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ЗУСТРІЧАЙТЕ!!! В БУРХЛИВЕ ЖИТТЄВЕ МОРЕ 

ВИРУШАЄ МІЦНИЙ КОРАБЕЛЬ 11-М КЛАСУ!!! 

ВОНИ – ВИПУСКНИКИ 2015 РОКУ!!! 
 

Дорогий друже! 
    Зараз на твоєму обличчі красномовно значиться: «Нарешті! Ось вона, 
перемога! Я закінчую школу!!!» 
   «Останній бій» заради отримання атестата про загальну середню освіту 
виграно, іспити в школі складено, сесію ЗНО-2015 розпочато, плани на 
майбутнє шалені, в голові рояться безліч мрій і планів…. Ти – Випускник! 
Сьогодні для тебе це слово звучить гордо!  
   Тож нехай усе тобою зараз задумане обов’язково справдиться! Нехай Доля 
завжди буде до тебе прихильною і усміхненою, а ті хмаринки, які інколи 
набігають у житті, завжди змінюються яскравим теплим сонечком! Нехай у 
всьому щастить! 
   І, можливо, колись, через кілька десятків років, беручи до рук ось цей 
святковий спецвипуск шкільного «ОРИГІНАЛУ», припалий пилом і пожовтілий 
із часом, у тебе  щемко заб’ється серце від приємних спогадів, теплих слів і до 
болю знайомих облич, які сьогодні на прощання ми тобі даруємо… 

Головний редактор газети  
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Шановні випускники! Дорогі наші діти! 

Вам випала доля жити у час глибинних змін, перед 

Вами відкриваються нові можливості та перспективи. І вже 

завтра саме Ви будете творити новий світ, нову державу 

Україну, примножувати славу свого рідного краю. Це 

надзвичайно почесно і так відповідально виправдати 

надію, яку на Вас покладають Ваші рідні, Ваші наставники. 
Тож бажаю кожному з Вас, випускники, назавжди зберегти на своїх обличчях 

ці щирі безтурботні посмішки, бути впевненими у своїх силах, досягти успіхів в 

обраному фаху, постійно відчувати допомогу й розуміння від тих, хто буде поряд. 
Принагідно дякую Вашим батькам, вчителям нашої школи, бо кожен із них 

вклав свою безцінну лепту у Ваше виховання та світосприйняття. Тому як би не 

склалася доля, в який куточок України чи світу Вас не закинуло б життя, завжди 

пам’ятайте тепло рідного дому, ніжну мамину колискову пісню, батьківську 

мудрість і знання, подаровані Вам вчителями. 
А ще – не оминайте поріг рідної школи. Адже ким би Ви не стали – 

талановитими інженерами, медичними світилами, ученими чи журналістами, 

успішними бізнесменами чи політиками – кожен із Вас свій перший крок до 

самостійного життя зробив саме зі шкільного порогу. 
Нехай Господь благословляє всіх Вас у цей відповідальний час!  У добру путь 

і з Богом!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВІТАННЯ ВІД ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

СЕРЕДИ ЮРІЯ ВАСИЛЬВИЧА 
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Світ збудовано за законами циклічності, і все, 

що в ньому відбувається, знаходиться у 

безкінечному взаємозв’язку. Людина як частина цієї круговерті несе у собі 

самобутню природу гармонії. Та вона втрачена, і щоб знов отримати її, слід 

вступити в нове життя. Ось тут і розпочинається вибір кожного з нас: якою буде 

ваша гармонія?  

Кожний новий етап життя супроводжується зміною статусу. І ви, випускники, 

зараз знаходитеся на межі у стані вибору. Прислухайтеся до власного серця та 

оберіть те, що ясним сонцем приваблює та гріє, даруючи спокій і впевненість. 

Слідуйте за розумом та плекайте в собі Людину, яка в потрібний час завжди 

допоможе і вкаже шлях до щастя!                                                            Фесак Людмила Миколаївна,  

                                         заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель географії 

 
Дорогі випускники! Наближається надзвичайний день! Ви отримаєте атестати 

і вилетите зі стін рідної школи, окрилені мріями, знаннями, прагненнями. 

І я від щирого серця бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися!  

Щоб ви гордо розкривали свої крила перед новим дорослим життям, мужньо 

дивилися перешкодам в очі та з гідністю їх долали. А я завжди буду вами 

пишатися! 

Нехай ваше майбутнє буде написане лише яскравими та теплими фарбами! 

Вент Ірина Геліївна, 

 заступник директора з навчально-виховної роботи 

 
Час невпинно летить і нема йому спину. Він змінює все, що оточує нас та, звичайно ж, і нас 

самих. Життєва дорога дуже мінлива і нелегка. І в кожного вона своя. Але всіх 

зігріватиме своїми теплими промінцями-спогадами дитинство та юність – 

найкраща пора життя людини. І пов’язана вона так чи інакше зі школою. 

Сьогодні ви прощаєтеся зі школою... Вона своїми прозорими вікнами-очима 

сумно і з надією дивиться вам услід, як мати, що виряджає в далеку дорогу 

свою дитину. Прощання зі школою – це особливе свято. Свято, якого немає в 

жодному календарі, але кожна людина знає його, бо воно уособлює світлі надії 

та гострий біль розлуки, радість зустрічі з майбутнім та сум розставання. Це ще 

одна вершина, яку ви подолали в житті.  

І я щиро вітаю вас із цією подією. Настав час вибору! Незабаром вам потрібно буде прийняти 

відповідальне рішення щодо першого самостійного кроку. Нехай же воно, рішення, буде 

правильним! Таким, що допоможе вам зайняте гідне місце в суспільстві та забезпечить щасливе 

майбутнє. А головне – будьте Людьми, нащадками великої незалежної нації, справжніми 

патріотами з ніжними і люблячими серцями. Щасти вам, дорогі випускники!!! 

Українець Інна Костянтинівна,  

заступник директора з виховної роботи 

 
 

ВІТАННЯ ВІД  

ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРА 
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Ось і підходять до завершення роки нашого спільного класного 

життя. Настає той день, якого і чекали, і боялися одночасно. З одного 

боку – це момент розставання. З іншого – початок вашої дороги у 

доросле життя. 

Якими вони були, ці роки нашого спільного шкільного життя? 

Стільки спогадів! Такі щемливо-ніжні почуття охоплюють душу! 

Згадайте, як ще зовсім недавно ви, такі маленькі й цікаві, прийшли на свою першу лінійку. 

Смішні білі банти, величезні букети, радісні посмішки. І ось перед нами вже юнаки та дівчата 

зі своїми планами на життя. 

Дуже багато часу провели ми разом. Двадцять дев’ять пар допитливих очей і швидких ніг – 

14 хлопчиків і 15 дівчаток. Так схожі і в той же час різні. Знають, з ким краще вчитися, а з ким 

– відпочивати, ким можна захоплюватись, а кого – подратувати. Всі разом утворюють 

великий, невгамовний, єдиний і неповторний для мене – 11-М. 

29 особистостей! Які ви всі різні, але які гарні! Бог подарував кожному з вас красу, розум, 

талант. У кожного з вас своя стежина в житті. По-різному складуться ваші долі. Я не буду 

бажати вам легкого життя без випробувань просто тому, що такого не буває. Але нехай же ваш 

перший крок буде вдалим, адже саме від нього залежить так багато! Нехай кожен прожитий 

день радує вас справдженими надіями і планами, позитивними емоціями і такими необхідними 

досягненнями. Що б не сталося, впевнено крокуйте до поставленої мети – і тоді у вас 

обов’язково все вийде!  

Нехай вас завжди оточує тільки справжнє: щира любов і міцна дружба!  Я буду пам’ятати 

роки, проведені разом із вами!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!  

СЛОВО МАЄ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК… 
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Любі діти! Ви прийшли до школи 

малесенькими хлопчиками та дівчатками і 

дивились на світ зляканими і допитливими 

оченятами. Дитинство минуло. Воно 

відходило по краплині, тихо й непомітно, з 

першим прочитаним словом, першими 

літерами на дошці, з коротеньким платтячком, з веселими дзвінками, які 

сповіщали вам про настання чергових канікул. Сьогодні ви стоїте на порозі 

дорослого життя. Позаду залишається звичне подвір'я рідної школи, попереду – 

незвідані дороги майбутнього.  Час невблаганний, але завжди пам’ятайте: на світі є чарівне місце, 

де будь-яка людина може повернутися у своє дитинство. І це місце – ваша рідна школа. Адже для 

своїх вчителів, як і для батьків, ви завжди залишаєтеся маленькими дітками. І якими б дорослими 

ви не були, згадуючи вас, вони бачать маленьких хлопчиків і дівчаток. А якщо колись ви почуєте 

сумну мелодію останнього дзвоника, знайте: разом із ним плаче і сумує за вами душа вашої 

першої вчительки, яка завжди чекає на вас. Де б ви не були і ким би не стали, пам’ятайте: вона 

завжди з радістю вас зустріне, зрозуміє, підтримає і допоможе.  

   В добру путь, діти,  хай вам щастить у всьому, хай Бог оберігає вас у дорослому житті. Хай 

щасливим буде для вас шлях самостійного життя, хай завжди поруч будуть вірні друзі та мудрі 

наставники! Щасливої та щедрої долі у житті, вам, дорогі випускники! 

Кудря Віра Василівна 

 

Дорогі випускники! 

Шкільні роки пролетіли непомітно, ви стали зовсім дорослими. Але для нас, 

вчителів молодших класів, ви назавжди залишитесь в пам’яті маленькими 

дітками. Ми завжди будемо пам’ятати, як вели вас за руку на першу вашу лінійку.  

І ось ви вже подолали важливий етап у своєму житті! 

Бажаю вам зробити наступний крок правильно: обрати професію, про яку ви 

мрієте, і перетворити своє життя на щастя. 

Бажаємо вам здійснення мрій і планів, успіхів і високих досягнень. 

Нехай ваше майбутнє буде щедрим на щиру любов і вірну дружбу!  

Чумак Ольга Анатоліївна 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО МАЮТЬ  

ПЕРШІ ВЧИТЕЛІ… 
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Дорогі випускники!  

Від усього серця вітаю вас із закінченням 

школи!  

Ви пройшли надзвичайно важливий етап і тепер символічно прощаєтеся 

з безтурботним життям.  Ви прощаєтеся зі школою й вирушаєте у 

самостійне доросле життя. 

В цю мить ви відчуваєте себе дорослими, вільними, щасливими. Вам 

здається, що весь світ у вас в руках. Збережіть це почуття, і нехай воно 

дає вам сили подолати всі труднощі. Я вірю в те, що ви досягнете всього, 

чого прагнете в житті. Досить просто прикласти зусилля - і кожна мрія 

може здійснитися, не забувайте про це! І пам'ятайте, що все залежить 

тільки від вас! 

Я бажаю вам щасливого довгого життя, наповненого чудовими 

подіями! 

Єрохіна Олена Олегівна, 

класний керівник математичного класу середньої ланки (5-9 класи), 

вчитель англійської мови 
 

Шановні випускники!  

Вітаю вас із величезною подією в житті – завершенням шкільного 

навчання.  Ці роки в школі були сповнені цікавих учнівських турбот, 

відкриттів, іноді розчарувань, але найбільше - великих сподівань. Життя з 

великими перспективами і своїми складнощами, життя цікаве і насичене. 

Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому! Прагніть стати кращими, будьте 

успішними! Нехай прекрасний стан молодості допоможе вам подолати 

всі життєві перешкоди. Удачі вам, звершення всіх надій і досягнення 

поставлених цілей! Нехай в лабіринтах дорослого життя Вам буде просто 

і легко! 

Фесун Світлана Євгенівна, 

класний керівник 5-В класу (2008-2009 н.р.), 

вчитель англійської мови, 

 соціальний педагог школи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩЕ СЛОВО МАЄ  

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК… 
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Любі діти, любі випускники! 

Бажаю вам рівної дороги, 

Бажаю щастя і добра. 

Щоб кожна стежка, кожна зірка 

Вас тільки правильно вела. 

Як швидко з вами промайнуло 

Чи тисяча, чи більше днів… 

Не встигла я всього сказати,  

Всьому не стигла вас навчить. 

      Але ви всі талановиті, 

      Всі добрі, ніжні й золоті! 

      Ви мудрі, чесні, працьовиті, 

      Але занадто молоді! 

      Любов до вас в рядках коротких 

      Як ще сказати, як умістить… 

      Люблю вас, діти, йдіть щасливо! 

      Я ж буду вами й далі жить!!! 

Євтушевська Тамара Анатоліївна, 

вчитель математики

***************** 
11 років тому кумедними малюками ви прийшли у школу і протягом цих років зростали, 

мужніли і розквітали на наших очах.  

Зараз ви такі веселі, винахідливі, впевнені у собі, життєрадісні,  гамірні і непередбачувані. 

Перед вами безліч доріг у великий світ, у ваше майбутнє. Тож оберіть свою власну 

стежину і сміливо прямуйте нею до своїх мрій! 

Намагайтеся бути щасливими! 

Миру! Добра! Успіхів!          Кошмай Світлана Миколаївна,   вчитель англійської мови 

 

***************

Вільного дихання, 

Рухів стрімких, 

Розуму ясного, 

Випадку вчасного, 

Думок креативних, 

Вчасних ідей, 

Поряд прекрасних, 

Надійних людей! 

До ВУЗу вступити, 

Кохання знайти, 

У лютому в школу 

На зустріч прийти! 

Кумечко Людмила Павлівна, 

вчитель біології
************** 

    Дорогі випускники!  

В цей чудовий день я від усього серця вітаю вас із закінченням школи! Ви пройшли 

надзвичайно важливий етап і сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним життям. 

Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, побудова власної сім’ї. Нехай 

сьогодні кожен, хто покидає рідну школу назавжди, запам'ятає її такою – привітною і 

відкритою. Нехай голоси улюблених вчителів назавжди залишаться у вашій пам'яті, а 

шкільні уроки ви будете згадувати з задоволенням і приємним теплим почуттям. 

Бажаю вам, шановні випускники, міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, 

реалізації задумів і творчих планів! 

ВІТАННЯ ВІД  

УЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ 
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Нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків, допоможуть вам 

досягти омріяних вершин у вашій майбутній діяльності! 

Божого вам благословіння, щедрої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму та невичерпної енергії! 

Щасти вам у всьому! В добру путь!  

                    З найкращими побажаннями 

вчитель фізики 

 Токова Валентина 

Валеріївна 
 

Дорогі наші учні, найкращі для нас, 
Ми бажаємо вам щастя й долі. 
І сьогодні з дитинством прощатися 

час, 
А життя – не стежина у полі. 
А життя – до зірок через тернії шлях, 
А життя – це не сміх і не жарти… 
Та не бійтесь нічого, у добрий вам час! 
Світ чарівний – і жити в нім варто! 
Все здолати потрібно вам буде не раз, 
Не впадайте у відчай, боріться! 
Йдіть сміливо! У добрий вам час! 

Мрія кожного хай же здійсниться!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ось і промайнуло 11 років у школі… Одинадцять весен ви милувалися 
цвітінням яблунь на шкільному подвір’ї, одинадцять зим ви 
протоптували стежинки до шкільного порогу, але час прощання таки 
настав. На ваших очах сльози радості, а в той же час і печалі… Печаль, 

бо завершується та щаслива пора, яка називається дитинством. Адже, ідучи вперед, ви чудово 
розумієте, що тих безтурботних дитячих днів, тих пустощів і звичайних для вас речей більше не 
буде… Попереду незвідана даль юного та дорослого життя, зі своїми труднощами та радощами. 
Поряд із вами більше не буде ваших однокласників, які робили життя цікавим і різнобарвним. Не 
буде вчителів, які ходили за вами і вимагали здачі таких нестерпних домашніх завдань. Але буде 
ваша нелегка стежина здобуття подальшої освіти. І не важливо, якою вона буде – вища, професійно-
технічна, неповна вища. Головне, щоб усі ви стали справжніми патріотами своєї держави, гідними і 
чесними людьми. 

СЛОВО-СПОГАД 

 ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ… 
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Моє особисте знайомство з вами тривало протягом цього останнього року. Я назавжди запам’ятаю 
нестримний потік вашої творчої енергії, який завжди залишав посмішку на обличчі. Важко буде 
забути чарівний голос Атамась Каріни, який радував усіх своєю милозвучністю; постійну посмішку 
Гордієнко Інни, хвилини заганяння на уроки Денисенка Андрія, граціозну постать юної моделі 
Кравченко Поліни, постійний потік будь-якої інформації від Леонова Станіслава, якого просто 
неможливо було зупинити, стриманого Попудребка Давида, завжди усміхненої та життєрадісної 
Салько Емілії, стриманої до своїх спортивних перемог Хомич Олени, заклопотаного усілякими 
проблемами Матвєєва Андрія, повної ідей Шпак Каріни, дуже привітного Цьмохи Вадима, завжди 
готової прийти на допомогу (під час уроків) Кириленко Марини, щирість та відвертість Зосімової 
Анни, привітної та відповідальної Скібіцької Аліни. Кожен із вас залишив якийсь приємний спогад 
про себе. Мені дуже хочеться, щоб усі ви досягли поставленої цілі, щоб завжди вас оберігав ваш 
янгол-охоронець. Щоб ті негаразди та невдачі, які можуть бути у вашому житті, залишили після себе 
непомітний слід, а всі ваші перемоги, успіхи та хвилини щастя допомагали рухатися вперед. 

Будьте щасливі, успішні та завжди пам’ятайте вчителів сьомої школи, які були з вами протягом 
одинадцяти років! 

Сьома школа завжди буде пам’ятати усіх вас по-своєму чарівних та незрівнянних!!! 

Пожарська Наталія Анатоліївна, педагог-організатор 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Найкращі випускники 2015 року! 
Здавалося б, ще вчора Ви вперше прийшли у свій клас, познайомилися з 

першою вчителькою, отримали перше домашнє завдання, похвалилися вдома 
першою оцінкою, потім – пропустили першу контрольну роботу, 
недочекалися останнього уроку, не встигли вивчити вірш, прийшли на урок 
фізичного виховання без спортивної форми... Та що казати, роки Вашого 
навчання у школі були сповнені цікавих учнівських турбот, відкриттів, іноді 
розчарувань, великих сподівань і безтурботності, першого кохання і відданої 
дружби… Нині ж, озброєні певним багажем знань, Ви приймаєте тверді 
рішення, які значною мірою визначатимуть Вашу подальшу долю впродовж 
багатьох наступних років. 

Дорогі наші випускники! Про кожного з Вас можна сказати дуже багато 
приємних слів, адже за роки навчання в школі ви показали себе багатогранними особистостями.. 

Ніколи не забудеться «золотий голос школи» – Каріна Атамась, багаторазова призерка міських і 
обласних вокальних конкурсів, активна учасниця шкільного самоврядування, член міської 
Учнівської Міжпарламентської Асамблеї, дитина, яка ніколи ні в чому не відмовляла при підготовці 
до шкільних і позашкільних свят! Ця чарівна безпосередня посмішка завжди піднімала настрій!  
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Постійним «живчиком» шкільного активу стала 
Каріна Шпак, завжди повна креативних ідей, чарівна 
ведуча і просто велика розумниця, яка встигала скрізь 
і завжди. 

Часто пригадуються веселі сценки за участю Вані 
Сідого та Іллі Гуріна. Ці хлопці завжди могли підняти 
настрій: і на концертах, і на уроках! Крім того, 
пробували хлопці себе і в якості ведучих шкільних 
свят! 

Із гордістю ми дивилися на лінійках на наших 
поважних прапороносців: Синельник Катерину, 
Шпак Каріну, Скібіцьку Аліну та Сідого Івана. 

Свого часу постійними учасниками міського інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?» (із 
високими результати) відзначилися Шпак Каріна, Роман Сириця та Ілля Гурін, згодом – Станіслав 
Леонов. 

Справжньою знахідкою школи виявився той же Станіслав Леонов, який назбирав чимало грамот і 
дипломів у різноманітних навчальних конкурсах, олімпіадах і змаганнях. Це справжнє джерело 
знань! Віримо, що Станіслав ще прославить і школу, і Україну завдяки своїм знанням! 

Честь школи і міста захищали на шкільних, міських, обласних і всеукраїнських спортивних 
змаганнях Вадим Цьмоха (кращий серед кращих у школі), Ілля Гурін, Максим Нікішов, Андрій 
Матвєєв, Андрій Денисенко, Діма Горшков, Роман Сириця, Таня Бойчук і, звичайно ж, Хомич 
Олена – майстер спорту з Гандзю-рю карате-до, яка  відстоювала честь України на чемпіонатах світу 
(Італія) та Європи (Латвія) і стала там переможцем. Катя Синельник і Аліна Скібіцька показували 
непоганий результат у волейболі! 

Єлизавета Чорненко відзначилася хореографічними здібностями. 
Поліну Кравченко у майбутньому сподіваємося побачити на всесвітніх показах мод у якості 

професійної моделі! Адже вона так до цього прагне! 
Частою ведучою заходів «Літературної вітальні» стала Інга Березнай, яка, до того ж, відзначилася 

вмінням чудово оформляти стінгазети! 
Марина Кириленко останнім часом активно брала 

участь у шкільних і міських флешмобах, а також відмінно 
плела патріотичні браслети! 

Різносторонньою творчою особистістю виявилася Аня 
Зосімова, яка, можливо, і не часто з’являлася на шкільній 
сцені, однак завжди ділилася творчими ідеями і активно 
втілювала їх у життя! Хоча роль веселої учениці у сценці 
під час святкування ювілею (50-річчя) школи вона зіграла 
на відмінно! 

Чомусь мимоволі приємно згадується щира усмішка 
Нікіти Наконечного і Тані Сажієнко, які, крім того, були 
одними із найвідповідальніших на уроках художньої культури і на відмінно справлялися у написанні 
цікавих конспектів і створенні змістовних мультимедійних презентацій. Окремий мій особистий 
респект Максиму Нікішову за старанні конспекти з художньої культури: хоча слова розібрати не 
виявлялося можливим, однак писав він добросовісно і натхненно! ))) 

Теплими словами хочеться відзначити усміхнених Інну Гордієнко, Владу Ромасюк, Емілію 
Салько, часто мовчазного Андрія Карпова. 

Тими, хто ніколи не втомлювався говорити, і постійно щось розказували і на уроках, і поза ними 
запам’ятаються нам Станіслав Леонов, Андрій Денисенко, Владислав Тартус. Говіркі, але ж які 
симпатичні юнаки! 

Ну і, звичайно ж, ті, хто частенько запізнювався на перші уроки, але постійно це робили з 
винуватою усмішкою: Давид Попудребко і Антон Григоренко. ))) 

Багато гарних учнів залишили школу після 9 класу і пішли вже здобувати певну освіту. Однак їх ми 
теж пам’ятаємо і цінуємо  їхні здобутки та перемоги! 
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Усіма Вами ми щиро пишаємося, дорогі НАШІ діти!!! Усіх Вас любимо! Від усіх без винятку чекаємо 
високих звершень у житті! Сьогодні Ви для нас – найкращі! 

Я особисто працювала з вами більше 5 років… І згадати є 
що! Це і незабутні поїздки до Києва, Львова, Білої Церкви, 
екскурсії на страусину ферму, до Верховної Ради та багато-
багато іншого. Ми підготували і провели багато шкільних 
свят за вашою участю, виграли багато конкурсів і отримали 
приємні нагороди, поринали разом у глибини художньої 
культури… З ВАМИ було цікаво!!! І я дякую кожному з Вас за 
це!.. 

Одного разу всесвітньо відомий скрипаль Оле Булль 
виступав із концертом. І раптом струна його скрипки 
обірвалася. Він не розгубився, а просто закінчив мелодію на 
трьох струнах.  Таке життя, воно змушує нас закінчувати мелодію і на трьох струнах, коли одна 
виходить із ладу. Та попри всі життєві труднощі знайдіть себе і будьте собою! Пам'ятайте, що на 

Землі нема іншої такої людини, як Ви. «Якщо ти не 
можеш бути сосною на вершині пагорба, будь деревцем у 
долині; але ж тільки будь найкращим деревцем біля 
джерела! Будь кущиком, якщо ти не можеш бути деревом. 
Якщо ти не можеш бути кущиком, будь травинкою і 
зроби дорогу щасливішою», - писав хтось із відомих. Так і 
в житті!.. 

Всі ви з хвилюванням чекали на цей день і нині у 
кожного в очах відбивається сотня відтінків людських 
почуттів. Які щемливо-ніжні почуття охоплюють душу! 
Сьогодні все навкруг притихло, щоб випустити вас, наші 
дорогі випускники, у «доросле життя». В школі ви 

отримали безцінний капітал, який допоможе вам справитися з усіма життєвими випробовуваннями і 
досягти серйозних результатів.  

Не сидіть на одному місці, прагніть до різноманіття, 
розвивайтеся. Будьте наполегливі! Життя не кожен день 
робить подарунки, та й великі справи вершаться не 
відразу. Не впадайте у відчай, вчіться володіти собою і в 
будь-якій ситуації не втрачайте голови. А раптом життя 
захоче вас по ній погладити! Будьте оптимістами, і «якщо 
хочете, щоб доля посміхнулася вам, подаруйте їх спочатку 
свій гарний настрій!»  

Тож вірте у власні сили. Удачі вам, здійснення всіх мрій і 
досягнення поставленої мети. В добру і щасливу дорогу!                                                   

 
                                                                                           Середа Тетяна Григорівна, педагог-організатор,  

вчитель художньої культури 
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