
Свято вшанування творчих та обдарованих дітей,  

їх наставників та батьків 

 «Рідна домівка, рідна земля – тут 

виростає доля моя!» 

Дружня шкільна спільнота. 

Високий натхнений наш злет. 

В науці, у спорті, в мистецтві 

Ми разом крокуємо вперед. 

 12 травня 2017 року Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5 відзначила та нагородила своїх обдарованих і талановитих 

вихованців: переможців олімпіад, конкурсів, оглядів-змагань.  

Усі заходи в нашій школі завжди проходять урочисто, із піднесеним 

настроєм.  Не став винятком і цей. Але він був пройнятим ще і почуттям 

гордості за наших дітей.  За тих, хто з юних років утверджує своєю 

творчістю, розумом не лише славу нашого навчального закладу, а й міста та 

області. 

 У цей день ми відзначили  учнів, які показали високий рівень знань, 

захищали честь школи, міста та стали переможцями й призерами  олімпіад із 

базових дисциплін, конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої Академії 

наук, інших інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів і змагань і 

проявили себе у громадському житті школи; вшановуємо їх наставників, які 

взяли на свої плечі непростий обов’язок навчання дітей, а також батьків, які 

виховують молодь, повну сил і прагнень до знань, творчості. Звичайно, без 

їхньої підтримки та розуміння  учні не були б такими успішними та 

впевненими. 



Із  вітальними словами звернулися до всіх присутніх директор школи 

Нездоймишапка Тетяна Миколаївна, секретар Лебединської міської ради 

Древаль Оксана Анатоліївна та начальник відділу освіти Доценко Володимир 

 Васильович. Слова щирої подяки адресувалися учням, педагогам, чиїми 

стараннями, любов’ю та турботою оточені щоденні зустрічі з вихованцями, 

та всім татам і мамам учнів. А нам і справді є чим пишатися. 

«Людина без знань, що птах без крил: не може злетіти високо вгору, 

щоб досягти найвищої мети в житті. Широкі знання, звичка мислити, 

благородство почуттів є саме тими трьома якостями, що формують ці крила, 

із якими людина є освіченою у повному розумінні цього слова…», - 

продовжували ведучі і на сцену запросили переможців у номінації 

«Інтелектуальна надія школи»:  

Убийвовк Марію, Анреєва Сергія, Дігтяр Альону, Журавльову 

Вікторію, Гриценко Марину, Тарасенко Діану, Волинську Каріну, Кравченко 

Анастасію, Лазненко Анастасію, Ткаченко Софію, Павленко Катерину, 

Кошеву Наталію, Каплуна Владислава, Анцифорову Вікторію, Стегній 

Тамілу, Морозову Єлизавету, Сліпку Тимофія, Сліпку Анастасію, Калініч 

Аліну, Лащенкова Руслана, Курочку Ірину, Казимировську Аллу, Іземенка 

Владислава, Ігнатова Владислава, Балабан Ольгу, Гурлай Віктрію, Галушко 

Каріну. 

    Учні школи живуть цікавим, насиченим життям. Їм підвладні не 

тільки вершини науки. Наше повсякденне буття надає величезні можливості 

збагачувати свій духовний світ. Давно помічено: коли розширюється коло 

духовних інтересів людини, то зростає її творчий потенціал. І це прекрасно, 

адже тоді з лав школярів виходять чудові поети, художники, музиканти. 

Тому наступними нагороди отримали учні в таких  номінаціях: «Юні митці», 

«Золоті руки нашої школи»: Розанов Єгор, Хвостенко Анна, Древаль Єгор, 

Кулябкіна Ілона, Білан Діана, Целуйкін Дмитро, Режинков Давід, Кищик 

Олександр, Дудич Дмитро, Старокожко Роман, Харов Вадим, Зелінська 



Єлизавета, Баль Анастасія, Кальянова Ксенія, Волинська Каріна, Буркотенко 

Марія, Дорошенко Юлія, Андреєва Анастасія, Молнар Юлія. 

    Наші школярі гідно проявляють себе і в підкоренні олімпійських 

висот. Ті, хто найшвидший, найспритніший, отримали нагороди в номінації 

«Олімпійська надія школи», а це Клименко Дмитро, Дулич Арсен, Димов 

Максим, Науменко Катерина, Іващенко Владислав, Пінчук Софія, 

Водоп’янова Дарія, Дубина Яна, Тригуб Влада, Огієнко Максим, Фесенко 

Олексій, Берест Євген, Пушкар Максим, Колєсніков Денис, Новицький 

Дмитро.  

  Слова вдячності тим, хто сіє добро, як щедрий колос, дарує дитячій 

душі свої знання, любов, що линули з вуст ведучих, це лише краплина у морі 

вдячності найкращим вчителям школи. Із залу звучали гучні оплески тим, 

завдячуючи кому проросли рясні паростки знань, умінь: Дунай Олені 

Володимирівні, Хвостенко Світлані Миколаївні, Дрюхіній Олені 

Володимирівні, Лобко Олені Віталіївні, Арутіній Тетяні Георгіївні, Лазненко 

Заріні Валеріївні, Кострикіній Людмилі В’ячеславівні, Скляровій Валентині 

Миколаївні, Кобзистій Валентині Михайлівні, Моргун Любов Миколаївні, 

Ткаченко Параскоії Іллівні, Колесніченко Олені Владиславівні, Шелеповій 

Ларисі Петрівні, Шиян Тетяні Миколаївні, Цись Сніжані Сергіївні, Глуху 

Валерію Миколайовичу, Ткаченку Сергію Івановичу, Корчменку Миколі 

Юрійовичу, Ткаченко Руслані Володимирівні, Коваленко Тамарі Василівні, 

Василющенко Олені Олександрівні, Древаль Оксані Анатоліївні, Хріну 

Денису Вікторовичу, Спесивій Ганні Григорівні, Сідашу Олександру 

Олексійовичу, Свистун Яні Борисівні, Мокляк Аллі Анатоліївні. 

За організацію свята та музичний супровід гучними оплесками 

аудиторія дякувала завучу школи з виховної роботи Плужник Ларисі 

Станіславівні та вчителю музичного мистецтва Шелеповій Ларисі Петрівні. 

   Дуже добре підмітив народ, що «Від доброго дерева добрий і 

пагінець одійде, од добрих батька і матері піде й добра дитина», саме тому 

ми переконані, що наші переможці, юні таланти не досягли б своїх 



результатів без доброго, теплого материнського серця, без твердої, але 

люблячої руки батька. Тож насамкінець, найтепліші привітання та найщиріші 

побажання за чуйність, за підтримку, за терпіння, за розуміння були 

адресовані батькам. 

Урочистості прикрасили своїми піснями, танцями та музичними 

композиціями наші вихованці.  

За усі досягнення, за гарні роботи і за талант дирекція школи 

нагородила обдарованих дітей солодкими подарунками.  

 Ми ще іще раз переконалися: нам є ким пишатися, до чого прагнути і 

куди рости. Є потужний потенціал творчої та обдарованої молоді, 

вчительської та батьківської громади, а ще велике бажання бачити свого 

учня, свою дитину успішною, потрібною людям і суспільству. 

 Ми щиро бажаємо юним школярам, учнівській молоді подальших 

успіхів, бажаємо знайти себе в житті, щоб обраний шлях був радісним і 

світлим. Пам’ятаймо, знання – найбільший із скарбів людини, скарб, ціну 

якого вона сама і визначає. Щоб заволодіти ним, потрібно постійно вчитися, 

не боятися відкривати сторінки нового, невідомого і пам’ятати, що чого б ти 

не навчався, ти навчаєшся для себе. Ти і тільки ти, юний друже, обираєш для 

себе шлях, по якому йти. Знання допомагають людині дістатися свого 

джерела, а не насолоджуватися чужим. 

 Ми впевнені, що ви ніколи не підете проти своєї совісті, не будете 

байдужими до долі своїх друзів, родини, України! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


