
 

Сценарій виступу агітбригади 
 

 «Моя  майбутня  професія» 
 

Ведучий:  В день цей осінній, чудовий, 

Сповнений творчих ідей, 

Хоче  всіх  привітати  щиро 

Наш професійний  ліцей. 

 

Ведуча:   То не казка і навіть не сон. 

Він  увесь на виду, він чудовий— 

Мальовничий Томаківський район, 

Мій ліцей в ньому—давній і новий. 

 

Ведучий:  Ні, не дім це старий, це історія жива. 

Тут, в єдиному серця пориві 

Оре юність із мудрістю, честь їм, хвала, 

На  знаннями  засіяній  ниві. 

 

Ведуча: Наш  ліцей—це не точка на карті земній, 

А  це  світло  зірок  мерехтливих, 

Світ любові  й  добра, сподівань  і  надій, 

Храм  наук  для  розумних,  кмітливих. 

 

До  вашої уваги  виступ  учнів  ліцею . Звучить  пісня  «Свято  казки» 

 

Ведучий:  Наш  професійний  ліцей  -  це  сучасна  навчально-матеріальна  

база, що  налічує  22  кабінети, 7  лабораторій, кабінет  комп’ютерної  

техніки, спортивно-оздоровчий  комплекс, слюсарний  клас, навчальний 

автодром, 19 одиниць техніки,  молодіжний готель на 300 місць, їдальня, 

бібліотека. 

 

Ведуча:     Тут  працюють  викладачі  за  новими  формами, 

Нові  методи  в  навчанні  всі  використовують. 

Тут  і  мозкова  атака, й  різні «каруселі» 

Тільки  б  учні  на  уроках  були  навчені  й  веселі. 

Таланти  і  здібності  наші  розвивають, 

На  конкурсах  різних  їх  представляють. 

Професіоналів  серед  них  багато. 

Вони  -  майстри  своєї  справи, 

На  роботу  ідуть, як  на  свято 

Шанують  учні  їх  талант  і  славу. 

 

 



Ведучий: І  всі  свої  знання, свої  уміння 

Вони  все  нам,  учням, віддають, 

Щоб  ми  змогли  знання  опанувати 

Й  великими  професіоналами  своєї  справи  стати. 

 

Ведуча: Професій  поганих  не  буває. І  яку  б  ви  не  обрали, глибоку  

вдячність  і  пошану  викликає  той, хто  чесно  працює. 

 

Хай летить, як  птах  крилатий, 

Мрія  з  краю  в  край, 

Час  спливе  й  життя  скаже: 

«Шлях  свій  вибирай!» 

То  ж, шановні, не  лінуйтесь: 

До  вибору  життєвого  вже  зараз  готуйтесь. 

 

 З  музичним  дарунком  до  вас  учні  ліцею. Звучить  пісня  «Моя  земля». 

 

 Ведуча: Пріоритет і цінність професій, її зміст і спрямованість визначає 

долю молодої людини, яка робить перші життєві кроки в самостійне життя. 

Бо вибір професії є чи не найважливішим моментом, який характеризує 

ступінь громадської зрілості особистості. Ми маємо сьогодні мету: 

познайомити вас із тими професіями які є, на нашу думку, дуже важливими і 

потрібними. А ці професії найдревніші і ніколи не старіють, а з вимогами 

часу  удосконалюються, молодіють і завжди потрібні на ринку праці. 

 

Ведучий : Як багато професій – але твоя поруч!  

                   Ким би ви не мріяли стати,  

                   Яку професію не обрали б, 

                    Кожен повинен добре знати свою справу, 

                    Робити її чесно, вміло. 

 

Ведучий:  ПРОФЕСІЯ: тракторист-машиніст  сільськогосподарського  

виробництва  категорії  («А»,»В»,»С»); слюсар  з  ремонту  

сільськогосподарських  машин  та  устаткування; водій  

автотранспортних  засобів  категорії  «С». 

 

Ведуча: «Що  посієш, те  й  пожнеш». Це  прислів’я добре  пам’ятають  наші  

хлопці -  трактористи-машиністи. Вони  обрали  шановану  в  усі  часи  

професію. Адже  саме  завдяки  трактористам, хліборобам  стає  вагомим  

колос - нашим  хлібом  насущним. 

 

Трактористи – «конструктори  хлібного  колоса», «чародії»  -  так  називає  їх  

народ.  Їх  професія  дуже  важлива  для  усіх  професій, адже  вона  є  

початком  для  багатьох  із  них. 

 

 

 



Ведучий:   Скільки  поля  засіяно  з  рукава  патріаршого, 

Скільки  золота  в  колосі  -  не  питай,  не  лічи, 

На  хлібах  його  виросли  космонавти  і  маршали 

Водії, трактористи, автослюсарі! 

 

Хто  не  шукає  легких  доріг, хто  покликаний  любити  поезію  щедрих  

ланів, хто  всім  серцем  закоханий  у  рідну  землю, не  вагайтесь, обирайте  

професію  тракториста - машиніста. 

 

Ведуча: Наші  трактористи-машиністи  уміють  не  лише  орати, але  й  

веселий  настрій  підіймати. 
 

У полі трактор 

У полі трактор  

Дир-дир-дир,  

І колоски печуться вже на сонці  

На них печеться жовтая хлібина,  

І раз-у-раз печеться  

Чорная хлібина.  

 

У полі трактор  

Дир-дир-дир,  

Я-тракторист,  

Зовуть мене Василь,  

Врожай збираю я,  

Збираю я врожай.  

 

У полі трактор  

Дир-дир-дир,  

І кожен день мене зове  

І хліб, батон і сайка,  

І кожен день на полі я,  

І чорная вже майка! 

 

 

Першими, найдавнішими професіями людини були мисливство, скотарство, 

землеробство. Перша праця її була селянською – з неї починалось людство, 

найголовнішою вона залишається і сьогодні. 

 

Земля-годувальниця. В мудрих цих словах закладено вікову любов народу до 

землі. Він ділить з нею радість і горе, він живе і трудиться на ній, співає про 

неї пісні, складає вірші. 

 

Дбайливо тримає він землю в своїх руках, віддає їй силу своїх м’язів, розум, 

душу і серце. І за це вона віддячує йому сторицею – дарує соковиті корми 

його тваринам, прохолодну тінь його дому, запашний хліб до його столу. 

 



Земля – як жива істота – може хворіти і голодувати, страждати від спраги і 

змінювати характер. Праця хлібороба і полягає в тому, щоб розпізнати цей 

характер, розкрити всі таємниці землі з користю для себе та інших людей. І 

тут потрібні терпіння, знання і досвід, потрібен талант. Працю селянську не 

розкладеш порівну на кожен день, її не виміряєш ані світлом дня, ані втомою. 

Але як прекрасна земля, до якої приклала людина і розум свій, і серце, якою 

прекрасною в праці є вона сама! 

 

З того часу, як людина почала займатись землеробством, між людиною і 

землею, між людиною і рослиною завжди було посередником якесь знаряддя 

– палка-копач, мотика, соха, плуг, серп, коса, ціп тощо. 

 

 Тепер цим посередником є могутній парк сільськогосподарської 

техніки, який налічує в даний час тисячі найменувань. Завдання цього парку - 

якнайкраще обробити ґрунт, щоб зберегти землю, підвищити її родючість, не 

нашкодити їй. А як вміло використовувати його - повинен знати сучасний 

сільськогосподарський працівник - або як ще можна сказати - механізатор. 

Здобути всі ці знання та вміння можна, навчаючись в нашому навчальному 

закладі. Чому механізатор? По-перше, механізатор – це 

сільськогосподарський працівник, який знає і експлуатує в процесі 

виробництва сільськогосподарської продукції не тільки трактори, комбайни 

та всілякі машини, а й безліч знарядь та механізмів. По-друге, мається на 

увазі механізація сільськогосподарського виробництва, тобто заміна 

тисячолітньої важкої ручної праці селян працею механізованою, коли основні 

трудові операції людина виконує за допомогою механізмів та машин. Окрім 

того, навчаючись за професією, механізатор може оволодіти технологією у 

багатьох галузях землеробства, а не в якійсь одній, окремо взятій. 

 

Той, хто обирає професію механізатора, повинен обов’язково любити та 

розуміти землю. Йому потрібно буде знати не лише найрізноманітнішу 

техніку, але й основи землеробства, агрохімії, щоб зі знанням справи і 

встановлювати глибину обробітку ґрунту, і норми внесення добрив та висіву 

насіння, і точно вибирати строки польових робіт, і не порушувати ці строки, 

бо найменше відхилення – і знижується якість. А це відобразиться восени на 

результаті всього циклу робіт: підсумок майстерності механізатора 

вимірюється повними засіками. І вибирати цю професію потрібно не тому, 

що ніде подітися, а за покликом душі – бути хліборобом – велика честь! 

 

Ведучий:   Щоб  машини  гарно  працювали 

І  проблем  із  ним  не  мали 

Є  потрібні  люди  на  землі 

Наші  вмілі  автослюсарі. 

 

  Ще  спеціальність  у  нас  є поважна 

  Ця  спеціальність  слюсар - ремонтник 

  У  них  благородна  і  добра  мета 

  Зручним  і  світлішим  зробити  життя. 



 

Ведуча: А  щоб  здобути  ці  професії  і побачити, як  вони  

використовуються  на  практиці  під  час  роботи, ви  навчитеся  цьому  на  

уроках  виробничого  навчання  завдяки  високим  професійним  якостям  

наших  майстрів. 

 

Ведуча. Зерно. Зернина. Зернятко. Що раз воно схиляє до роздуму. Хліб – це 

життя так вважають трударі землі, і так воно є насправді. Низько 

вклоняємося нашим майстрам - хліборобам за їх клопітку працю, їхню любов 

до землі пронесемо все життя. Він – наша гордість, наше майбуття, він наша 

творчість і мета велика. 

 

Вручення хліба старшому майстру 

   

Ведучий: У  ліцеї, у  нас 

Є  багато  чудових  професій. 

Обери  собі  ту, 

До  якої  твій  хист  прихилився. 

І  за  думку  свою 

Ти  колись  будеш  дякувати  долі. 

 

Ведуча:  
Тож,  вибирайте, любі  друзі! 

Доріг  на  світі є  багато, 

Але  яку  б  ти  не  обрав, 

Хотів  би  я  тобі  сказати, 

Щоб  все  життя  ти  пам’ятав: 

«Іди  в  країну  знань  охоче, 

Працюй, твори  і  пізнавай 

Тобі  душа  твоя  захоче 

Розкрить  для  тебе справжній  рай. 

 

Ведучий: Іди  вперед  і  підкоряй  вершину 

Нехай  почнеться  мрій  політ 

В  щасливу, світлу  годину!» 

 

Професія Водій 

Професія водія не менш складна і відповідальна, ніж інші професії сфери 

«Авто-майстри, водії, експедитори». Адже водій винен відмінно знати не 

тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком.  

Тим більше, кваліфікація водія важлива з погляду кар'єрного зростання. 

Погодьтесь, навряд чи директор підвищить некомпетентного водія і дасть 

зелене світло в подальшому просуванні в роботі.  

Що стосується фінансового питання роботи водієм, то тут, як і в багатьох 

інших спеціальностях, зарплата залежить в першу чергу від регіону 



мешкання водія, специфіки установи, в якій працює водій і політики 

підприємства відносно рівня заробітної плати для співробітників. 

 

Чим займається водій? Професія водія є однією з найпоширеніших в країні. 

Водій є практично в кожній організації і компанії. Залежно від специфіки 

посади, водії виконують різні функції: водії-експедитори, водії-кур'єри, водії-

охоронці, таксисти, перевізники і багато що інше.  

 

Специфіка професії водія: 

Для водія немає вікових обмежень, головне - хороший зір (який 

перевіряється при планових медоглядах), наявність прав потрібної категорії і 

знання правил дорожнього руху. Часто професія водія (особливо якщо в 

невеликій фірмі) припускає наявність власного автомобіля, на якому водій 

працюватиме. У такому разі водію виплачуватиметься додатково амортизація 

авто. 

 

Де працює водій: 

Водії затребувані в кожній комерційній компанії. Також є спеціалізовані 

організації – служби таксі, перевізники, логістичні компанії, кур'єрські 

доставки і пасажирські перевезення.  

Особисті якості:  

Для професії водія головне – уважність, адже водіння автомобіля відноситься 

до підвищеного ризику для здоров'я. Також важливо мати хороший зір і 

пам'ять.  

Як стати водієм? 

Професія водія вимагає наявність прав водіїв необхідної категорії. Щоб 

отримати права, потрібно пройти навчання в автошколі і скласти іспит в ДАІ. 

Також існують спеціальні курси підвищення кваліфікації і майстерності 

водія.  

Виконання  пісні  «Буде  Україна  на  землі» 

 

Честь і слава хліборобам, 

 Що живуть в моїм селі! 

 Хлібороби хліб нам роблять, 

 Знайте й ви про це, малі. 

 В пору літню, в час осінній, 

 Навесні – в гарячий час – 

 Косять, жнуть вони і сіють, 

 Лан оруть у котрий раз. 
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- Із кермом приятелює, все дорогами мандрує. (Водій)  

 

- Помилуйтеся конем: 

 Серце в нім горить вогнем. 

 А як полем він іде, 

 Аж сім борозен кладе. 

 (П.В. – Це трактор). 

 

- Де йшла сотня косарів, 

 Вийшло п’ять богатирів: 

-  Косять, в’яжуть заодно 

 І молотять на зерно. 

 На дошку виставляється малюнок комбайна. 

 (П.В. – Це комбайн). 

* * * 

- Іде полем силач 

Добувати людям калач. 

(Трактор) 

* * * 

- Не женуть, вівсом не годують, коли оре - сім плугів тягне. (Трактор) 

 

- Кінь сталевий вівса не просить, але оре і косить. (Трактор) 

 

- Із кермом приятелює, 

все дорогами мандрує. (Водій) 

 

- Не літає не жужить, 

Жук по вулиці біжить. 

І горить в очах жука 

Два вогника палаючих. 

(Автомобіль) 

 

- Оце що за звір такий, 

Пробігає по містку, 

На ногах його - резина, 

А харчується бензином? 

Він гудить, димиться 

Що за диво, відгадайте? 

(Автомобіль) 

 

 

 

 



Ведучий : Професію здобувай,  

                Роби життя цікавішим і кращим. 

                 

Ведучий : Хай слово професія буде завжди святим бажанням у твоїй душі. 

Прагніть! Творіть! Мрійте! І будете досвідченими, професійними фахівцями 

своєї справи. 

 

Вірш  

 

Ідуть роки, і ми невпинно 

Намагаємось збагнуть, 

Як жити нам безпечно, 

Яку в житті обрати путь. 

Та з кожним днем ми розумієм 

Життя свого ціну і суть. 

Тож будь ти, друже, мудрим, 

Розсудливим  будь. 

Не забувай безпеку руху, 

Всі правила завжди вивчай. 

Про небезпеку пам'ятай, 

Про небезпеку пам'ятай 

І не втрачай щасливу смугу! 

 

Крилаті вирази вислови цитати Про виховання, про труд. Професії. 

   

Жити — значить працювати. Праця є життя людини.  

  Вольтер  

       

 Ліцей — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба 

міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.  

  А. Барбюс  

 

  Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці жить.  

  І. Франко  

    

  Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю зробити?» Увечері, 

перше ніж заснути: «Що я зробив?»  

  Піфагор  

       

  Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити.  

  Цицерон  

    

  Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду.  

  Д. Писарев  

       

 

 



  Освіта — скарб; праця — ключ до нього.  

  П. Буаст  

    

  Учітеся, брати мої, думайте, читайте.  

  Т. Шевченко  

    

Ведучий. Сіяти, орати і хліба збирати –  

                 Ремесло потрібне людям у житті, 

                 Тож вчимося землю обробляти 

                 Хай щастить на обранім путі! 

 

Збагнути! Навчитись! Зуміти!  

Я мрію, я хочу, 

Я прагну. 

Своїми руками творити, 

Щоб люди мене називали – Сучасним Робочим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


