
Сценарій 

До Дня працівника освіти та 70 річчя професійно-технічної освіти 

 

 

(Музика)  

 

Вед: У партитурі вічного буття, 

         Яку ніколи двічі не зіграти, 

Є дні, яким судилось забуття, 

А є прекрасні, незабутні дати. 

 

Сьогодні саме такий день, рада вітати вас, дорогі  педагоги,вірні 

наставники,шановні гості, учні. 

Один раз на рік, у найпрекраснішу пору, коли шелестить 

падолистом осінь, у лузі снує мереживо бабиного літа, а над 

землею поломеніють різнобарвні квіти, приходить свято- День 

працівника освіти! 

Один раз на рік вам говорять : З професійним святом!  З днем 

професійно-технічної освіти , якій  виповнилося  70 років!!!               

( виходить хор) 

Сьогодні вам, люди нелегкої, але такої почесної і важливої 

професії, складаємо величальні слова подяки і просимо у 

Всевишнього для вас усіх щасливої долі! 

Тож прийміть шановні колеги наші  вітання!!! 

Пісня « Ти моя Україна») 

( виступ хору пісня « Зеленеє жито» вручається хліб-сіль.) 



Виходять ведучі  

 

Вед: Доброго дня! Щиро вітаємо всіх присутніх зі святом ! 

Вед: Доброго дня шановні гості,  викладачі, майстри,учні! 

Вед: У цю святкову радісну годину 

Вед: Ми раді бачити усю нашу родину! 

Вед: День педагогів відкритим оголошуємо 

Вед: І до концерту всіх запрошуємо! 

Вед: Зустрічаємо Ротару Анастасію та Пазюк Юлію 

Пісня “ Осінь” 

( виходить ведуча) 

Вед: Сьогодні ліцей гостинно відкриває  двері для всіх , кому 

небайдужа доля освіти, для тих хто шанує працю вчителя. А як 

відомо, свята без гостей не буває. Розділити з нами радість 

прийшли  щановані гості: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Директор агрофірми “ Перше травня” Леперда Володимир 

Юрійович  

 

 Директор Томаківського районного центру зайнятості              

Лєвандовська Ніна Іванівна 
 

 



До слова запрошується 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________ 

 

Вед: За традицією, у цей святковий день за високі досягнення в 

навчанні та вихованні підростаючого покоління відбувається 

нагородження. Дорогі друзі до слова запрошуємо  заступника 

директора з навчально-виробничої частини Оксенюка Олега 

Валентиновича 

( виступ ) 

( нагородження звучить музика) 

( виходять ведучі, одна ведуча передягнута в астролога) 

Вед: Що це з тобою? 

Вед:Сьогодні зранку відчула неймовірний потяг до зірок 

Вед:І що зірки нам сьогодні віщують 

Вед:Та зачекай! ( дивиться в трубу на зал) 

Вед:Бачу,бачу, в залі панує нездорова атмосфера! Ви всі потребуєте 

радикального лікування від депресії, агресії, синдрому хронічного 

бажання підвищення зарплати, алергії на класне керівництво та до 

поурочних планів. 

Вед:Тут треба щось робити ( дивиться вгору) 

Вед: О. не все так погано! Бачу, до вас наближається чергова 

перевірка , мабуть обласна! Бачу , що в кабінеті директора 

очікується мінлива хмарність з проясненням під час наради. Проте 



не виключається можливість сильної грози з градом та шквалами в 

разі не виконання наказу №220. У методичному кабінеті численні 

вчительські розробки будуть сяяти всіма кольорами райдуги. 

Вед:І це все ? А що на третьому поверсі?  

Вед:До кабінету фізики  та хімії наближаються магнітні бурі 

внаслідок лавини дослідів. У кабінеті інформатики повний штиль, 

всі комп’ютери зависли. 

Вед: А що на першому поверсі? 

Вед:Збоку їдальні віє приємний апетитний бриз. У бухгалтерії ясно 

та сонячно! 

Вед: Я. Зрозуміла, найголовніше погода в домі! 

Вед: Так і в нашому ліцеї -  гарна погода  і до  зірок звертатись не 

потрібно. 

Вед: Для вас співає Шлапак Руслана 

( пісня « Звезды») 

Вед: Учити літати, 

         Учити мріяти. 

Вед: учити творити... 

        Це призначення педагога. 

Вед: Якщо люди самі не вміють літати, нехай учать літати своїх 

дітей. Літати високо, далеко, красиво. 

 Вед: І настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай 

дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберегти їх від падіння. І тоді 

вийде, що вони теж летять… 

Вед: Пісня « Сіла птаха» виконує Бондаренко Наталя  

 



Вед: Любов учителя не знає кінця і краю 

      Не рветься ні на мить гаряча нить 

Вед: Любов учителя ніколи не вмирає,  

        Вона у серці учня пламенить. 

Вед: У цю дивовижну мить прийміть вітання від юних артистів. 

      Вед: Зустрічаємо танцювальний колектив “ Перлина” під 

керівництвом Бойко Оксани Вікторівни 

( танок « Насіння»)  

Вед: Шановні гості до вас звертається голова профспілки 

Томаківського професійного аграрного ліцею Мартен Вікторія 

Петрівна 

( виступ) 

Вед:Цікаво про що мріють наші викладачі та майстри виробничого 

навчання? 

Вед: Викладачі - про масажний кабінет, про басейн. Проте як 

спонсори подарували підписку на методичну літературу. 

Вед:  А майстри ? 

Вед: Майстри - про новий комбайн, який сам заводиться, сам їде та 

й ще сам оре. 

Вед: А от про що мріють наші учні... 

 Вед: Зустрічаємо Бурковського Олександра 

 ( гумореска Павла Глазового) 

Вед: Для вас співає Стрільчонок Тетяна Миколаївна та Мухіна 

Ольга Миколаївна. 

( пісня «    Зелений Гай “ ) 

 



Вед: Дорогі педагоги! Дозвольте довести до вашого відома деякі 

дані соціологічного дослідження інженерно-педагогічного 

колективу нашого закладу. 

Вед: Загальна кількість педагогічних працівників - ___ 

Вед: Представників жіночої статі - __   . чоловічої - __, що свідчить 

про домінантну переважність жінок у  професійно-технічній освіті. 

 Вед: Середній вік колективу - ___ 

Вед: Загальний стаж роботи –  ___  

Зрозуміло, що у ваших руках майбутнє нашої держави. 

 Вед: Більше 90 % наших викладачів та майстрів – люди творчі, 

енергійні, натхненні,мрійливі, 

Вед:Інтелектуальний рівень - в нормі. 

Вед: Так хто ж вони, наші педагоги? 

Вед: Це люди з найдобрішими очима, найніжнішими руками, з 

великим серцем.. 

Вед: Для вас ліричний танок. 

( Ліричний танок ) 

Вед: Зустрічаємо Федорченко Інну Сергіївну з піснею “ Вільна 

душа” 

  ( номер) 

Вед: Прийде час і кожен з нас стане справжнім професіоналом, 

майстром. 

Вед: Саме такими є присутні тут ветерани професійно- технічної 

освіти. 

Вед: Кожен – зірка серед зірок.   



Вед:Сьогодні ми вітаємо вас, хто  віддав чудові  роки життя 

нашому закладу, хто був корисним, вчив добру та людяності. 

Вед: Слово для привітання надається Бабі Ліді Семенівні 

 ( виступ) 

( виходять ведучі) 

 

Вед: Не смейте забывать учителей 

Не смейте забывать учителей 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и побед. 

 Им не хватает этих встреч нечастых, 

 И сколько им ни минуло бы лет, 

 Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним, 

 Под Новый год не шлем им поздравлений, 

 Иль в суете, иль попросту из лени. 

 Не пишем, не заходим, не звоним 

Они нас ждут, они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей, 

 Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

 



Вед: Для вас співає Мєлкомукова Олена Анатоліївна 

( Пісня « Квітка – душа») 

Вед: Ми продовжуємо дарувати теплі слова привітання всім хто 

працює у нашому ліцеї. 

 Вед: Щиро вітаємо з професійним святом бібліотекаря! 

Вед: Працівників їдальні, бухгалтерії, секретарів, медичного 

працівника, адміністративно-технічний персонал. 

Вед: Добра та теплих почуттів, 

         Здійснились щоб усі бажання 

Вед: Нехай життя не полишають 

         Надія, віра і кохання. 

Вед:Здається з усіма ми привітались 

      Всім в любові ми зізнались. 

Вед: Але, що ж за свято без циган... 

 ( циганський танок) 

 

Вед: Вірш за віршем , пісня за піснею, слово за словом - так і 

підійшло наше вітання до кінця. 

Вед: Але свято, ваше свято, любі наші, продовжується. Ще стільки 

добрих слів, щирих слів ви почуєте від людей. І всі вони будуть 

сказані від чистого серця. 

Вед: Бажаємо злетів і нових висот, 

        Щоб труднощі зникли навіки. 

        Побільше, щоб отримали державних нагород, 

        І щастя плинуло , мов синьоокі ріки. 

 



Вед: Щоб від гривнів гаманці тріщали, 

 Щоб висока зарплатня була. 

Щоб пирогами вас частіше пригощали 

Щоб на душі завжди була весна 

 

Вед: Із святом вас, дорогі  майстри та  викладачі 

        Хай щастить вам всюди і завжди. 

Вед: До побачення! 

        До нових зустрічей!  - нині ми кажемо вам, 

      Разом -  Нашим рідним, найкращим в світі майстрам і 

викладачам! 

 

 

  

 

 


