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Ніби вчо-

ра пролунали 

срібні переливи 

останнього дзво-

ника і ми, вся  

шкільна дітвора, 

переповнені раді-

сними почуття-

ми, зустріли літні  

канікули. А сьо-

годні на порозі 

осінь, 1 вересня, день знань, початок но-

вого навчального року, початок нового 

етапу шкільного життя для кожного з нас. 

Як швидко плине час… Ніби вчора 

наші одинадцятикласники вперше в житті 

переступили поріг школи і відкрили для 

себе двері до країни знань. І вже сьогодні 

вони стоять перед нами, майже зовсім 

дорослі: красуні-дівчата й змужнілі юна-

ки.  

Так само швидко пройдуть наступ-

ні одинадцять років сумлінного навчання 

та праці й для наших першокласників. 

Стоячи на лінійці, вони не здогадувались, 

який водночас важкий і цікавий час чекає 

на них. Адже цей етап в їх житті відкриє 

багато нового, в ньому будуть радощі і 

розчарування, злети і падін-

ня, але все це загартує цих 

малюків з великими, допит-

ливими очима. Цього року 

двері в Країну Знань дітям 

відкривають Маркотенко 

Світлана Михайлівна, Кріт 

Діна Анатоліївна та Шкребті-

єнко Ольга Ігорівна. 

Урочиста лінійка, як завжди, поча-

лася з гімну України та гімну школи. Ми 

пишаємось тим, що наша школа носить 

ім’я героя Миколи Костянтиновича Льон-

ченка, горді, що ходимо коридорами, на-

вчаємось у тих класних кімнатах, де прой-

шло дитинство героя Романа Олександро-

вича Сокуренка. Тож з самого початку не 

забули вшанувати їх  пам'ять. До всіх 

присутніх: учнів, батьків. Учителів гостей 

свята -  з теплими, сердечними привітан-

нями звернулася  директор школи Моро-

зюк Людмила Миколаївна. 

 Особливим стане 2016-2017 
навчальнии  рік і для наших дев’ятикла-
сників. Адже вони – теж маи бутні випу-
скники. Хтось із них продовжить на-
вчання в школі, а хтось обере стежину 
дорослого життя і полишить стіни рід-
ної  домівки.    

Зі словами вдячності до своїх вчи-

телів звернулися ми, їхні учні. Учитель! 

Як багато вкладено в це слово: мудрість, 

знання, дружня порада, щире слово. Учи-

тель – це людина, яка не лише прищеплює 

нам любов до науки. Він учить нас дума-

ти, мріяти, дружити, бути справедливим і 

чесним. Він дарує нам крила, на яких ми 

відлітаємо у доросле життя. Ми вдячні 

вчителям за добро, яке сіють вони в на-

ших серцях, а тому привітали їх квітами. 

Тож, щоб їх старання не були мар-

ними, нехай для кожного учня цей рік 

буде успішним та плідним на знання! 

Корсунь-Шевченківський – ста-

ровинне, мальовниче місто з цікавою, 

багатовіковою історією. Нещодавно йому 

виповнилось 984 роки! Тож 10 вересня 

жителі відсвяткували цю важливу подію. 

Час йде, але Кор-

сунь і досі пройня-

тий середньовіч-

ним духом, дав-

ньою історією, що 

має свій відбиток у 

душі кожного меш-

канця міста.  

Воно над-

звичайно красиве. 

Місто сповнене 

загадковою історі-

єю, мальовничими 

пейзажами, велич-

ною архітектурою. Тому люди з усієї 

країни з’їжджаються милуватись його 

красою.  

Цей день був особливим. Кор-

сунь-Шевченківський був, як ніколи, 

жвавим, бадьорим. Майже кожен цього 

дня святкував річницю улюбленого міста. 

Безліч людей відвідало парк, який ніби 

став ще кращим, таким, що вже всі помі-

тили його велич. Відвідувачів, мабуть, 

переповнювала гордість за своє місто. 

Влада підготувала 

чудове свято для 

мешканців. Була 

підготовлена захоп-

лююча програма та 

цікаві заходи. 

Учнівський та педа-

гогічний склад теж 

долучився до святко-

вих подій. Шкільний 

колектив взяв участь 

у святковій ході. 

Також ми не залиши-

лися осторонь бага-

тьох акцій та конкурсів. Колективом 

ЗОШ №1 була представлена прекрасна 

виставка-композиція «Ходить гарбуз по 

городу»; учні нашої школи, починаючи 

від першокласника і закінчуючи випуск-

ником, взяли участь у цій виставці гарбу-

зових виробів. Саме збір та підготовка 

матеріалів скріпили ще більше дружбу 

між учнями та вчителями.  

На святковому концерті  були 

оголошені результати конкурсу панно «З 

1991 року назавжди».  Наша школа здо-

була ІІ переможне місце і отримала у 

нагороду принтер. 

 

Юліана Панасенко та Анна Лисенко 



23 вересня – надзвичайно сумна дата для Корсунщини, бо саме цього дня, 2 роки тому, зупинилося серце нашого героя-

земляка Романа Сокуренка.  

З метою вшанування пам’яті героя 27 вересня в нашій школі була проведена лінійка під назвою «Герої нашого часу». 

Для учнів 2-4 класів підготували лінійку 4-В клас (класний керівник Кравченко Н. 

П.) та працівник музею Корсунь-Шевченківської битви Давиденко Г. І. Учні 5-Б кла-

су (класний керівник Бондар В. В.) провели захід для 5-6 класів, для учнів 7-8 класів 

тематичну лінійку провів учень 11-А класу, переможець обласного конкурсу «Герої 

не вмирають» Рога Олександр. Для 9-11 класів її організували та провели учні 10 

класу на чолі з класним керівником Шаверо Л. І. На лінійці діти згадали дитинство 

Романа, його шкільні та юнацькі роки, а також найважчий в його житті період – пере-

бування в зоні АТО. Саме цей етап став для «Сокола» вирішальним. Дуже тяжко 

говорити про це вчителям нашої школи, адже вони пам’ятають Рому ще учнем, якого 

перша вчителька Зима Г. П. назвала «Ромашкою» за біляве волосся та блакитні очі. 

Цього ж дня учні відвідали могилу Романа Сокуренка на міському кладовищі та пок-

лали квіти до його пам’ятника. 

Хоч ми й відзначаємо річницю смерті земляка, але знаємо: «Герої не вмирають!» 

Особливо такі сміливі та мужні, ладні пожертвувати своїм життя для всієї країни. 

Юліана Панасенко 

 

З першого вересня у всіх школах, коледжах, технікумах, 

вищих навчальних закладах почалася пора навчання. 

Початок навчального року для нас, учнів, завжди цікавий 

і невідомий. Адже, навчаючись у школі, ми не лише здо-

буваємо нові знання, тут на нас чекають цікаві програми, 

конкурси, розваги, важливі доброчинні справи. Нам зав-

жди хочеться відчути себе самостійними і потрібними. 

Саме тому ми намагаємося брати активну участь у роботі 

шкільного учнівського самоврядування. Ось і цього року з 

початком навчання у школі відбулися вибори до учнівсь-

кого самоврядування. Педагогом-організатором Карась 

Н.П. були сформовані відповідні комісії:  

Завертайло Ірина та Викович Марія (учениці 8-А класу), 

Стукаленко Дарія та Шепеленко Ірина (учениці 11-Б 

класу), Лаптійчук Анна (учениця 8-Б класу) - відповідаль-

ні за комісію дисципліни і порядку, головна у цій комісії 

– Завертайло Ірина; 

за трудову комісію – Парфененко Даяна та Дуплій Лілія  

(учениці 10 класу), Кукла Єлізавета (учениця 6-Б класу), 

головна у цій комісії – Парфененко Даяна; 

до шефської комісії було призначено Калабішка Діану 

та Брошенко Катерину (учениці 7-Г класу), Черненко 

Єлізавету та Бабенко Аліну (учениці 11-А класу), головна 

у цій комісії – Калабішка Діана; 

Якубенко Ірина, Вороніна Каріна та Малковська Олек-

сандра (учениці 8-А класу), Охріменко Вікторія  та Охрі-

менко Валерія (учениці 8-Б класу) відпо-

відальні за комісію інформації; 

Клименко Марина та Симоненко Інна 

(учениці 11-В класу), Швецова Дарія 

та Семененко Карина (учениці 8-Б 

класу) призначені головними у 

комісії дозвілля. 

Також була обрана голова ради 

Росичів – Парфененко Даяна та її замі-

сник – Дуплій Лілія. 

 

 

У кожної людини в житті наступає  день про-

щання з дитинством, тобто випускний вечір. У цьо-

му році загальноосвітню школу №1 залишила черго-

ва гордість – випускники 2016 року: одинадцятикла-

сники та деякі учні дев’ятих класів.  

   Звісно, перед тим, як залишити другу рідну 

домівку, вони пройшли досить складний етап свого 

життя – державна підсумкова атестація та зовнішнє 

незалежне оцінювання.  2015-2016 навчальний  рік 

закінчили 49 одинадцятикласників. П’теро випуск-

ників закінчили школу з медаллю  трьох випускни-

ків, що здобули золоті медалі – Завертайло Марія, 

Ляшенко Юлія та Моренко Сергій, а також двох ви-

пускників, що отримали срібні медалі – Масло Тетя-

на та Кузьменко Аліна.  

   Новий етап життя випускників почався з 

сумнівів, вагань та необхідності зробити правильний 

та найважливіший вибір їхнього життя: вступити у 

вищий навчальний заклад. Перед ними лягло тисячі 

шляхів, але лише один із них був правильний. Згідно 

рейтинговим спискам вступної кампанії 2015 року, 

перше місце серед вузів України посідає Львівський 

національний університет імені Івана Франка, куди 

було подано 41028 заяв, друге ж місце належить Ки-

ївському національному університету імені Тараса 

Шевченка, куди абітурієнти подали 36430 заяв, третє 

місце займає Львівська політехніка, кількість заяв 

якої – 36478, горде четверте місце визначено для 

Київського торгівельно-економічного університету, 

куди 20848 абітурієнтів подали свої заяви, п’яте міс-

це в рейтинговому списку було віддане Київському 

національному університету імені Вадима Гетьмана, 

де було прийнято 18834 заяв. Багато випускників 

нашої школи змогли вступити саме до цих вищих 

навчальних  закладів. 

   

 Ми пишаємося нашими випускниками. 

 Сторінка Корсунь-Шевченківської 

ЗОШ №1 

 Адреса: 19400 м. Корсунь-Шевченківський, 

вул. академіка О. Захаренка, 4. Телефон 2-45-16. 

    
  


