
Хай Вам щастить, випускники! 
 

         Шкільний випускний вечір – незабутня подія, яка буває лише раз у 

житті. Перед вчорашніми учнями відкрилися тисячі доріг, де кожен з них 

обере свій особистий життєвий шлях. 

         З 23 червня у школах Чорнобаївщини проходять випускні вечори. 176 

одинадцятикласників отримають атестати,  з них семеро - золоті медалі «За 

високі досягнення у навчанні» та чотири  - срібні медалі «За досягнення у 

навчанні». 

Щасливі і замріяні.  Позаду залишилися уроки, ЗНО. Попереду – тільки 

найприємніше – власний вибір своєї стежини самостійного життя, це – поріг 

нового часу, професійної зрілості і незалежності. 

Випускники закладів освіти Чорнобай разом із вчителями урочистою 

ходою пройшли центральною вулицею селища. 

     У Чорнобаївській гімназії цього року 32 випускники, серед них троє 

медалістів. Гімназисти успішно склали ЗНО й отримали право вступу до 

вищих навчальних закладів. 

      «Хотілося б побажати, аби всі випускники знайшли своє місце в житті. 

Думаю, гімназія дала їм усе, що для цього потрібно. Адже вони у нас 

виховувалися в конкурентному середовищі, зуміли відчути і солодкий смак 

перемоги, і гіркоту поразки, - зазначила директор гімназії Тамара Дернова. - 

Також, що не менше важливо, хотілося б, аби свої знання наші випускники 

використовували на благо нашої держави, щоб вони не їхали навчатися за 

кордон, або ж поверталися після навчання додому і працювали на розбудову 

нашої держави». 

    
       

Своїми враженнями від випускного поділилася 

випускниця Чорнобаївської ЗОШ №1 Анна Чуб: «Не 

віриться, що це наш останній день, коли наш клас 

разом, коли поруч вчителі. Нам влаштували дуже 

гарне свято, особливо розчулило вітання від батьків. 

Начебто потрібно радіти, але дуже сумно 

розлучатися зі школою, з друзями та вчителями».  



        10 випускників району – отримали на районному святі обдарованих 

дітей «Сузір’я майбутнього 2018»  відзнаки та грошові винагороди за свої 

досягнення.           

   Інтелектуальна надія  - Анна Вовк, Ярослава Бабак, Баранова Катерина, 

Анна Чаун (Чорнобаївська гімназія), Аліна Мосур (Васютинський НВК), 

Тетяна Пацьора (Чорнобаївська ЗОШ №1), Олександр Олексієнко 

(Великоканівецький НВК) - переможці обласного етапу Всеукраїнських 

олімпіад із базових дисциплін та обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України.  

Спортивна гордістю району - Владислава Торопцева, випускниця 

Чорнобаївської ЗОШ №2 та  дитячої юнацької спортивної школи, яка 

виборола  два І місця  у Чемпіонаті України з боротьби самбо 

та  Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Перемоги» , чотири ІІІ місця  у 

Чемпіонатах України з боротьби самбо та  дзюдо,  Всеукраїнському  турнірі з 

дзюдо «Кубок Континіуму». 

        Творча юнь району - Софія Огнівенко, Яна Ткалич, випускниці 

Чорнобаївської ЗОШ №2 та районного центру дитячої та юнацької творчості, 

переможці   Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край». 

    Побажання та найтепліші вітання від учителів, батьків, керівників 

господарств, меценатів лунали на адресу  всіх випускників. 

Засновник СТОВ «Агроко» Ігор Потапенко 8 юнакам, випускникам 

Крутьківського НВК, подарував їх перший стартовий капітал – тисячу 

гривень, а Ігорю  Іванову, який перебуває під опікою – ноутбук. 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Випускниками  також вважаються 331 дев'ятикласники Чорнобавського 

району, з яких 31  особа отримала свідоцтво про закінчення 9-го класу з 

відзнакою. Тепер перед ними стоїть вибір: продовжити навчання в школі або 

вступити в училище, технікум або коледж. 

 
Тож в добрий путь, дорогі діти! 

Щасливої долі, вам, випускники 2018 року.  

 

 

 


