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Дорогі мої діти! 

За вас радію і за Вас 

благаю Долю, і за Вас 

дуже хвилююсь. Адже  Ви відпливаєте в бурхливий  океан нелегкого і непросто-

го життя як для цілої України, так і для кожного з Вас. Але я вірю і сподіваюсь, 

що Ви, молоді і цілеспрямовані, творитимете своє майбутнє і майбутнє нашої 

держави працею, сумлінністю, громадянською активністю. Живіть достойно , і 

як би не склалась Ваша доля, яким би не був  Ваш шлях, завжди пам’ятайте 

свою школу, не забувайте батьків і вчителів, які віддали Вам часточку свого се-

рця. Ми, учителі, мріємо, що Ви повернетесь до нас великими і крилатими, але 

усвідомлюйте, що крила і висоту Вам спроектувала родина і школа. Тож будь-

те гідними своїх наставників. Завжди і скрізь гордо говоріть про те, що Ви успі-

шні випускники найкращої у світі школи—№28. Від усієї душі вітаю Вас і Ва-

ших батьків і висловлюю їм щиру подяку за те, що упродовж багатьох років не-

втомно виховували Вас — громадян і будівничих нашої України. Щастя Вам 

усім, успіхів і добра , ясних та широких життєвих обріїв.  

    СКОРИК Т.А. , директор Черкаської  спеціалізованої школи  № 28 

В жизни каждого человека есть свои ступени и высоты. Сегодня вы поднялись 

ещё  на одну такую ступеньку — закончили школу. А сколько  их ещё будет в ва-

шей жизни , ступеней и и высот! И каждая из них будет по-своему радостной и 

по-своему печальной, трудной, а, может быть, покажется и лёгкой. Удач вам на 

жизненном пути! Сегодня вы ещё здесь и уже где-то далеко. Мы торопимся до-

сказать Вам те слова, которые не успели сказать: не было времени… Будьте 

неповторимыми.. Оставьте в своем сердце место и для школы. 

Гнєзділова М.В., заступник директора  

Любі та дорогі випускники!  

Хай здійснюються ваші мрії та сподівання. Бережіть власний храм душі. Світла, 

добра, радості та любові Вам. Бажаю завжди бути щасливими і благородними, 

мої дорогі діти. Будьте гідними людьми, щоб у вас в житті завжди все виходило і 

збувалися будь-які бажання! Досить прикласти зусилля - і кожна мрія може здій-

снитися. Не забувайте про це і пам'ятайте, що все залежить тільки від вас!  

Кобильник О.В., заступник директора 

ВИПУСК—2013 

Попереду новий незвіданий етап — доросле життя. Ви — молоді, повні сил, енер-

гії, великих планів на майбутнє. Щиро хочу, щоб всі ваші мрії здійснилися. Вам 

належить зробити багато відповідальних  кроків у житті. Сподіваюся, що  ко-

жен з них буде виваженим і правильним. 

Нехай знання, отримані в школі, допоможуть домогтися задуманих цілей, сприя-

ють у виборі життєвого шляху. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому!  Праг-

ніть стати кращими!  Будьте успішними!  

Нянько О.В., заступник директора 



 Найдивовижніше в майбутньому -  

це те,  що наш час будуть називати  

старими добрими часами.  
  

  Усім привіт! Це наша рубрика 

«Випускник». Сьогодні  тема нашої руб-

рики -  «Які ми стали». Роки йдуть, і 

ніхто з нас не молодіє, головне - встигнути запа-

лити свій вогонь. У нас одна хвилина від юності до ста-

рості! Ми дізнаємось наскільки змінились випускники нашої 

школи від першого  до одинадцятого  класу.    

Колективна робота 11-Ф класу 

1.- Яким ви пам`ятаєте ваше “найперше”  1вересня? 

- Веселим і невдалим для нас!)) 

2.- Як ви вважаєте чи потрібно ходити до школи?  

- Думаємо, що потрібно, адже початкові знання потрібні всім. 

3.- Кажуть, що час тече, як вода. Ви погоджуєтеся з цим? Чи 

швидко для вас пройшли шкільні роки? 

- Швидко. В початковій школі цього не помічаєш, але чим старше, 

тим час проходить швидше. 

4.- Ви залишаєте школу з радістю чи з певним сумом? 

- Напевно більше з радістю, ніж з сумом). 

5.-Ви пішли б в школу ще раз? 

- Так. 

6.-Хто з учителів вам запам`ятався найбільше? Чому? 

 - Людмила Борисівна — найдобріша вчителька. 

- Валентина  Миколаївна —  весела і класна. 

- Сергій Євгенійович —  найвимогливіший !!! 

- Євгеній Федорович —  самий, самий, самий улюблений вчитель. 

- Валентина Прокопівна — сама краща класна керівничка! 

 

Любі мої діти! Вітаю вас від 

щирого серця з отриманням 

середньої освіти! Більшість 

гідно впоралися зі своїм за-

вданням і успішно здали іс-

пити, ви просто молодці! 

Тепер у кожного є атестат, 

в якому знаходяться оцінки 

ваших знань - це путівка на 

пароплав, під назвою жит-

тя. Нехай не всім дісталися 

каюти першого класу, ще 

буде час все виправити і до-

битися більшого! А поки ве-

селіться і радійте молодос-

ті, але не забувайте і про 

батьків. Удачі вам!  



Швецова Аліна, випускниця 11- А класу  

1.Яким ти пам‘ятаєш своє найперше 

1 вересня? 
Перше вересня було наповнене незро-

зумілими і незнайомими почуттями. 

Адже школа, учителі, однокласники, 

перші шкільні квіти – це все незамінне 

для школяра.  

2.Як ти вважаєш чи потрібно ходити 
до школи?       У школі проходить май-

же половина життя. Всі перші кроки в нашому житті 

починаються в школі. Перші перемоги, перші двійки, 

перша відповідальність  за свої вчинки. Але для кожної 

людини, школа – це особливе поняття. 

3.Кажуть, що час тече, як вода. Ти погоджуєшся з 

цим? Чи швидко для тебе пройшли шкільні роки?  
А й справді, ніби недавно я пішла до першого класу. А 

ось уже я в одинадцятому. Шкільні роки насичені різ-

ними подіями, як веселими так і не дуже, але усі вони 

промайнули, як мить. 

4.Ти залишаєш школу з радістю чи з певним сумом? 

Я— випускниця. І в мене досить двоякі відчуття. З од-

ного боку мене чекає нове життя, але з іншого боку за-

кінчилось безтурботне життя. Але все ж таки я буду 

сумувати за школою. 

5.Ти пішла би в школу ще раз ?  

Мабуть, я більше не ризикнула б піти до школи ще раз. 

Адже це особливий вид щоденної праці, мені вистачило 

і одного разу. Але все ж таки я з радістю згадую усі 

шкільні моменти. 

  

Ларіна Анастасія, випускниця 11-А класу  

1.Розкажи, будь ласка, що ти 

пам‘ятаєш про свій перший клас? 

Я дуже добре пам‘ятаю, як плакала, не 

хотіла йти до школи,бо не можна було 

спати. Перший клас – це ціла купа без-

зубих, малих дітей. Це було щось нове, 

наче вхід до дорослого життя. Тут на-

вчались читати, писати, рахувати. Ось 

тут, з допомогою Людмили Полікарпів-

ни ми навчались багато чому нового. 

2.Які відчуття були у тебе перед 1 вересня? Можливо, 

якісь страхи? 

1 вересня завжди було якимось святом. Зустріч  із улюбле-

ними однокласниками. Завжди було цікаво подивитись,я к 

хто змінився, що нового склалось. Завжди, 1 вересня, ми 

очікували що наш Олійник виросте… (посміхається). Але, 

це останнє 1 вересня було трішки сумне, бо це останнє 1 

вересня в школі. 

3.Як ти думаєш, що потрібно змінити у нашій школі?

Наче все нормально, звичайно є деякі моменти які не ду-

же…типу відносини з учителями…Хоча, потрібно відно-

вити емблему школи, на парадному вході. 

4.І останнє питання. Чи пішла б ти в школу ще раз?       

Можливо б і пішла, я б не пропускала деяких тем, старан-

ніше навчалася, більш уважно поставилася до вивчення 

математики. Хотілось би ще поринути в шкільну атмосфе-

ру, спілкування з однокласниками. 

Але й так вже 11 років пройшло, тому ні!!! Треба йти 

далі!!! 

Шановні випускники, батьки. Дорогі діти! Щиро вітаю вас зі святом Останнього дзвоника, із закін-

ченням школи. Ваша мрія збулась: Ви – випускники! Це радісно, але і сумно. Ви прощаєтесь із дитин-

ством, шкільними роками, вчителями. 11 років навчання і багато і мало. Ви змужніли, розквітли, 

стали розумнішими, дорослими. Всі ці роки вас підтримували вчителі, батьки, однокласники. Надалі 

будете йти самостійно дорогою життя. Хочу побажати, дорогі мої, щоб життєва дорога була без 

перешкод, щоб ви крокували по ній впевнено, сміливо, наполегливо. Нехай завжди поруч будуть рідні, 

вірні друзі. Божого Вам благословення, щедрої долі, добра, кохання, наснаги, натхнення, оптимізму, 

невичерпної енергії . 11-А the best! 
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ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:  СКОРИК Т. А.  

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК: ЦИМБАЛЮК Л.Б.  
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Нога Катя, учениця 10-А класу 

В цей чудовий день я хочу від усього серця привітати Манойленко Альо-

ну та її однокласників з 11-Ф класу, із закінченням школи! Ви пройшли 

надзвичайно важкий етап і сьогодні символічно прощаєтесь з безтур-

ботним життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття профе-

сії, побудова власної сім`ї. Вірю, що вступите на цей шлях достойно. 

Бажаю всім побільше оптимізму, натхнення та наполегливості. 

Гайдаєнко Анна,  учениця 10-Ф класу 

Богдана Сороку та 11-А клас, вітаю зі святом останнього дзвоника і 

закінченням школи. Щиро бажаю вам, міцного здоров`я, успіхів, особис-

тих перемог, реалізацій задумів і творчих планів. Нехай знання, отри-

мані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків, допомо-

жуть вам досягти омріяних вершин у вашій майбутній діяльності. 

Щасливої життєвої долі вам та вагомих успіхів. 

Митренко Вадим,  учень 6-А класу 

Я вітаю свою сестру, Аню Митренко, з випуском із школи № 28! Також я ві-

таю її клас та усіх випускників школи. Усім бажаю гарно завершити навчання 

та вступити до університету. 

Сіренко Наталія, учениця 8-Б класу 

Щиро вітаю Сіренка Володимира та учнів 11-Ф класу зі святом 

Останнього дзвоника та святом випускника! 

Випускники, для вас цей дзвоник справді є останнім. Залишаються по-

заду ваші найбільш безтурботні та щасливі шкільні роки. Ви вирушає-

те у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб воно було сповнене гар-

ними подіями. Головне не забувайте своїх шкільних друзів та учите-

лів, адже вони підтримували вас усі ці роки! 

Не бійтеся труднощів та йдіть наполегливо вперед! 

1.Розкажи, що ти пам`ятаєш про свої перші дні у 1 класі. Можливо, якісь курйозні моме-

нти? 

Перші дні в 1 класі, для мене здавалось чимось неймовірними і казковими. Все ще завдяки 

нашій найкращій першій вчительці, яка плекала нас і любила, як власних дітей. 

2.Який предмет тобі давався найважче?   

 Найважче мені давалась математика, ще з дитинства мені про це казала моя перша вчителька. 

3.Чи потрібно щось змінити у нашій школі? 

Поставити лавки на вулиці і перед входом до школи. 

4.Пішов  би в школу ще раз? 

Зараз на це питання відповіді не дам, тому що ще не спробував студентського життя. 


