
Шановні освітяни, студенти, учні та батьки! 
 
Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, 

що відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел. 
День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято 

насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг закладів освіти. Тих, хто прийшов сюди 
зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає 
і виховує любити Україну. 

Шановні учні! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це 
прихований скарб, це світ знань про людей та їхнє оточення. Треба навчатися, щоб знати, 
діяти, жити. Впевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та 
натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Зростайте 
здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському 
житті. 

Загальновідомо, що знання – це сила. Сила творіння, добра, суспільної злагоди та 
поступу. Вони, мов чисте повітря і життєдайна енергія сонця, необхідні нам для будівництва 
держави. 

Кожен із нас, перегортаючи сторінки свого життя, зупиниться на тій, що має назву 
"школа". І полинуть тоді думки приємні, життєрадісні, і защемить серце, бо згадаєш своє 
дитинство, юність, своїх кращих друзів, порадників і наставників – учителів. 

Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання 
такої відповідальної місії, як виховання молодого покоління, адже саме ви сприяєте 
формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє – завтрашній день 
України. 

У цей день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову і землю, поважати 
працю і знання. Сподіваюся, що ви, мої юні друзі, будете сумлінними і розумними учнями. 

Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у 
своїй пам’яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ 
вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати, а й основам великої науки – 
життя. Любіть свій народ, свою землю, готуйтеся стати на ній справжніми  господарями. 

З особливим теплом звертаюся до першокурсників. Пам’ятайте, усі перешкоди 
долаються силою знань. Шановне студенство! Могутня, процвітаюча держава починається з 
університетських аудиторій, зі спортивних залів, бібліотек та лабораторій.  Існує думка, що 
скільки книг прочитала людина, стільки життів вона прожила. Саме ваше прагнення до 
навчання та пізнання, творчого мислення та самореалізації є запорукою гідного майбутнього. 

Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового 2020/2021 навчального року! 
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