотекар 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсунь-Шевченківський ліцей 

Учнівський колектив Корсунь-Шевченківського лі-

цею нагороджений грамотою за активну участь у по-

закласній роботі з фізичного виховання та конкурсах 

військово-патріотичного спрямування. 

На фото - команда ліцею під час участі у районній 

дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі “Джура”. 

Команда посіла 7 місце з 13. 

День Європи в Україні 

“Якщо бажаєте прочитати книгу, від якої не зможете відірватись ні на секунду, то починайте з першої 
книги цього циклу, яка називається «Лабіринт кісток» і ви дізнаєтесь багато цікавих фактів, інформацію 

про історичні постаті, дуже багато загадок і таємниць” - Омельченко Богдан про цикл “39 ключів”. 

 З 24 жовтня по 24 березня тривав читацький кон-

курс “Reading Challenge”. Учасники конкурсу обирали 

різноманітні книги для читання: класику, детективи, 

книги з психології та інших категорій. В змаганні 

взяли участь учні 8-11 класів. За аналізом читацьких 

формулярів, найбільшу кількість книг під час конкур-

су прочитала Куракіна Анастасія (8 кл.); найбільше 

відгуків написали Куракіна А., Оніщенко Марія (9 кл.) 

та Яценко Ангеліна (10-Б кл.). Цікавими думками 

про прочитане поділились Омельченко Богдан (11 

клас) та Лебедюк Яна (10-Б кл.).  

Бібліотекар 

Найсмачніша каша—НАША!   

Повар Ольга Іванівна приготувала смачну 

кашу для всіх учасників змагання. Після скла-

дних випробувань потрібно підкріпитись! 

29 квітня 2017 року. 

“Джура” - 2017 

Переможниці гри 


