
Сценарій на фестиваль учнівської творчості  

“ Майстерність рук , майстерність серця” 

 

 

Вед: Якось Бог вирішив наділити дітей  усього світу талантами. 

Французи вибрали елегантність і красу, угорці - любов до 

господарювання, німці - дисципліну і порядок, діти Польщі - 

здатність до торгівлі, італійські діти одержали хист до музики... 

Обдарувавши всіх, Бог раптом побачив у куточку дівчину. Вона 

була одягнена у вишиту сорочку, руса коса переплетена синьою 

стрічкою, а на голові багрянів вінок із червоної калини. І запитав її 

Бог( голос за кадром): 

 

- Хто ти? Чого така сумна? 

 ( звучить фонограма пісні “ Ти моя Україна”) 

 

Дів:  Я –Україна, а плачу я , бо стогне моя земля... Сини мої на 

чужій роботі, а в своїй хаті немає ні правди, ні волі. 

 Бог: Чого ж ти не підійшла раніше? Я всі таланти роздав. Не знаю, 

чим можу зарадити твоєму горю?  

 

Вед: Дівчина хотіла піти, але Бог зупинив її. 

 

Голос за кадром. Зачекай. Є в мене неоцінений дар, який 

прославить твій народ на цілий світ. Від сьогодні все горітиме у 

твоїх руках. Візьмеш ти шаблю, і буде нескорений твій народ. 

Візьмеш плуг, і заколоситься на ваших полях жито - пшениця. А в 

хаті твоїй буде панувати краса і затишок, а пісня  твоя звучатиме у 

віках. Все це стане можливим, дякуючи вірі твого народу у власні 

сили і бажанню працювати заради власного добробуту. 

 Вед:  Взяла дівчина Божий дарунок, і відтоді славиться Україна 

своїми майстрами, щирими серцями, гостинністю, талантами. 

 

 

( виходять ведучі) 

 

Вед: Доброго дня, дорогі наші друзі! Доброго дня! 

        Правда, чудова ця фраза? 

         Вона нас зближує відразу.  



Вед:  Сьогодні, гадаємо , якраз буде вчасно, 

          Щоб був у вас дійсно чудовий настрій. 

          Упоравшись з ділом, хіба вам не варто 

          Зустрітися з друзями, піснею й жартом. 

 

Вед: Шановні друзі! Сьогодні училище гостинно відкриває свої 

двері і запрошує на Фестиваль учнівської творчості, який 

проходить під гаслом 

          “ Майстерність рук, майстерність серця” 

Вед: Вітаємо наших гостей: 

- Методиста Навчально - методичного центру Професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області - Гуткіну Елу 

Данилівну 

- кореспондента газети”              

- училище №68 м. Марганець. 

 

Вед: Тож ми розпочинаємо! 

 

Пісня “ Віночок “ виконує Шлапак Руслана( не оголош) 

 

Вед: Нас  зібрало сюди повеління сердець, 

        Нас зібрало бажання здобути освіту, 

        Кожен з нас за науку і правду борець, 

         Ми нового покликання діти. 

 

Вед:  А ти знаєш, що нашому училищу в цьому році виповнюється 

45 років? За ці роки випустилося чимало учнів, але завжди нам 

було ким пишатися. 

 

Вед: Так, училище готує кваліфікованих  фахівців, які своєю 

працею зміцнюють економіку нашого краю, примножують 

здобутки України. 

 

Вед :На ниві нашого закладу виростають спеціалісти 

бухгалтерського обліку, оператори комп’ютерного набору, водії, 

трактористи –машиністи, робітники фермерського господарства. 

 

 

Вед: Зустрічаємо танцювальний колектив групи№1 



 

 

Вед: Учень - ім’я твоє прекрасне, 

        Це молодість і оптимізм, 

        Невтомна праця, гострий розум, 

        Душа пісенна та професіоналізм. 

 

Вед: Учням нашого училища відкрита дорога не лише до здобуття  

        Знань, але і до цікавого життя в училищі. 

 

Вед:  В училищі ми друзі не сумуємо, 

         Для цього просто в нас нема часу. 

          В проектах участь ми приймаємо, 

          Щоб честь віддати рідному ПТУ. 

 

Вед: Вірш  “ Суть життя “ читає Філь Тамара 

 ( пісня “ Чарівна скрипка” (не оголошується)) 

 

 

Вед:  Високе положення нашого навчального закладу - це заслуга, 

насамперед, нашого колективу: викладачів та майстрів 

виробничого навчання на чолі з директором Валерієм 

Анатолійовичем. 

Вед: Почуттів невичерпну чашу 

        Свіжий подих живої весни, 

         І любов і прихильність нашу 

         Адресуємо директору ми. 

 

Вед:   Пам’ятаєте, якось в газеті 

         Сторіночку хтось помістив. 

          “Якби я був директором, 

           які справи я б робив?” 

  

 Вед:  Ми всі мріємо нерідко, 

          І в мріях високо летим. 

          Так ось, якби я був директором, 

           Я був би як наш – ось таким! 

 

 



(Танго виконує Ляшенко Юрій та Ляшенко Ганна (не оголош.)) 

 

  

Вед: Це все добре, але зараз мене турбує інше, я не знаю як  

дипломну підготувати: то ліньки писати, то літератури не можу 

знайти, то матеріал не підходить, а приніс перший розділ 

керівникові, якось написав, каже, халтура. Не можу спати вночі, все 

думаю і думаю за дипломну роботу, а графік піджимає, може 

купити роботу, та й не мучитися. 

 

Вед: Можна в халепу вляпатися, якщо дипломну  роботу купувати 

надумаєш. Краще пиши сам. 

 

Вед: Боже , як це встигнути роботу написати, адже я ще й на 

танцювальну аеробіку записався, в нашому спортзалі заняття 

проходять. 

Вед: На аеробіку ти ходиш, а на вокальний гурток ще раптом не 

записався? 

Вед: Не записався , бо в мене немає ні голосу, ні слуху. 

Вед: А от у наших наступних виконавців є і  слух і голос. 

 

(Пісня “ На пополам”виконують Коф люк Олексій та Шлапак 

Руслана) 

 

Вед: Ла-Ла-Ла-Ла-Ла. Знаєш, а я все ж таки запишуся  на вокальний 

гурток, думаю в мене непогано виходить співати, буду кожен день 

розспівуватися, може голос з’явиться. 

 

Вед: Чому ти так  на вокал рвешся, не розумію? 

 

Вед: А тому, що у нас співають одні дівчата, а тут з’являюсь я- 

такий гарний і такий талановитий. 

Вед: Мені, здається ти не знаєш, що у нас і хлопці співають. 

 

( пісня Кофлюк О. “Возвращайся”) 

 

Вед: Так, ти права, конкуренції я не витримаю. Піду краще в 

танцювальний гурток запишуся. 

Вед: Ти вмієш танцювати? 



Вед: Вмію, вмію. 

Вед: Ну, подивись спочатку як там танцюють, а вже потім вирішуй 

 

  ( танок “ Мелодія сердець” виконують Ляшенко Юрій та Ляшенко 

Ганна) 

 

Вед: Отож успіх - це 10% везіння і 90% хотіння. Хто хоче 

працювати - шукає засоби, хто не хоче -  причини. Тому не шукай 

причини, а йди до бібліотеки і працюй над своєю дипломною 

роботою. 

Вед: Може ти напишеш мені роботу? 

Вед: От, ледар!!! Не буду я тобі нічого писати. 

Вед: Ну коли ж я її писатиму, якщо в спортзал ходити надумав. 

Качатимуся на тренажерах, щоб бути як  наш Ярослав Алімович. 

Вед: Поки ти будеш думати, ми запрошуємо на сцену вихователя 

молодіжного готелю Мєлкомукову Олену Анатоліївну! 

 

( пісня “ Малюнок”) 

 

Вед: Ти знаєш, я так собі прикинув, що все ж таки я більше хочу 

стати обліковцем, ніж співаком, чи танцюристом, чи навіть 

атлетом.  

А в бібліотеку я обов’язково піду завтра ж, адже там так багато 

корисних  і цікавих книг, а вони – носії цивілізації.  

Без них історія безмовна, література оніміла, наука скалічена і 

мислення в стані застою.  

Книги - двигун змін, вікна у світ, маяки, що височать над морем 

часу. 

 

Вед: Ти абсолютно правий, адже розум як залізо, якщо ним не 

користуватися, він просто заржавіє, а учню без знань, умінь та 

навичок не обійтися. І ці знання нам допомагають здобувати усі 

викладачі нашого училища. 

Вед: І вони не лише дають нам знання, а надзвичайно талановиті  і 

творчі люди. 

 

Вед: Пісню“ Старый клен” виконують Поляков Валентин Павлович 

та Мєлкомукова Олена Анатоліївна 

 



Вед: Весняний день-прозорий, голубий, 

         Навколо ніжно пахне білим цвітом, 

         Під вікнами туркочуть голуби, 

         Щебечуть на подвір’ї жваві діти. 

         Душа чутлива, мов ота струна, 

         До барв весняних, запахів та звуків, 

         Так може чарувати лиш весна 

         Після холодних місяців розлуки. 

 

Вед: Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії.   

 Вед: Так,  адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить 

радість – одна з найважливіших умов відчуття життєвої 

повноцінності.  

Вед: Вибір навчального закладу, а згодом професії, значною мірою 

впливає на наступне життя молодої людини. 

Вед:  Зараз ми запрошуємо на цю сцену людину  в житті, якої наше 

училище відіграло  велику роль. 

 

           ( пісня “ Прости “ виконує Стрільчонок Тетяна  

 Пісня “ Прощай” Сисолятін Ігор та Стрільчонок Тетяна)    

  Пісня “Тебе моя последняя любовь”  Сисолятін Ігор та 

Стрільчонок Тетяна  

 

Вед: Наближається до завершення наш фестиваль... 

Вед: Стихають останні акорди музики, змовкають прощальні слова 

віршів... 

Вед: Розходяться втомлені і сповнені вражень слухачі та 

учасники... 

Вед: Розходяться, несучи у життя поезію, романтику і вогонь 

творчості... 

Вед: Бо це – вічне серед суєтного. 

Вед: Бо це – в душі кожної людини... 

Вед: Спасибі Вам за участь та увагу! 

Вед: І – до нових зустрічей, до нових творчих злетів! 

 

( пісня “ Пусть вам повезет в любви”) 

 


