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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  

 
Ми хочемо вас привіт ат и 
У цей свят ковий осінній день 
Тепла і сонечка побажат и 
І щоб радісно вам було кожен день! 
 
Бажаємо здоров'я, добра, довголітт я, 
Хай вист ачит ь щаст я на ціле ст олітт я! 
Хай скрізь буде лад - на робот і, в сім'ї, 
І радіст ь на серці, і хліб на ст олі. 
 
Хай сміхом й веселіст ю повнит ься хат а, 
Родина хай буде здорова й багат а! 
І мрій, і бажань, і наснаги т ворит и, 
Щоб серцю хот ілося жит и й любит и! 
 
Хай учні шануют ь, повагу даруют ь, 
Злагода й мир у житт і хай пануют ь!  
 

Віце-президент ліцею Юлія Середа 

 
"Учитель – не тільки світоч знань 

для дитини, а й наставник, учитель 
життя в справжньому розумінні цьо-
го поняття. Він не тільки той, хто 
передає учням знання та вміння. Це 
передусім той, у кого дитина, як у 
батька і матері, вчиться жити" - так 
писав Василь Сухомлинський, вида-
тний український педагог, 100-річчя 
якого ми святкуємо цього року.  

Наші освітяни - саме такі: розумні, 
творчі, відповідальні, вимогливі та 
добрі, завжди підтримають та допо-
можуть в будь якій ситуації. 

 Зі святом! 
 
 
 

 

ЦІКАВО 

 

Вислови Василя  
Сухомлинського,  

українського педагога 
 

 Талант, майстерність 
– це насамперед напо-
легливість у досяг-
ненні мети, подоланні 
труднощів. 

 Творчість дітей – гли-
боко своєрідна сфера 
їхнього духовного 
життя, самовираження 
і самоутвердження, у 
якому яскраво виража-
ється індивідуальна 
самобутність кожної 
дитини. 

 Щастя – це не чудесна 
жар-птиця, яку можна 
спіймати. Це – реаль-
на будова, яку треба 
спорудити. 

 Обдаровані всі без 
винятку діти. Розпізна-
ти, виявити, розкрити, 
виростити, виплекати 
в кожного учня його 
неповторно індивідуа-
льний талант – це 
означає піднести осо-
бистість на високий 
рівень розвитку люд-
ської гідності. 

 Книги – це джерела. 
Нехай не бідніють 
джерела, які живлять 
струмок наших знань. 

 
 
 
 

Зі святом, освітяни! 

Гори
, пал

ай   
     

 

Твори
, дер

зай! 

Колект ив Корсунь-Шевченківського ліцею 
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Ліцей обирає ПРЕЗИДЕНТА! 

Я, Коваленко Анна, балотуюся в 
президенти Корсунь-Шевченківського 
ліцею. Мені 14 років, раніше займалася 
легкою атлетикою, зараз займаюся йо-
гою. Неодноразово була призером ра-
йонних олімпіад з математики та україн-
ської мови.  

 Що я планую зробит и: 
- Благодійні акції та флешмоби 
- Ярмарки 
- Подорожі та походи ліцеєм 
- Скриньку спілкування 
- Вечірній показ фільмів у ліцеї 
- Цікаві заходи ( зокрема на перервах) 
- Для кожного учня відео зі спогадами 
про наш ліцей 
 Я хочу залишитися в історії ліцею 
не тільки в якості учня, а й президента, 
який зробив вагомий внесок в покращен-
ня нашого навчального закладу. 

 Якщо ви  здійснит е   мою  мрію  
ст ат и президент ом ліцею, я обіцяю 
виконат и всі ці 7 пункт ів і  навіт ь  бі-
льше!  Тоді Наш ліцей буде найкра-
щою і найприємнішою згадкою в житт і  
кожного ліцеїст а і його працівників. 

КОВАЛЕНКО Анна, 9 клас 

 Вибори президента Корсунь
-Шевченківського ліцею відбу-
дуться 23 жовтня 2018 р. з 8.00 
до 10.00 год. 

МИСЬКО Юлія, 10 клас 

 Я - весела, енергійна та працьови-
та. Завжди готова прийти на допомогу. 
Наполеглива і відповідальна, дружелюб-
на та чемна. Намагаюся змінити світ на 
краще! 

 Мої ідеї т а цілі: 

 Зробити дошку пошани в нашому на-
вчальному закладі. 

 Провести «Вечір Кіно» в ліцеї. 

 Організовувати поїздки «Тravel to 
Ukraine» 

  Давати учням висловлювати бажан-
ня, щодо змін у школі. 

 Влаштовувати тематичні вечори. 

 Створити стенд  «Новини ліцею». 
 Завжди допоможу і підт римаю 
тих, хт о цього пот ребує. 
 

ВАЖЛИВО! 
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1.Прагнути захищати інтереси ліцеїстів, але й 
слідкувати за виконанням основного обов'язку 
кожного ліцеїста, а саме навчання. 

2.Заохочувати ліцеїстів до танцювальних чи 
співочих батлів. 

3.Додати до газети ліцею тести та розважальні 
історії. 

4.Створити премію «Прикольний вчитель». 

5.Культурне дозвілля вчителів та учнів 
(вилазки за межі ліцею). 

6.Тиждень хорошого настрою. 

7.Провести вечір «Вчителі мають таланти». 

8.Проводити день боротьби з ненормативною 
лексикою та суржиком. 

9.Створити книгу рекордів ліцею. 

 Якщо ви даст е мені т аку можливіст ь - 
ст ат и президент ом, т о житт я у ліцеї  ст ане 
ще цікавішим т а оригінальнішим!!! 

Коротко про мене: 

-людина слова   
-ввічлива 
-люблю приймати участь у конкурсах 
-відповідальна 

-наполеглива та оптимістична 
-поставлена переді мною задача викликає у 
мене потік неймовірних та цікавих ідей . 

Мої  ідеї з приводу того, як зробити  
життя в ліцеї яскравішим: 

 ТКАЧЕНКО Володимир, випускник 1997 
року фізико-математичного профілю, перемо-
жець учнівських олімпіад з фізики та математи-
ки, учасник Малої академії наук ( наукова робо-
та з інформатики), випускник Національного 
технічного університету України “КПІ”, факуль-
тету електроніки. Нині - приватний підприє-
мець, працює в галузі комп'ютерної графіки. 
 Володимир Ткаченко поділився спога-
дами з ліцейного життя в електронному листі.  
 Володимир вважає,  що найкраще, що 
зробив на посту учнівського директора (так ра-
ніше називалась посада президента ліцею) це 
сприяння  виділенню частини коштів учнівсько-
го фонду на поповнення бібліотеки новими 
книгами та журналами. 
 Найнеймовірніший період – одночасна 
літня практика на "водія" та "оператора ПК", 
одночасні уроки англійської та французької і 
взагалі - навчання з 8:30 до 19:30 год. 
 Запам'яталась першому президенту ще 

Ліцей обирає ПРЕЗИДЕНТА! 

біганина: англійська мова - у педучилищі (зараз 
це коледж ім. Тараса Шевченка ), фізкультура - 
у парку, решта - в МНВК (зараз там знаходиться 
територіальний центр, а раніше були ліцейні 
класи, ліцей). За словами Володимира,  завжди 
все встигалось і доводилось до гарного завер-
шення. А друзі (хоч і минуло вже більше 20-ти 
років після випуску) в основному залишились 
із ліцею, а не з попередньої школи чи універ-
ситету. 
 А на останок, наш випускник порадив 
учням добре вчитись, йти до мети і завжди за-
лишатись самими собою. 
 

Спогади першого президента 

СЕМИРЯКІНА Валерія, 9 клас 
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Корсунь-Шевченківський ліцей 

Випускник - 2018 

Літо з користю 

 Під час літніх канікул, а саме з 19 липня по 
1 серпня ми відвідували мовний табір, що діяв при 
РЦДЮТ, який нам дуже сподобався. Два тижні по 
три години на добу ми вивчали німецьку мову. Ці-
каві уроки міг відвідати кожен,  хто вирішив підви-
щити свій рівень німецької. Цей табір вели три вчи-
телі, один з яких приїхав із Німеччини заради того, 
щоб викладати нам його рідну мову.  

 Пан Віллі ( так звали вчителя з Німеччини)  
навчав нас німецьких ігор, які й досі допомагають 
нам покращити свої знання. По закінченню табору, 
в останній день занять, пан Віллі пригощав нас ні-
мецькими солодощами. За цей період ми вивчили 
багато цікавого та потрібного. Але найбільше нам 
сподобалось співати та грати в навчальні ігри німе-
цькою мовою. Ми раді, що навчалися в такому чу-
довому колективі. 

Коваленко Анна та Алірзаєва Сабіна, 
учениці 9 класу  

 

 

Випускники-медалісти 2018 року 
(зліва направо):  Щербина Діана 

(срібна медаль),  Шевченко Тарас 
(срібна медаль),  Лазаренко Марина 

(золота медаль). 

За результатами ЗНО-2018 Корсунь-Шевченківський 
ліцей здобув 5 місце в рейтингу шкіл Черкаської області з 
382 закладів освіти та перше серед шкіл нашого району! 

 Закінчився 2017-2018 навчальний рік і 33 випускники (фізико-мат емат ичний та біо-
лого-хімічний профілі) ліцею вирушают ь в доросле житт я. Яким воно буде, залежит ь від 
самост ійних кроків під час вибору т а подальшого навчання у вищих навчальних закладів, т а 
здобут их професійних якост ей. Ліцеїст и дост ойно склали ЗНО, вони ерудовані, т алановит і, 
цілеспрямовані т а підгот овлені до нового ет апу свого житт я. 

 

Вітаємо! 

Раді вітати 8-класників у родині Корсунь-Шевченківського ліцею! (1 вересня 2018 року) 


