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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 
 

 
 
 

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №1/9-73 ВІД 
30.01.09  «ПРО ПОРЯДОК ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ У 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 2008/09  

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ» (витяг) 
 
Документи про повну загальну середню освіти вручаються випускникам 

на урочистих зборах. До участі в зборах запрошуються батьки, представники 
громадських організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування, засобів масової інформації. 

У процесі підготовки до організації випускних вечорів доцільно залучати 
органи самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітнього 
навчального закладу, піклувальну раду тощо). 

Дата проведення випускних вечорів у регіонах визначається 
Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями 
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій. 

Відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України «Про загальну середню 
освіту» навчальний рік з урахуванням навчальної практики та державної 
підсумкової атестації учнів має бути  завершено не пізніше  1 липня 2009 року. 

 
 
 

Міністр        І.О.Вакарчук 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, 

факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 
06.03.09 на № 1/9 -150 

  
Міністру освіти  і  науки 
Автономної Республіки Крим,  
начальникам управлінь освіти і 
науки обласних, Київської та   
Севастопольської міських 
державних адміністрацій 
Ректорам вищих навчальних 
закладів, директорам 
загальноосвітніх та професійно-
технічних  навчальних закладів 

 
До Міністерства освіти і науки України останнім часом надходять  

численні  скарги  щодо  збирання коштів в окремих навчальних закладах  ніби - 
то на проведення державної підсумкової атестації учнів, державних екзаменів у 
вищих навчальних закладах, організацію випускних вечорів, проведення  
ремонтів тощо.  Почастішали звернення  педагогічних працівників  про  
випадки,  коли  керівники навчальних  закладів  вимагають  грошової 
винагороди  при  прийнятті  на  роботу. 

Вважаємо, що наявність таких звернень свідчить про зниження 
персональної відповідальності керівників місцевих органів управління освітою 
і навчальних закладів, недостатній контроль з їхнього боку за діяльністю 
посадових осіб. 

Відсутність гласності, брак об'єктивної та достовірної інформації, низька 
поінформованість населення, слабкі зв'язки з громадськістю створюють 
передумови для виникнення негативних явищ  у системі освіти  та  породжують 
звернення батьків, педагогічних працівників, повідомлення засобів масової 
інформації стосовно порушень нормативно-правових документів,  що  
регламентують  діяльність навчальних закладів та установ.  

Доручаємо керівникам органів управління освітою, навчальних  закладів  
забезпечити  прозорість проведення  державної підсумкової атестації  у 
загальноосвітніх навчальних  закладах,  іспитів  у  професійно-технічних  та  
вищих  навчальних закладах. 

На виконання  Закону України "Про боротьбу з корупцією та 
організованою злочинністю", відповідних постанов і розпоряджень Кабінету 
Міністрів України, доручень  Міністра освіти і науки України, спрямованих на 
недопущення порушень чинного  законодавства,  доручаємо на нарадах 
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керівників  органів  управління  освітою  всіх рівнів,  на  засіданнях  рад 
ректорів  (директорів) вищих навчальних закладів, у педагогічних колективах 
за участю батьківської громадськості розглянути питання про підготовку та 
проведення заходів, пов'язаних  із  завершенням  навчального  року  та  з 
випуском учнів і студентів. 

Потребує  посиленого  контролю  керівниками  навчальних закладів 
поведінка  випускників  у  громадських  місцях  під  час  проведення випускних  
вечорів. Окремі прояви неетичної поведінки випускників породжують  
негативну  реакцію громадськості,  що позначається на  престижі навчальних 
закладів.   

Наголошуємо,  що  фінансові  операції у кожному випадку проводяться 
виключно  в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

З  метою попередження  зловживань доручаємо: 
-  не  допускати  незаконного збирання  коштів працівниками навчальних  

закладів  і використання  їх без відповідного бухгалтерського обліку; 
- розглянути за участю батьківської,  учнівської  та  студентської  

громадськості питання доцільності та законності надання у навчальних  
закладах платних додаткових освітніх послуг. 

Благодійні  внески  повинні прийматися виключно на добровільних 
засадах  з обов’язковим  документальним оформленням. 

Наголошуємо,  що  керівники  місцевих органів  управління освітою та 
керівники навчальних закладів  персонально  відповідають  за дотриманням  
вимог  законодавства  про  боротьбу з корупцією. 

 
 

Міністр         І.О.  Вакарчук 
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МЕТОДИЧНИЙ ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ ВІД 14.10.04 Р. №14/18.1-866 «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ» (витяг) 

 
Шкільне життя — це особливе життя, наповнене яскравими сторінками, 

насичене багатьма подіями. Але дуже важливо з самого початку перебування 
дитини у навчальному закладі, крім формування системи знань, вводити її у 
світ національних культурних надбань та знайомити з історичним шляхом 
розвитку українського та інших народів. Кожний педагогічний працівник 
повинен  пам'ятати, що дитина тут не просто навчається, а зростає відбувається 
її становлення та формування як громадянина своєї держави. Перші кроки учня 
починаються зі Свята першого дзвоника, який сповіщає про значний етап у 
житті кожної дитини. А закінчується водночас радісним Святом останнього 
дзвоника (учень стає дорослим і розпочинає нове самостійне усвідомлене 
життя) і трохи сумним (настав час розставання зі школою, улюбленими 
вчителями, своїм класним колективом, разом з яким тут проведено багато 
захоплюючих годин дитячого та юнацького життя). Невід'ємним ритуалом і 
красивою формою завершення шкільного життя є проведення випускного 
вечора. 

Проведення кожного святкового заходу у школі має свою навчальну, 
розвиваючу і виховну мету. Відзначення його вважається визначною подією у 
житті шкільного колективу і важливим засобом патріотичного, морального, 
естетичного, трудового виховання учнів. Тому бажано, щоб кожна дитина 
брала активну участь у святковому дійстві, отримала позитивні емоції. Різний 
їх зміст зумовлює і різні форми святкування. Але незалежно від того, що форми 
проведення й їх тематика є різними, вони повинні бути наповнені цікавим 
змістом, щоб участь у них була бажана для кожного учня і охоплювала їх 
переважну більшість. При цьому слід враховувати вікові особливості дитини, її 
творчі можливості та особисті побажання. Це сприятиме комунікативному 
входженню у колектив, утвердженню серед своїх однолітків, розкриттю 
здібностей, тобто допоможе стати впевненішим у собі, позбутися комплексів, 
відчувати радість і насолоду від своєї діяльності. Кожний такий захід згуртовує 
дитячий колектив, об'єднує однодумців, діти тягнуться до краси, до цікавої 
роботи. 

Глибоко та емоційно зрозуміти і пережити ідеї свята має мистецтво. Адже 
воно містить у собі людський досвід  усіх сферах життя та великий естетично-
емоційний потенціал,  и самим збільшуючи позитивний вплив на людину. При 
проведенні різних свят можна використовувати художні твори, які  допоможуть 
глибше і доступніше розкрити зміст і значення того  я іншого свята. Музика, 
пісні, танці є обов'язковим доповненням,  атрибутом естетичного оформлення 
свят. Щоб воно  мало своє обличчя, педагогічному і учнівському колективу слід  
проявити фантазію і творчість, розробити комплекс оригінальних  заходів або 
обрядів, які мають свою естетичну своєрідність і можуть стати традиційними 
для того чи іншого навчального закладу.  Позитивним моментом є допомога і 
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участь батьків у підготовці  та проведенні шкільних свят (виготовлення 
костюмів, оформлення класів, коридорів, актової зали, репетиція номерів 
вдома, безпосередня участь у виступах з дітьми або особисто тощо). 

Форми проведення святкових заходів можуть бути різними.  Щоб учням 
було цікавіше, перевагу слід надавати найбільш  видовищним формам, таким, 
де буде задіяна максимальна більшість учнів — різноманітні театралізовані 
дійства, святкові  гуляння, фестивалі, тематичні композиції тощо, куди можна 
органічно включити різні види і жанри мистецтва, які підсилять  значимість та 
органічність дійства. Кожне свято повинно нести  певну цікаву інформацію і 
проводитись на високому естетичному  та художньому рівні, оскільки має 
великий вплив на формування поведінки і світогляду, на смаки дітей. 

Слід констатувати, що сьогодні інтерес до мови, культури, історії України 
зростає не тільки серед українців, а й у всьому світі. Тому вчителі покликані 
змалку прищеплювати дітям любов до рідного слова, розкриваючи його красу і 
чарівність, формувати активну життєву позицію, сприяти вихованню 
ціннісного ставлення в першу чергу до себе, як до носія духовних, фізичних і 
соціальних сил, а також до праці, мистецтва, довкілля, своєї культури, держави, 
суспільства. 

Підсумовуючи вищесказане, зробимо висновок, що проведення свят у 
навчальних закладах має велике значення у формуванні позитивної поведінки, 
розвитку моральних і духовних якостей характеру, самостійності, утвердженні 
своєї особистості, тобто сприяє вихованню високоморальних, національно 
свідомих громадян, патріотів України — спадкоємців і продовжувачів про-
гресивних національних ідей і традицій. 

 
 

Директор       Ю.І.Завалевський 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
НАКАЗ 

 
02.04.2009 р.  м. Полтава       № 234 

 
 

Про  порядок  проведення 
випускних вечорів в закладах 
освіти області 

 
  На виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією”, відповідних 

постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, спрямованих на 
докорінне поліпшення роботи щодо попередження зловживань службовим 
становищем працівників навчальних закладів, листа Міністерства освіти і науки 
України від 30.01.09 р. №1/9-73 “Про порядок закінчення навчального року та 
проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2008/2009 навчальному році” 

 
Н  А  К  А  З  У  Ю: 
 
1. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів: 
1.1. Випускні вечори в загальноосвітніх навчальних закладах області 

провести 27-30 червня 2009 року. 
1.2. До 25.05.09 р. розглянути питання щодо підготовки заходів, 

пов’язаних з випуском учнів, на нарадах органів управління освітою. 
1.3. Зобов’язати керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

створити відповідні умови для проведення свят, передбачивши запрошення 
керівників місцевих органів влади та самоврядування, шефів, батьків, 
представників громадських організацій. Під час проведення свят випускних 
вечорів та інших культурно-масових заходів передбачити організацію 
концертних програм, виставок учнівської творчості. 

1.4. Персональну відповідальність за організацію проведення культурно-
масових заходів та випускних вечорів покласти на керівників навчальних 
закладів. 

 2. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів, директорам професійно-технічних та інтернатних навчальних 
закладів: 

2.1. Вжити заходів щодо недопущення збору коштів працівниками 
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навчальних закладів та використання позабюджетних надходжень без 
відповідного бухгалтерського обліку. Добровільні грошові внески, матеріальні 
цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян, в 
обов’язковому порядку відповідно оформляти у централізованих бухгалтеріях 
та бухгалтеріях закладів освіти (ст.61 Закону України “Про освіту”). 

2.2. До 20.05.09 р. в усіх закладах освіти провести наради з педагогічними 
працівниками щодо недопущення виникнення умов для корупції, придбання 
подарунків для закладів освіти, педагогічних працівників, заборони вживання 
алкогольних напоїв у закладах освіти. 

2.3. З метою забезпечення прозорості та публічності у діяльності закладів 
освіти створити умови для максимального залучення батьківських комітетів, 
рад та піклувальних рад навчальних закладів до організації масових заходів та 
забезпечення громадського контролю за витрачанням бюджетних коштів. 

 3. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського (Зелюк В.В.): 

3.1. До 20.04.09 р. забезпечити видання спеціального збірника ''На 
допомогу вчителю: Випускний вечір-2009 у школі''. 

3.3. До 25.05.09 р. на сторінках журналів “Постметодика” та “Імідж 
сучасного педагога” опублікувати кращі сценарії випускних вечорів. 

4. Обласному центру естетичного виховання учнівської молоді 
(Чернобель Н.Л.): 

4.1. До 20.06.09 р. забезпечити надання методичної допомоги навчальним 
закладам області в організації і проведенні свят випускних вечорів. 

4.2. До 25.05.09 р. забезпечити випуск дисків з відповідними музичними 
записами для проведення випускних вечорів. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника 
Головного управління Дуброву В.І., Шемета П.Г. відповідно до їх 
функціональних обов'язків. 

 
 
 Начальник  
Головного управління 
 освіти і науки          В.І.Мирошниченко 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації  та проведення  випускного вечора. 

Лист ПОІППО від 24.04.08 р. № 528 
 

При слові «випускний»  у кожного з нас виникають якісь свої асоціації  та 
спогади. Більшість колишніх випускників пам’ятає цей вечір як початок відліку 
дорослого і самостійного життя. Ті ж, для кого цей вечір ще не настав, покладають на 
нього певні надії, які сподіваємося, обов’язково збудуться. Але завжди свято для 
дітей було клопотом для їхніх батьків та педагогів.  Сьогодні  ми дамо поради  про 
загальні тенденції випускного святкування і, можливо допоможемо тим, у кого все 
ще попереду.   

Про особливості проведення масових заходів у навчальних закладах було 
висвітлено автором Н.В. Настенко у статті  «Ефективність масових заходів у 
навчальних закладах. Випускні вечори»  // Постметодика. – 2007.– С. 52-64. Іноді 
можна спостерігати довготривалі сценарії  заходів, які проходять по 3-5 годин, не 
відповідність  їх віковим особливостям учнів.  

Все це відбувається тоді, коли ці заходи надумані самими дорослими, а коли 
все це продумують і організовують самі діти, коли вони працюють над написанням 
самого сценарію, відшукують матеріал в пресі, тоді всі отримують насолоду, а 
головне самовдосконалюються і розвиваються.  

Заходи проводяться не для чергової галочки виконання річного плану, а для 
створення чіткої системи виховання особистості школяра. Кожний педагог чи 
керівник гуртка, клубу чи студії, готуючи масові заходи в навчальному закладі, 
повинен бути ознайомлений із сучасними інноваційними формами та методами в 
освіті, в тому числі виховними технологіями.  

Шкільні сценарії повинні  враховувати регіональні особливості краю, традиції, 
звичаї, мати власні вірші та пісні, відзначатися оригінальністю. Педагогічним 
колективам слід навчити учнів, вихованців з користю розпоряджатися своїм вільним 
часом, відпочивати, цікаво проводити своє дозвілля, знати і вміти відзначати різні 
свята.  

Не за горами в області розпочнеться сезон випускних вечорів, до яких 
рекомендуємо добре підготуватися. 

Невід’ємним ритуалом і красивою формою завершення шкільного життя є 
проведення випускного вечора. Останній виховний захід у школі для випускників 
повинен залишитися у пам’яті кожного учня не як збір дорослих (педагогів, батьків, 
родичів, запрошених) та „день їхніх турбот”, а як день вшанування кожного із них.  

При підготовці сценарію випускного свята, в першу чергу, слід враховувати 
побажання тих, для кого воно, власне, й проводиться. 

До випускного вечора передує величезна підготовча робота з боку учнівського 
самоврядування, батьківської громадськості, педагогів школи. Розмову про 
підготовку та проведення випускного вечора потрібно вести із юнаками та дівчатами, 
їхніми батьками протягом року. Класний керівник 11 класу, заступник директора з 
виховної роботи, практичний психолог, педагог-організатор, всі мають знайти своє 
місце. Це бесіди про вибір майбутньої професії, заборону вживання алкогольних 
напоїв у школі та їх шкідливість; це і розмови про дизайн приміщення та стиль одягу 
випускників, розробка моделі випускника і випуск друкованої шкільної газети 
присвяченої випускникам тощо. Педагогічні колективи Полтавщини мають цікавий 
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досвід проведення випускних вечорів.  
Заслуговує на увагу інформаційні бюлетні, шкільні газети, буклети,  де 

розміщені матеріали присвячені випускникам, класним керівникам, першим 
вчителям, спогади випускників минулого року, цікаві випадки з шкільного життя.   

Серед випускників проводиться анкетування, результати якого промовисто 
свідчать про популярність окремих осіб серед молоді регіону. При проведенні 
анкетування ставляться  різні запитання, в т.ч.:  «Чиї привітання вам хотілося би 
почути?», «Ваші побажання щодо проведення свята?» тощо. 

У деяких школах майбутніх випускників вчать танцювати вальс, щоб вони 
виконали його на випускному балі; шкільні гуртківці готують для випускників 
саморобні вироби на згадку про школу. 

Кожний випускний клас може підготувати для школи згадку про свій випуск. 
Найкращою пам’яттю для школи буде те, що зроблено своїми руками (це може бути 
вишитий рушник, де вишиваються прізвища випускників та рік випуску; посаджена 
алея фруктових дерев та кущів; власні книги для шкільної бібліотеки; український 
віночок, де на стрічках пишуться побажання випускників; подяки батькам та 
вчителям; авторські вироби образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, 
фотоетюди тощо.  

Музика, пісні і танці є обов’язковим доповненням і необхідним атрибутом 
естетичного оформлення свята. Щоб воно мало своє обличчя, педагогічному і 
учнівському колективу слід проявити фантазію і творчість.  

  Проведення урочистостей з нагоди вручення атестатів чи документів про 
освіту свято починається і закінчується Державним Гімном  України; на сцені 
встановлено Державний прапор України, (прапор області); окрім вчителів, батьків 
запрошуються керівники органів виконавчої влади та самоврядування, керівники 
підприємств, депутати; святково прикрашається будівля закладу; до підготовки 
святкових програм  залучаються як самодіяльні, так і  мистецькі художні колективи. 

 Вимоги щодо використання державної символіки при проведенні 
урочистостей у закладах освіти викладені у рекомендаціях МОН України (наказ від 
7.09.2000р. №43, інформаційний збірник МОН №5, 2001р.). 

 Позитивним моментом є допомога і участь батьків у підготовці та проведенні 
випускного (виготовлення костюмів, оформлення приміщення, коридорів, актової 
зали, репетиція номерів вдома, безпосередня участь у виступах з дітьми або 
особисто).   

  Особливу увагу слід приділити культурно-розважальній програмі. З цією 
метою доцільно залучити працівників закладів культури для  проведення на 
професійному рівні різноманітних конкурсів і змагань між учнями й батьками. 

Щодо змісту випускного свята, то воно може включати такі елементи: 
1.Оформлення залу плакатами від випускників. 
2. Фотомонтажі. 
3. Вихід випускників із батьками. 
4. Зустріч випускників матері з короваєм та рушником. 
5. Презентація шкільного життя випускників у електронному варіанті.  
6. Червона доріжка, по якій випускник іде отримувати атестат. 
7. Матері дарують випускникам рушники. 
8. Закладення «Алеї медалістів» школи. 
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9. Оголошення «Наказу випускникам від педагогів школи». 
10. Клятва випускників. 
11. Вальс з учителями. 
12. Озвучення пісень про школу, вчителів, батьків. 
13. Пісня у виконанні випускників. 
14. Випускники стають по черзі на символічну підкову на щастя. 
15. Концертна програма випускників. 
15. Виступи  шкільних клубів, об‘єднань, гуртів.  
16. Проведення безкоштовного атракціону (лотереї). 
17. Виступи зірок естради  й музично-розважального шоу. 
18.Залучення працівників закладів культури. 
19. Проведення різноманітних конкурсів і змагань між учнями й  батьками. 
20. Сюрпризи від учителів, класних керівників (різні дрібнички: кумедні 

подарунки, малюнки, записки, вироби своїх учнів). 
Для забезпечення організованого і, головне, безпечного продовження свят 

необхідно передбачити наступне: 
• у відділах освіти мати чіткі відомості щодо місць проведення урочистостей та 

неофіційних частин; 
• провести роботу щодо заборони вживання алкогольних напоїв у закладах 

освіти та забезпечити жорсткий контроль з боку адміністрацій закладів за 
дотриманням цієї вимоги; 

• спільно з підрозділами УМВС та батьківськими патрулями забезпечити 
дотримання громадського порядку, попередження хуліганських проявів; 

• максимально залучити до проведення неофіційних частин самих випускників 
та їх батьків. Концертні програми залучених виконавців,  дадуть змогу 
забезпечити контрольовану зайнятість випускників на певний час.  
Однією із важливих складових випускного вечора, особливо для дівчат, є 

святкове вечірнє вбрання. Прикрасити себе елегантною сукнею можна трьома 
способами – купити, пошити чи взяти напрокат. Кожна випускниця хотіла б у цей 
день відчути себе справжньою принцесою. Однак, на жаль,  для більшості населених 
пунктів нашої області  вибір та придбання вбрання є проблемним,  великосвітські 
прийоми у ньому майже не проводяться. Тому «принцесина» сукня, куплена на один 
вечір, зазвичай, знаходить вічний спокій у шафі. Практичніше придбати більш 
скромну й класичну сукню, яку згодом можна буде одягнути ще кудись, не боячись, 
що не завжди тактовна увага  громадськості спрямується виключно на молоду 
людину.  Ще краще придбати гарну спідницю й кофтину до неї –  вийде дешевше й 
покупка точно не пропаде марно. 

Багато випускниць воліють пошити  вечірні вбрання. Тим паче, що у цьому 
разі є можливість підігнати сукню по фігурі та придумати оригінальну й відмінну від 
інших модель А можна просто позичити вечірню сукню.  

Звичайно, мало яка випускниця проводжатиме дитинство без вечірнього 
витвору перукарського мистецтва.  

Випускний  – це, звичайно, особливий випадок. Цього дня хочеться виглядати 
по-особливому, не так як завжди. І зачіску хочеться мати святкову. Варто лише, 
збираючись у перукарню,  випускницям визначитися з вибором і прислухатися до 
думки досвідчених фахівців. 
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Дівчатам не варто мати складні конструкції на голові.  Про прикрашення  
голівки випускницям  варто потурбуватися заздалегідь, оскільки у день випускного 
вільного перукаря буде знайти дуже складно. 

Головне, щоб зачіска  не старила дівчаток. Добре виглядає волосся, яке просто 
лягає на плечі прямими блискучими пасмами, тоді дівчина вільніше себе буде 
почуватися під час танців  і аніскільки не турбуватиметься про те, що її зачіска 
втрачає первісний вигляд.  

Варто познайомити випускників про тенденції моди на зачіски для випускного 
вечора. Цього року домінує стиль 80-х – тобто «голова».  Дівчатам - випускницям 
варто поводитися обережно з об’ємом голови, і  не робити, скажімо великих бабет з 
довгого волосся, тому з такими «вежами» випускниці виглядатимуть як «тітоньки».  

Дівчатам з короткими стрижками не радимо відрощувати волосся спеціально 
до цієї події, бо їм доведеться тривалий час відчувати дискомфорт від «перехідного 
періоду». Краще зробити нову стильну стрижку – мати на вечорі ефективний вигляд. 
Щодо кольорів волосся, то тут немає жорстоких вимог, випускниці можуть вибирати, 
які хочуть. Єдине побажання – аби волосся було блискучим. 

Можна вибрати якусь дуже екстравагантну зачіску. Але безпомилковий вибір, 
елегантна вишукана зачіска без надмірних об‘ємів. Дівчатам, не слід  забувати, що 
збираючись на свій перший бал  не слід  бути занадто серйозною. Елемент гри у 
процесі підготовки лише додасть ефекту –  і щодо одягу і зачіски. 

Це саме стосується і макіяжу. Головне у макіяжі – чистий здоровий  колір 
обличчя. Варто надати перевагу світлим тонам. А от що за спостереженнями 
виглядає особливо недоречним на випускному, –  це коли дівчата назасмагалися до 
стану «гриль» або набули неприродного вигляду, завдяки перебору з автозагаром. А 
от легка засмага на обличчі та тілі ще нікого не зіпсувала. 

Що ж стосується вбрання випускників-хлопців то їм дещо легше, більшість 
учнів до досягнення випускного віку має  костюм.  Магазини пропонують широкий 
вибір класичних (лляних чи шерстяних) костюмів,  сорочку, краватку.  

Головне, слід нагадати майбутнім випускникам, що вони будуть згадувати не 
вбрання своїх друзів, а ті враження, які залишаться після зустрічі першого 
нешкільного дня в їхньому житті. Тому важливо зуміти  побачити, відчути й зберегти 
у пам‘яті ті моменти, про які не соромно буде розповідати власним дітям. Далі буде 
по-різному:  й добре, й погано. Проте так безтурботно, як у школі, не почуватимуться  
випускники вже ніколи. На жаль, це стає зрозуміло лише тоді, коли безтурботні 
шкільні роки залишаться у далекому минулому. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що проведення свята 
випускного вечора у навчальних закладах має велике значення для морального, 
духовного становлення молодої людини.  

Чи реалізуються мрії випускників про  прекрасний, незабутній випускний 
вечір, буде залежати від організаторів цього дійства.  

 
Настенко Н.В., методист відділу  
методики виховання ПОІППО. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо організації  та проведення  випускного вечора у навчальному 

закладі. Лист ПОІППО  02. 04.09 №413 
 
Закінчення школи є важливою подією у житті навчальних закладів, 

випускників та їхніх батьків, яка має залишити лише приємні спогади. Як він 
буде проведений залежить від того, хто є організатором свята.  

Нестандартний і незабутній випускний вечір  буде  тільки тоді, коли  буде  
продуманий сценарій.   

Тому батьківські комітети повинні подбати про те, аби випускні вечори і 
пов’язані з ними витрати не стали непосильним фінансовим тягарем для родин. 
На нараді керівників навчальних закладів слід розглянути питання про 
заборону збирання грошей з батьків випускників працівниками освітніх установ 
для проведення випускних вечорів, а також внесено пропозиції рекомендувати 
батьківським комітетам утриматися від проведення випускних вечорів у 
закладах громадського харчування. Саме батьки випускників чи особи, котрі їх 
замінюють, нестимуть відповідальність за збереження життя та здоров’я своїх 
дітей під час проведення випускних балів за межами навчальних закладів. 

Відділи (управління) освіти повинні доручити керівникам навчальних 
закладів, їхнім педагогічним колективам забезпечити необхідні умови для 
організованого вручення документів про освіту, проведення випускних вечорів 
як урочистої події.  

Дані рекомендації викликані необхідністю упорядкувати елементи 
урочистостей, пов’язаних із офіційною частиною, її символікою і обрядністю, 
визначити статус і роль учасників. Крім того, обговорюються правові аспекти  
проведення таких урочистостей в стінах загальноосвітнього закладу, ступінь 
відповідальності осіб, які  беруть  в них участь і  залучені в його  проведенні. 
Рекомендації також містять  поради щодо  проведення неофіційної частини 
свята.  

Перш ніж готуватися до проведення  свят слід опрацювати законодавчі 
акти, нормативно-правову  базу. 

  
 Умови проведення випускних урочистостей 
  
 Випускні урочистості відносяться до найбільш ділових свят у 

загальноосвітніх навчальних закладах і є частиною проведеної державної 
політики в галузі освіти. Вони відносяться до реальних свят, оскільки в їх 
кульмінаційній, обрядовій частині, відбувається реальні зміни статусу, 
громадянського стану осіб, які успішно завершили отримання освіти в  
загальноосвітньому навчальному закладі. 

З моменту отримання документа про освіту загальноосвітнього  
навчального закладу  його власник  –  особа з новими правами і можливостями  
їх реалізації в житті. Це акт державний, офіційний. Традиційно він 
супроводжується святковою урочистістю – суспільне визнання нового статусу. 
Звідси – складна структура свята, багатогранність  ролей його учасників. Тут 
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великий простір для фантазії організаторів. Проте тут необхідно враховувати 
особливості державного протокольного етикету.  

Тим самим установлюється високий рівень значимості цього свята в 
житті випускника. 

  
Випускне свято. Загальні положення 
 
Закінчення навчання освітнього закладу традиційно завершується святом 

із офіційною частиною, на якій здійснюється вручення документів про освіту 
встановленого зразка і нагороди. Таке свято є випускною урочистістю, яке 
здійснюється в рамках державної політики в галузі освіти. 

День і час проведенні початку проведення випускного вечора 
визначається органом управління освітою.  Навчальні заклади можуть міняти 
дату і час проведення урочистостей при наявності об’єктивних причин і за 
згодою з органами управління освітою.  

Головною подією урочистостей є вручення документу про освіту, які 
оформлені на бланку державного зразка. Вручення документа про освіту 
випускникам проводиться в урочистій обстановці, публічно керівником 
загальноосвітнього закладу або особи , яка уповноважена ним на проведення 
даної процедури. 

 Відповідальність за організацію і проведення урочистої церемонії 
вручення документів про освіту слід покладати на адміністрацію 
загальноосвітнього закладу. Для проведення церемонії використовуються 
приміщення і територія загальноосвітнього закладу чи надані органами 
місцевого самоврядування інші місця, які забезпечують необхідний рівень 
урочистості. 

Якщо в урочистій церемонії беруть участь представники органів 
державної влади і місцевого самоврядування, то право вручити документи 
може бути надано їм. 

Осіб, які запрошені на випускний вечір необхідно своєчасно запросити, 
пославши їм яскраво оформлене запрошення. 

Організація випускних урочистостей включає наступні етапи підготовки і 
проведення: підготовка до проведення урочистостей, прибуття і розміщення 
учасників, урочиста церемонія, неофіціальна частина. 

   
 Підготовка до випускної  урочистості 
   
 Підготовка до випускної  урочистості включає в себе підготовку до 

офіційної (церемоніальної) частини і підготовку до неофіційної частини.  
 Підготовка до церемоніальної частини проводиться силами 

загальноосвітнього закладу із залученням: органів місцевого самоврядування, 
органів управління освітою, батьків, інших фізичних і юридичних осіб (на 
розгляд загальноосвітнього закладу). 

 До проведення церемоніальної частини слід своєчасно:  
• підготувати і оформити документи про освіту, перевірити правильність і 
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точність внесених в них записів, підписати і завірити печаттю 
загальноосвітнього закладу; 

• підготувати знаки  відмінності, значки і іншу персональну символіку, яка 
належить випускникам і офіціальним особам – учасникам урочистої 
церемонії; 

• привести в порядок, декорувати місце проведення урочистої церемонії, 
встановити символи держави, регіону, населеного пункту, 
загальноосвітнього закладу в порядку, яке передбачене державним 
протокольним етикетом; 

• підготувати місця для оркестру чи звукової апаратури, мікрофони, записи 
музичного супроводу, включаючи Державний Гімн України, чи інші 
Гімни (регіональні, шкільні), інші твори музичного супроводу; 

• розробити і затвердити сценарії урочистостей, ритуал церемоніальної 
частини і провести репетицію  його проведення з основними учасниками;  

• розіслати запрошення особам, які задіяні  на урочистості в якості 
учасників  чи гостей, в тому числі і почесних. 
Із складу педагогічного та виробничого персоналу виділяються особи, які 

відповідальні за підготовку і проведення святкових урочистостей. На допомогу  
відповідальним залучається актив із числа батьків. 

Якщо по сценарію передбачено урочиста хода по території населеного 
пункту, переїзд, час і маршрут повинні узгоджуватися із місцевими органами 
влади ДАІ і охорони порядку. 

При використанні в ході церемонії піротехнічних засобів забезпечується 
система безпеки для використання нештатних ситуацій, травмування, інших 
нещасних випадків. Здійснення піротехнічних ефектів доручається особам, які 
пройшли відповідну підготовку, інструктаж і обладнання необхідними 
навичками поводження із піротехнічними засобами. 

  
Церемоніальна (офіційна) частина урочистості  
   
Церемоніальна частина урочистості є офіційним заходом державного 

протоколу загальноосвітнього закладу, органів влади і управління освітою.  В 
ході її проведення повинна застосовуватися державна і  регіональна символіка 
із наданням їй відповідних почестей, а в  основу відносин кладеться державний 
протокольний етикет. 

Символи державної влади – Герб, Прапор, признаються об’єктами – 
учасниками етичних відносин. Їм  надаються почесті привітання і прощання 
при виносі і виносі, безпосередню, вставанням. При вході в приміщення, де 
встановлені символи  державної влади, ці символи вітаються зупинкою руху і 
поклоном. 

При виконанні Державного Гімну України, інших Гімнів їх виконання 
вітається вставанням мовчки чи приєднання до його виконання. 

При проведенні випускних урочистостей символи державної влади 
повинні знаходитись на фасадах приміщень і в приміщенні, де проводиться 
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церемоніальна частина урочистостей. 
Право виносу Прапору загальноосвітнього навчального закладу надається  

випускникам, які найбільше відзначилися в освіті. 
Церемонія вручення документів починається з вітального слова відкриття 

урочистості, яке  говориться господарем місця проведення церемонії, як 
правило керівника, і виносу символів держави і загальноосвітнього закладу. 
Якщо в церемонії бере участь голова влади чи органу управління освітою, то 
роль господаря слід надати старшому за рангом. 

Церемонія оголошується відкритою після виносу символіки.   
Оголошення є сигналом до виконання  Гімнів. Гімн виконується стоячи, 

що є віданням почестей офіційній символіці і через це – державі і 
загальноосвітньому закладу. 

Після виконання гімнів слово для привітання надається офіціальним 
особам в порядку старшинства статусу. 

При виступі керівників загальноосвітнього закладу проводиться вручення 
документів про освіту. 

Вручення документів про освіту проводиться в послідовності: 
випускники, отримують документ з відзнакою (медаллю) в алфавітному 
порядку прізвищ із додержанням старшинства  відмін, інші випускники в 
алфавітному порядку. 

Після вручення надається слово для відповіді випускникам і для 
привітання – батькам, представникам громадськості, запрошеним на 
урочистості. Привітання повинно бути коротким і не дуже багато чисельним. 

Церемонія завершується виносом символіки. 
Після закінчення урочистої частини оголошується антракт для підготовки 

до неофіційної частини урочистості. 
Для проведення неофіційної частини необхідно розробити сценарій і 

програму проведення. 
Прогулянки і екскурсії можуть включатися в склад урочистостей для 

зустрічі світанку випускниками. Зустріч світанку знаменує початок нового 
життя в новому громадянському стані. 

При включенні в сценарій і програму урочистості прогулянок і екскурсій, 
слід прагнути до їх організованого проведення, залучати організації, які 
спеціалізуються  на їх проведенні. 

В склад прогулянок і екскурсій рекомендується включати відвідування 
пам ’ятних місць, покладання квітів до пам‘ятників. 

Особи, які відповідають за проведення випускної урочистості, 
організовують супровід випускників з метою забезпечення їх безпеки і охорони 
громадського порядку. 

Керівництво органів управління освітою заздалегідь ставить до відома 
органи охорони правопорядку про заплановані маршрути і місця проведення 
прогулянок, екскурсій, масових гулянь. 

При плануванні масових гулянь, міста їх проведення узгоджують з 
органами місцевого самоврядування. 

На випускній урочистості забороняється палити тютюн. Куріння для 
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батьків тільки в спеціально відведених місцях. 
   
Охорона правопорядку при проведенні урочистостей 
  
Служба охорони правопорядку виконує функції: попередження 

правопорушень учасниками балу і персоналу; забезпечення безпеки присутніх 
на урочистостях. 

При виконанні своїх службових обов’язків спеціалісти служби повинні:  
• бути ввічливими; 
• надавати учасникам урочистості посильну допомогу; 
• прагнути до коректного і доброзичливого вирішення інцидентів; 
• не допускати в приміщення осіб, які не мають запрошення, а також які 

знаходяться в нетверезому стані; 
• контролювати право заносу зброї і вибухових речовин, а також брати 

його під охорону; 
• не  перешкоджати своїми діями проведенню урочистостей у відповідності 

до програми і протоколу. 
  
 Методика проведення  випусного вечора 
   
Випусний вечір – один із найбільш популярних і улюблених учнями 

заходів.  На етапі підготовки вечора створюється творча група, до складу якої 
включається найбільш ініціативні, активні учні. Завдання творчої групи –  
розробити програму вечора. У ній має бути передбачено: 

 – інформування учнів про вечір (підготовку тексту оголошення, 
виготовлення запрошень, організація спеціальних радіопередач, приміщення, 
інформації в стінгазеті й ін.); 

 – розробка сценарію, літературно-музичної композиції вечора; 
– оформлення приміщення, де відбувається вечір; 
– організація репетицій. 
Успіх вечора багато в чому забезпечується змістовністю, яскравістю й 

переконливістю представленої на ньому інформації. Тому головна турбота 
вчителя – допомогти учням зібрати цікавий матеріал і на його основі розробити 
сценарій.   

Важливо врахувати такі моменти: забезпечити яскравий, емоційно 
виразний вечора, уміло й доцільно поєднати текст ведучих з інсценівками, 
фрагментами художніх творів, читання віршів, виступом гостей, переглядом 
кінофрагментів, слайдів, показом ілюстрацій, демонстрацією документальних 
матеріалів, проведенням різноманітних конкурсів, вікторин, музичним  
супроводом. 

З-поміж різних форм проведення вечора необхідно допомогти учням 
обрати найбільшоптимальну, щоб, по-перше, не перевавантажити вечір 
надлишком прийомів і засобів, а по-друге, не збіднити його емоційну 
виразність. 
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Організатори вечора за місяць його проведення можуть провести анкету 
«Твоє життя у школі», у якій  учням  пропонується відповісти на запитання, 
пов'язані з юністю та участю в житті країни їхніх бабусь, дідусів, матерів і 
батьків, а також інших близьких. 

Відповіді на запитання анкети вимагають від учнів звернення до 
початкової школи,  до документів, фотографій, спогадів рідних тощо. 

До вечора може бути підготовлений і спеціальний випуск газети. 
 
Модель випускника навчального закладу. Ключові компетентності. 
 
Модель випускника – це риси його особистості. Психологія налічила 

понад дві тисячі рис особистості. Що робити? Як бути?  
На це можна знайти відповідь, провівши з випускниками диспут «Яким 

повинен бути випускник нашого закладу?» Під час обговорення може  
будуватися модель випускника закладу. 

Основні складові цієї моделі полягають у тому, що випускник має бути 
здатним до самовизначення і самореалізації. Обидві ці риси взаємопов’язані й 
продиктовані новою соціально-економічною та політичною атмосферою, 
культурним середовищем, духовними життям  суспільства. 

Під самовизначенням слід розуміти процес, який містить такі обов’язки 
етапи: професійне, соціальне, громадянське, сімейне, дозвіллєве, розуміння 
людиною себе, своїх потреб, уміння зробити власний життєвий вибір, 
відповідально ставитися до професійної діяльності, шанобливо ставитися до 
оточуючих. 

Необхідно, щоб у випускника була сформована адекватна сучасному 
рівню знань і рівню освітньої програми – картина світу. 

Готовність до самореалізації передбачає, що випускник в умовах мінливої 
ситуації здатен діяти, аналізувати свої дії, знаходити причину утруднень, 
будувати новий проект своїх дій. Самореалізація пов’язана зі свідомим 
прагненням розкрити свої сили та здібності. Для цього сучасний випускник має 
бути здатним до саморозвитку й неперервної освіти. 

Самоосвіта – це єдина із форм пізнавальної діяльності, це свідомий рух 
Людини від того, ким вона себе усвідомлює, до того, ким вона прагне бути. І 
мабуть, це є основним для випускника, який закінчує школу і прагне досягти 
високої мети в житті. Отже, випускник повинен обирати сферу діяльності 
відповідно до своїх інтересів та нахилів, оцінювати результати відповідно до 
поставленої мети, знаходити рішення в нестандартних ситуаціях. 

Визначаючи основні риси компетентності випускника, слід зазначити, що 
під компетентністю особистості ми розуміємо її здатність приймати рішення 
(самовизначатись) і нести відповідальність за їхню реалізацію в різних сферах 
людської діяльності. 

Розкриття компетентності передбачає сукупність фізичних й 
інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних їй для 
самостійного і ефективного вирішення життєвих ситуацій, щоб створювати 
найкращі умови в конструктивній взаємодії з іншими. Іншими словами: 
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компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя людини, 
навичок творчого володіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм, 
здатності взаємодіяти з іншими людьми  в різних ситуаціях, враховуючи 
конфлікти. 

Перша компетентність, притаманна нашому випускнику – це 
особистісна компетентність; це означає, що випускник має володіти 
знаннями про власний характер, темперамент, особисті якості;  уміти 
проаналізувати властивості свого характеру, виділити домінуючі; порівнювати 
суб’єктивне і об’єктивне уявлення про себе; оволодіти здатністю самокритики, 
самоорганізації. 

Друга компетентність – пізнавальна, в першу чергу, це знання, вміння, 
навички на рівні, не нижчому від Державного стандарту базової школи; 
оволодіння технологіями критичного мислення, розв’язання проблемних 
завдань та нестандартних ситуацій; оволодіння мовами – українською, 
російською, англійською (німецькою) на рівні навчальних програм; оволодіння 
культурними і духовними цінностями. 

Комунікативна цінність – це знання  та вміння, які забезпечують 
об’єктивне сприйняття оточуючих, знаходження адекватного стилю й тону 
спілкування, здібність емоційно відгукуватися на переживання інших людей, 
враховувати особливості  особистості та психологічного стану співрозмовника. 

Професійно-трудова компетентність. Випускник повинен мати 
уявлення про світ сучасних професій, особливості різних видів трудової 
діяльності; про вимоги тих чи інших професій до людини; уявлення про свої 
можливості в оволодінні цими видами професійної діяльності, а також вміти 
визначити найбільш ефективну лінію поведінки в період професійного 
навчання, пошуку роботи, закріплення на робочому місті; володіти певним 
досвідом практичної професійно-трудової діяльності; засобами 
самообслуговування. 

Суспільно-правова компетентність. Соціально-політична, правова 
компетентність випускника є основою його активної громадянської позиції, 
здатності до свідомої самореалізації в суспільно-політичному житті. Для цього 
випускнику необхідно знати основні положення Конституції, мати уявлення 
про політичну структуру сучасної Держави і державної влади; знати закони, які 
регламентують участь громадян у різних формах суспільно-політичної 
діяльності. 

Сімейно-побутова компетентність. Випускники повинні мати уявлення 
про сутність дорослої людини (громадянська зрілість, моральна цілісність та 
особливості ролевої поведінки); сутність сім’ї (перспективи її розвитку, етичні 
та правові аспекти її життя, фізіологічно-гігієнічні основи сімейного життя, 
труднощі ставлення сім’ї). Випускники повинні вміти об’єктивно оцінювати 
себе, контролювати свої вчинки, будувати взаємини з людьми на основі 
партнерства, володіти основами поведінки в побуті, володіти певними 
господарсько-економічними навичками. 

Культурно-дозвільна компетентність. Наявність уявлення випускників 
про суть вільного часу, його соціальних функціях, структурі та змісті вільного 
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часу, культурно-дозвільні можливості оточуючого соціуму; про спілкування у 
сфері дозвілля. Випускники повинні вміти раціонально використовувати 
дозвілля, цілеспрямовано обирати заняття, що відповідають особистісним 
інтересам, планувати вільний час. 

Компетентне ставлення до власного здоров’я: відповідальне ставлення 
до свого життя і здоров’я, культура фізичного розвитку, усвідомлення 
престижності бути здоровим фізично і духовно, потреба в активному 
відпочинку, оволодіння навичками запобігання перевтоми, відмова від 
шкідливих звичок, мотивована установка на оздоровчий спосіб життя як одну з 
головних умов зміцнення власного здоров’я. 

Вершиною випускника повинна бути любов до свого народу, України, 
Держави в цілому, бути її патріотом, знати історію своєї Держави, її традиції, 
культури і надбання. 
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СЦЕНАРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНИХ ВЕЧОРІВ У 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
ПОЛТАВЩИНИ  

(Кращі матеріали обласного конкурсу) 
  

ПРОЩАННЯ З ДИТИНСТВОМ 
 

Вірш Віри Таран 
 
Ось і скінчилось дитинство – 
Прекрасна  щаслива пора. 
Ще полумям б’є променисто, 
Та ніч випускна дорога. 
Сьогодні останній день разом. 
Кружляє зарурливий вальс. 
Майбутнє блакитним топазом 
Стріча одинадцятий клас. 
Так хочеться крикнуть в минуле,  
Затримать дитинство на мить. 
Воно ж  іще тут, не забулось, 
Та час так невпинно летить. 
 Ми підем стрічати світанок,  
Призначимо зустрічі час. 
В вийде учитель на ганок, 
Залишивши в пам’яті нас. 
Добрі, сердечні, хороші, 
Милі мої вчителі, 
Юність стоїть на порозі –  
З вами прощатися слід. 
Прощайте, дитинство і школо, 
Прощайте, мої вчителі. 
Ми вас не забудем ніколи,  
Полинувши в далі нові. 
Нам простяглися дороги 
Килимом у майбуття, 
Вернутись не маємо змоги, 
Дитинству нема вороття… 
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ВОКЗАЛ ПРОЩАННЯ. 
Випускний вечір у Гадяцькій гімназії 

  
Ведуча. Білокрилими птахами пролітають роки, 

За світанками нові стають небокраї, 
Відлітають у вирій малі дітлахи, 
Вільним птахом у небо високе злітають. 
Чи високо злетять? Тільки час їм суддя. 
На світанку чекають їх нові дороги. 
Зустрічай, Україно, нових громадян 
Їм іти у життя на твої перелоги! 

Життя – вічний вокзал, де розлучаються, зустрічаються, плачуть і 
радіють.  

І сьогодні ми з Вами – на вокзалі прощання: з дитинством, шкільними 
роками. Час іде. Потяг стоїть біля перону. А пасажири щось запізнюються… 

Запрошуємо випускників 2008 року. 
(Під музику заходять випускники, розміщуються біля сцени). 

Вітаємо Вас на нашому вокзалі прощання. Та не поспішайте сідати у 
вагони – у вас іще є час до світанку. Вечір такий теплий, зоряний, і музика… 

(На фоні вальсу слова). 
Вальсу музика ллється чудова, 
І наповнився щастям зал –  
Перший раз, як Наташа Ростова, 
Ви сьогодні прийшли на бал. 
Хай спаковані вже чемодани, 
Хай вчувається поїзда стук: 
Лунає вальс на вокзалі прощання –  
Вальс надії і вальс розлук. 

(Музика продовжує звучати, виходять він і вона). 
Він. Урочиста частина з нагоди вручення атестатів про загальну 

середню освіту випускникам Гадяцької гімназії оголошується відкритою! 
 
Звучить Державний  Гімн України. 
 
Він. Невже це дійсно сталося? Скільки мріялося про цей вечір, про 

завтрашню свободу, а тепер не віриться. 
Вона.  І так, чомусь, сумно… і тривожно. Як складеться наше життя далі? 
Він. В школі все простіше – уроки, екзамени і заповітна мрія – атестат.  
Вона.  До речі, а атестат нам ще і не вручили, так що заповітна мрія ще не 

здійснилася.  
Він. А час летить від вечора до рання –  
В минуле вже немає вороття. 
Наш поїзд мчить з республіки «Навчання» в республіку «Дорослого 

життя». 
Вона.   А щоб нам на шляху не червоніти, 
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І мати для проїзду документ, 
Ми просимо нам атестат вручити –  
Найголовніший проїзний білет! 
Він. Слово для вручення атестатів «головного проїзного білету» 

надається сьогоднішньому начальнику поїзду - директору гімназії та 
заступнику директора з науково-методичної роботи . 

Вона. До вагону нашого прощального потягу запрошуються класний 
керівник 11-а класу… 

(Директор говорить слова, вручає грамоту класному керівникові, вручаються 
атестати учням 11-А класу). 

До вагону нашого прощального потягу запрошуються класний керівник. 
11-б класу... 

(Директор говорить слова, вручає грамоту  класному керівникові, вручаються 
атестати учням 11-Б класу). 

Він. Ну от, атестати ми отримали, здається. Можна вирушати в дорогу. 
Та й поїзд чекає. 

Вона.  Почекай! У нас іще є час. Та й не можна нам просто так зникнути і 
все. 

Він. Чому? 
Вона.   Як відомо, кожен, виходячи з дому, повинен вимкнути газ, 

погасити світло, закрити двері… і лишити що-небудь на пам’ять. 
Він. Легко сказати. А що ж ми можемо залишити? Квіти?  
Вона.  Красиво, але цього замало, вони зів’януть. 
Він. Хороші слова подяки? 
Вона.  Вже краще, але вони забудуться. 
Він. Фотографії!? 
Вона.  Але ж вони мовчать! 
Він. Придумав! Тоді ми можемо спробувати зняти фільм про нас, наші 

шкільні роки, а в ньому… 
Вона.  А в ньому будуть і квіти… 
Він. і найтепліші слова… 
Вона.  і наші обличчя… 
Він.  і пісні… 
Вона.  Прекрасно! А назвемо ми його: «Ніч на вокзалі прощання». 
Він.  Ні, нічого не вийде! 
Вона.  Чому? Давай спробуєм! 
Він.  А сценарій? А режисура? А спонсори? Ні, не вийде! 
Вона.  Все у нас вийде! Що ж ми, даремно вчилися стільки років у 

гімназії? 
Твори писати вчились? А шпаргалки? Отже, і сценарій напишемо! 
До вечорів шкільних готувалися? От і режисера знайдемо. 
Малювати вчилися? От і декорації намалюємо. 
Він. А спонсори? Та всі ці роки нашими вірними спонсорами були наші 

батьки. Невже підведуть в таку святкову ніч! Із таким грандіозним проектом! 
Вона.  А актори? 
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Він. Всі ми! 
Вона. (Показуючи на батьків, вчителів). Всі ви! Адже, якщо ми – 

від’їжджаючи, з вокзалу прощання, то ви – наші проводжаючі. 
Він. Це вам м усміхаємося, обіцяєм повернутися, дзвонити, писати… 
Вона.  І неодмінно сумувати за вами! 
(Пауза). Добре! Досить балачок! Час не стоїть! Приготувались! 

Пригадаємо, з чого все починалось! 
Він. Дубль перший, серія перша: «Всіх найважчий перший клас». 

(Лунає дзвінок). 
Вона.  Що відрізняє першокласника від усіх школярів? 
Він. Маленький зріст і великий портфель. Один учень і родичів куча. 

Радісна посмішка і беззубий рот. 
Вона.  Зуби сиплються дощем,  значить, в школу ми ідем! Якими 

смішними і безтолковими ми були! Скільки безглуздих запитань сипалось на 
голову наших перших вчительок! І для всіх у них була щира посмішка, добре 
слово. 

Він. А добре слово ми завжди чули від них. 
Вона.  Із словами вітання для вас, дорогі наші, … 

Промчали роки. Від землі в нас сила, 
Земля зростила дочок і синів. 
А школа всіх нас мудрості учила. 
Терпіння й доброти від вчителів. 
Усі знання одержали важливі, 
Що всім згодяться потім на землі. 
За те, що добрі ви були і терпеливі, - 
Спасибі, дорогі учителі! 

Він. А далі? Що було далі? 
Вона.  А далі – знову школа. І йшли роки…  
Він. Хвилиночку! Знімаємо наступний дубль. 
Вона.  Дубль два, серія друга: «Промчали роки…» 

(Лунає дзвінок). 
Він. Минуть роки, все дуже змінитися, - я знаю 
 Ще стільки буде у житті знайомств, подій. 
 Та в щасті і в  печалі я завжди згадаю, 
 Учителю, сумний і світлий погляд твій. 
Вона.   Кажуть, що очі – це дзеркало душі людини. А ви звертали увагу на 

те, які променисті очі у наших вчителів? Це, мабуть, тому, що душі їхні 
сповнені світлом і любов’ю до кожного з нас. Зустріти на своєму шляху 
вчителів із променистими очима – велика удача, шанс, який випадає не всім. 

Він. Ми щиро дякуємо вчителям…. 
Вона.  Почекай, щось наш серіал виходить занадто серйозним.  
Він. А скільки ж хороших вчителів було поруч з нами на протязі всіх 11 

років? І кожному хочеться сказати «Спасибі» окремо! 
Вона.   А це вже третя серія. Приготувались! Поїхали! Пішла масовка! 

Дубль три, серія третя: «Нема альтернативи для добра». 
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(Лунає дзвінок). 
Вона.  Наші вчителі мають особливий талант – випромінювати тепло і 

ласку, і ніякі математичні формули і розрахунки не можуть пояснити цього 
надзвичайного дару. Біля вас хочеться бути добрими, світлими, талановитими і 
щасливими. 

Він. Ми вдячні вам… 
Вона. До вас звертаються випускники... 

Ми сьогодні зібралися в залі 
Проводжати дитинство своє 
Відлітає в замріяні далі 
Сьогодення твоє і моє. 
А без нас все залишиться в школі 
Парта, дошка і класне вікно. 
І не нам, іншим учням надалі 
Даруватиме світло воно. 
Хай вам всім усміхнеться доля 
У науці, у праці, в сім’ї 
Ми бажаємо вам щастя і долі 
Бо для нас ви завжди дорогі. 
За вашу ласку, чуйність і турботу, 
За те, що підняли нас на крилі. 
За повсякденну, кропітку роботу –  
Спасибі, дорогі учителі! 
Ми любим вас і поважаєм щиро, 
Хоч допікали, як були малі. 
Бажаємо здоров’я вам і миру! 
Спасибі, дорогі учителі! 

(Номер художньої самодіяльності). 
Він. Вже час? О, ні! Скажіть, щоб почекали, 
 Це ж наш останній вечір школярів! 
 Ми ще не всі пісні вам проспівали! 
 В нас навіть страх не до кінця згорів! 
Вона.  Давайте хоч за звичаєм народним 
 Присядем на доріжку хоч на мить, 
 А потім за сигналом паровозним –  
 У добру путь! І хай нам всім щастить. 
Вона.  Дорогі випускники! Школа зібрала нас, поєднала, подружила. Цей 

дім навіки залишиться нам дорогим, близьким. Колись сивина торкнеться і до 
ваших скронь, але навіть через багато років, коли ви пригадаєте школу, 
нехай дивний промінь радості торкнеться ваших вуст і очей.  

Він. Велике спасибі вчителям... 
Вона.  Із словами вдячності до вас звертаються випускники…. 

Ну от і все. Уже перегорнули 
Підручників останні сторінки, 
Й на випускних екзаменах відчули, 
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Що плине час скоріше від ріки. 
Здавався недосяжним горизонт, 
А світ – казковим! За шкільним порогом 
Чекали нас уроки і книжки, 
В світ пізнання несходжені дороги. 
Дитинство наше, мов вчорашній день. 
Ось – ось майне крильми у темінь ночі. 
Аби світанок від дзвінких пісень  
Прокинувся і нам заглянув в очі. 
Ми підійшли до першої межі –  
Шкільним порогом звуть її в народі. 
І сльози, й пісня, й радість – все в душі, 
А чого більше – перемірять годі. 
Ми для вас, дорогі вчителі, 
Будем вічними учнями в школі, 
Хоч підемо по рідній землі 
І своєї шукатимем долі. 

(Номер художньої самодіяльності). 
Вона.  Ну от і все. Іще два-три акорди,  
 І – прощавай республіко «Дитинство»! 
 Ми – на кордоні! Радісні і горді! 
 І перед нами – шлях і небо чисте! 

(на сцені зненацька з‘являється шкільний домовинок). 
Дом. Почекайте! А я? 
Вона. А це що за поява? Такого в сценарії не передбачено! 
Дом.  Ніяка я не поява! Я ваш шкільний домовий. Ледве встиг. Як же це 

ви так? Про всіх згадали – а я? хіба я не допомагав вам учитися у школі? Мені 
пощастило, коли ділили будинки – мені ваша школа дісталася. Спочатку я 
засмутився, ледве топитись не пішов: біготня, малишня, пакості всякі дитячі, 
безладдя. А вчителів як боявся – жуть! А потім звик, освоївся.  

Вона.  А ми і не знали! Не бачили!  
Дом. Та ви мені всі як родичі: скільки я ваших огризків з-за батареї витяг, 

скільки дзвінків вислухав, скільки разів на контрольних хвилювався, і журнал 
від класної «кєрі» ховав, світло раніше строку відключав. Все разом з вами 
спробував: і на мопеді катався, і з уроків тікав! І говорити по-вашому можу. 

А от тепер ви вже виросли. Радієте! Ви що ж думаєте – виросли і все? А я, 
а ваші дитячі іграшки! Ми ж усі живі! Ми так вас любимо! 

От така історія. Ви виростаєте, ідете далі. А ми – залишаємося. 
Вона.  А ти поїдь з нами, і не требі буде розлучатися! 
Дом. Ні! Не можу! (Показує в зал). Як же вони в школі без мене? 

Пропадуть! Я – залишаюсь. А на згадку вам, і на удачу дарую ось цих казкових 
героїв. 

(Домовинок іде до випускників, дарує м’яку іграшку). 
Вона.  Скільки світлого, хорошого залишається в дитинстві! І «Принцеса 

на горошині», перші казки – друзі близькі. 
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Він. Перші квіти і побачення,  перша дружба і кохання. Мої любі 
однокласники! Разом з вами ми – востаннє.  

Вона. Друзі, ми зовсім забули про наш фільм!  
Він. А що там далі у сценарії? 
Вона.  А далі серія – батькам присвячена. Приготувались! Камера! Світло! 

Поїхали! Дубль четвертий, серія чотири: «Завжди з нами тато імама». 
Слово надається  батькам….  

(Після виступу батьків – пісня). (Номер художньої самодіяльності). 
Вона.  Сьогодні таке чудове свято. Боляче усвідомлювати, що це свято 

розставання. Навіть не віриться, що першого вересня ми не зустрінемося на 
нашому пероні «дитинства». Не нам директор скаже вітальне слово, не для нас 
пролунає перший дзвоник. Та де б ми не були у той день, ми подумки будемо 
разом з вами, дорогі наші. Ми дуже любимо вас. І щиро дякуємо вам  

Він. Із словами вітання до вас  
Вам доземно вклоняємось ми 
За любов, за турботу, горіння. 
Ми дорослими стали людьми, 
Тож спасибі за ваше терпіння. 
Хтось посадить квітучий сад, 
Хтось, як золото, ниву засіє – 
Всі розкриють таланти свої, 
Але школу ніхто не забуде. 
Дякуємо щиро всім тим, хто працює в школі! 
Нас вибачне за те, що було щось не так. 
Всі витівки дрібні траплялись мимоволі – 
Все згладить в серці час і ваша доброта. 
Як непомітно одинадцять пролетіло літ. 
Сьогодні вийдем за шкільний поріг. 
Позаду – безтурботне в нас дитинство. 
Попереду – життєвий шлях проліг. 
Вчитель мій, слова найкращі лиш тобі, 
Добрі і відверті побажання 
Вдячні ми за все вам у житті. 
Вас всі квіти і з любов’ю у прощанні. 

Вона . Пам’ятаєте, у дитячому мультфільмі мамонтенятко шукало маму? 
І не могло знайти. А нам так пощастило в житті! У нас мам – дві. Одна – рідна, 
любляча, та, що дала нам життя. І друга. Теж рідна, любляча. Та, що вела нас з 
п’ятого по одинадцятий клас шкільним марафоном. Ви вже зрозуміли про кого 
мова?  

Він. Це ж геніально! Наступну серію так і назвемо: «Класний керівник 
від слова клас!» Дубль п’ятий, серія п’ята. 

Вона. Слово вам  Виступ класних керівників. Музичне вітання. 
Вона.  Все! Знято останню серію фільму! Кошти вичерпано і час теж. 
Він.  Як останню?! А напутнє слово директора? А наш перехід через 

кордон в країну «Дорослості»? 
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Вона.   Доведеться дозняти ще одну серійку. Тоді – приготуватись усім. 
Слово директору. 

Вона.   Наша дорога лежить через кордон між країнами Дитинства і 
Дорослості. При переїзді кордону – потрібно мати документи. 

Він.  А колективні візитки приймаються? 
Вона.   А чому б і ні! Знімаємо в прямому ефірі! Дубль шостий, серія 

шість: «Ось такі ми є!». Кордон відкритий! 
Він. Щасливої дороги! Прощай, дитинства золота країно! 
Вона.  Прощай, чарівний океан уроків,  
 Дзвінків, контрольних і шкільних порогів, 
 Прекрасний, неповторний , світлий рай, 
 Ми від’їжджаєм. Юність зустрічай! 
Ми переходимо кордон з дитинства в світ новий. 
Чекайте пошту, телефон і зустрічей, листів. 
Ми ще повернемось не раз – і радості й печалі –  
Всім у добрий час – прощання на вокзалі! 

Офіційна частина випускного вечора вважається закритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 
 

Вона. А зараз я прошу всіх випускників привітати на прощання вчителів 
квітами.  

Святковий феєрверк. 
    

 
 

 
ЮНОСТІ ПЕРШИЙ БАЛ. 

Випускний  бал у Сагайдацькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Шишацького району 

 
Звучать позивні "Над Полтавським краєм". 

Ведучий.  Червневий вечір кличе у дорогу 
В життєвий океан бурхливий, непростий. 
На серці радість і щемка  тривога -  
Ми зустрічаєм клас наш випускний! 
 (Під музику заходять випускники). 

Заступник директора. Дорогі випускники! 
Шановні вчителі, батьки, гості, жителі села! 
Урочистий вечір, присвячений врученню атестатів про повну загальну 

середню освіту випускникам 2008 року оголошується відкритим.  
 

Звучить  Державний Гімн України. 
 

Ведучий 1. Знову шумить випускний бал,  
Гості прийшли і зайняли зал. 
Перші ряди тим, у кого діти ідуть у світ, 
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Тим, хто навчав їх - одинадцять літ. 
І все, щоб ми не робили, так важливо почати. 
Ми директору звикли справу цю доручати.   

(Виступ директора). 
Ведучий 2. Підходить урочиста мить 

Яку не можна пропустить 
Випускники схвильовані стоять - 
Їм зараз вручать атестат 
А щоб все стало ясно, 
Щоб все вирішить враз  
Нам директор школи 
Зачитає наказ.  (Вручення атестатів). 

Вед. Всі вже зведені бали, всі вже рейтинги є - 
Знову школа найкращим нагороди дає. 
Шановні випускники! Прийміть щирі вітальні слова від гостей 

нашого урочистого зібрання (Вітання гостей). 
Вед.  Ваші тата і мами залишили всі справи,  

Щоб в цей день особливий 
Бути поряд із вами. 
Вашим татам і мамам не відвести очей 
Від таких незвичайних і дорослих дітей. 

Випускники. 
1. Два крила в рушничка, мов два птаха. 
Понесуть у далекі світи 
Мамо й тату, любов ваша ніжна 
Завжди буде зі мною іти. 
2.  Подаруйте рушник на дорогу, хай би як там не склалось життя. 
Будем ми повертатись до двору із якого пішли в майбуття. 
3. Така вже доля нам дісталась,  
Її обрали ми самі - 
У Сагайдацькій ми навчались 
І дуже любимо її. 
4.  Були ви з нами 
Поруч в кожній справі - 
Шановні, любі, щирі вчителі, 
Порадники суворі і ласкаві, 
Ви - честь і слава в нашому селі. 
5. Ми творчих успіхів і щастя вам бажаєм, 
Бо стан душі не висловить слова 
За все чого навчилися і знаєм, 
Сьогодні ми завдячуємо вам!. 
6.  Вам, дорогі вчителі! 
Присвячуємо цю посвяту 
Хай зорі сяють вам ясні 
І випускних хай буде ще багато.  (Пісня "Гімн учителю"). 
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7.  Учителю! Наставнику наш віщий 
Спасибі вам за ваш щоденний труд. 
Прийміть ці квіти у дарунок 
На всі віки благословенний будь. (Вручення квітів). 
Вед. Випускники - це молодих звання! 
В них кожен день - робота і борня. 
Їх зупинити - часу не під силу 
Крокуй в майбутнє юність України! 
Вед.  Урочиста частина випускного вечора оголошується закритою.  
 

Звучить Державний Гімн України. 
 

Вед. Уже в руках в нас довгожданні атестати 
Вітання, побажання - все для нас. 
Свою програму хочем вам подарувати, 
Що випуск наш підготував! 

 
Художня частина. 

Випускники. 
В.1. Ось і настала наша мить. Мить, яку ми ніколи не забудемо.  
В.2. Так, бо ми  всі чекали цей вечір з великим нетерпінням.  
В.3. Ми не знаємо, що на нас чекає у майбутньому, але зараз ми всі: 

випускники і вчителі, батьки і гості об'єднаємось у продюсерський центр 
"Останній шанс" для проведення програми "Супервипуск- супершколи" 

В.4. Вчителі, не розслабляйтеся і посміхайтеся! Батьки і гості! Аплодуйте 
гучніше! Маестро, не баріться! Випускники! Ми повинні провести програму 
так, щоб нами були всі задоволені. 

В.5. У нашому житті - вагома нині дата, 
І це сьогодні вже незаперечний факт 
Сьогодні, в вечір цей чарівний,  
На зрілість нам вручили перший власний атестат. 
В.6. Пролине вечір цей 
Настане новий ранок,  
Незвідані шляхи чекають завтра нас. 
Та поки що хай музика лунає, 
І всіх кружляє легковажний вальс! 
В.7. У вальсі попливуть і небо й зорі,  
І весь навколишній прекрасний світ. 
Чарівні звуки і вологі очі 
Ми не забудемо шкільних чудових літ. 
В.1. Що відбувається у світі? 
В. 2. Просто літо прийшло. 
В.1. Літо прийшло, ви вважаєте? 
В. 2. Так, я вважаю. Ось і настала пора для прощального балу.  (Вальс) 
В.1. Супершкола немислима без першого уроку, без першої вчительки. 
В.2. Я знаю, що колись, як буду я дорослим,  
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Й пройду коридорами школи я  
 Постане в пам'яті моя хороша  
 Найперша, рідна вчителька моя. 
В.3.  Дорога…! 
Будьте здорові і живіть щасливо, 
Ведіть малечу зранку за поріг. 
Багато вже від вашого серденька 
Протоптано і пройдено доріг.  (Стрічка, квіти). 
В.4. Село живе, коли не сплять лелеки, 
Із виріїв вертаються далеких, 
Приносять діток до домівок тихих, 
Нас захищають і відводять лихо. 
В.5. Село живе, коли сміються діти, 
Коли у травах пломеніють квіти, 
Коли пшениці заквітчають поле, 
Коли живе й працює, рідна школа. (Танок "Лелеки"). 
В.1.  Коллектив – це непросто 
Ми учились жить разом. 
Керівник наший класний 
Про нас  зараз розкаже. 
Вед. Шановна Олена Василівна! 
На випускному балі вас вітаємо, 
Від усього класу здоров'я бажаємо. 
Ви найкращі прийміть побажання. 
Вам бажаємо: хай кожну мить, 
Кожен день у житті вам щастить. (Стрічка і квіти, пісня). 
 В.1. Хто нас найбільше в світі  любить, 
Кого ми кличем в скрутний час, 
Хто допоможе нам не раз 
І вже дорослих приголубить? 
В.2. На світі  лиш одні такі - нам найрідніші батьки. 
В.3. Спасибі вам, наші батьки, 
За теплоту й любов родинну, 
За дружбу й  спокій у сім'ї 
І за турботу щогодинну. 
В.4. І нехай завжди поруч з нами 
Будуть тата наші й мами, 
Бо батьки  потрібні всім - 
І дорослим і малим. (Пісня "Острів дитинства"). 
В.1. Гості на святі  - це, звісно, чудово 
Посмішки щирі, щирі промови. 
В.2. Радо гостей ми завжди зустрічали 
Іхні слова до уваги приймали. 
В.3. Номер музичний в дарунок приймайте 
Випуск 2008 запам'ятайте!  (Танок з хлопцями). 
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В.1.  На наший вечір шкільні друзі завітали 
Із різних класів, які нас добре знали, 
Вони трохи заздрять, але все ж  
Бажають щастя й радості без меж. 
В.2. Дні пролетіли й роки пройшли, 
Та їх нам не забути, 
Бо в школі блискучі події були 
Ми все робили круто. 
В.3. Жили цікаво, змістовно, а ще  
Любили смішні "приколи" 
Хай гарний настрій і друзів плече 
Не залишають нас ніколи! 
В.4. Ми ж  школу не забудемо ніколи, 
І вам передаємо літопис школи. 
В.5. Бо зміні поколінь нема зупинки 
Ви в ньому, як і ми,  
Напишіть свою сторінку! 
В.6.  Хай кожен своє щастя знайде сам, 
А зараз пісня у дарунок звучить вам. 
В.1. Школо рідна - світ дитинства, 
З нами поруч ти була. 
В.2. З нами труднощі долала, 
Нас в майбутнє провела. 
В.3. І сьогодні шкільна зала 
Друзів всіх наших зібрала. 
В.4. Батьків, учнів, вчителів -  
Сагайдацький дружній рід. 
В.5. Для вас справжнє здивування, 
Школі рідній на прощання випуск наш підготував: 
В.6. Учні в нім  - високий клас! 
В.7. Виступати - виступаєм! 
В.8. Заспівати - заспіваєм! 
В.9. Клас наш був "не ликом шитий" 
Всі у нім талановиті! 
В.10. Ви об'їдьте всі світи, 
В.11. Обійдіть в районі школи 
В.12. Не знайдете ви ніде 
Ось таких випускників, ось такої супершколи! 
В.13. Ви, наші рідні вчителі 
Й працівники шкільні усі! 
В.14. Ми кажем нині всім спасибі, 
Що підняли, зростили нас 
В.15. І просто всіх учили жити - 
Гімн школи час нам заспівати.  

(Випускники співають Гімн школи). 
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МІЙ КЛАС – ВИПУСКНИЙ! 
Випускний  вечір у ЗОШ №34 Полтави 

  
Звучать позивні, зал святково прикрашений. 

Ведуча. Добрий вечір, шановні друзі! 
Вітаємо всіх тих, хто прийшов цього вечора на наше традиційне свято – 

свято прощання з дитинством. 
Ведуча. Сьогодні прийшли розділити урочисті хвилини разом з 

нашими випускниками та педагогічним колективом школи наші шановні  
гості… 

Ведуча. Здається, що тільки вчора пролунав останній дзвоник, позаду 
напружена пора іспитів, і ось він – випускний бал, до якого 11 років, як по 
східцях, довелося підніматися нашим випускникам. 

Гарні, стрункі, красиві... 
Найкращі, найстрункіші, найкрасивіші – 
Це вони, наші випускники, 
Давайте їх привітаємо оплесками! 
Ведуча. Вечір, присвячений урочистій події вручення атестатів про 

повну середню освіту випускникам ЗОШ № 34 м. Полтави оголошується  
відкритим. 

 

 Звучить  Гімн України, Полтави. 
 

Ведуча. Слово для привітання надається директору школи.. 
Ведуча. Шановні друзі! Дорогі випускники! Право зачитати наказ про 

випуск 11-х класів надається заступнику директора з навчально-виховної 
роботи…  

Ведуча. Шановні випускники! Настає урочиста мить нашого 
випускного вечора. Ще мить і ви будете тримати документ, у якому записана 
частина вашої біографії – атестат зрілості, атестат про повну середню освіту. 

Слово для вручення атестатів надається директору школи.  
(Нагороджуються медалісти і відмінники). 

Ведуча. Атестати та свідоцтва про закінчення спеціалізованого класу з 
поглибленим вивченням інформатики вручаються учням  11-А класу. 
(Вручення атестатів та грамот). 

Ведуча.  Атестати про повну середню освіту вручаються учням  11-Б  
класу (Вручення атестатів та грамот). 

Ведуча. Слово для привітання надається випускниці…  
Ведуча. Учитель! З якою любов’ю, шаною і повагою вимовляємо це 

слово! Він  від першого і до випускного класу поруч із нами, віддає теплоту 
свого серця, знання, виховує  людяність і залишається на все життя доброю 
втіхою, весняною ластівкою, теплим сонцем, замріяною піснею. Низький уклін 
всім Вам, шановні вчителі! 

Слово для привітання надається класним керівникам 11-х класів. 
Ведуча. Як дітей колишиш ти недремно, 

То не раз змахнеш краплини поту. 
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Що ж, прислів’я мовить недаремно: 
“Хто не мав дітей – не мав клопоту!” 

 Слово для привітання надається батькам випускників… 
Ведуча. Слово для зачитання клятви надається випускниці…  
Ведуча. Нехай же, вас, Господь благословляє 

У світлу путь на добрії діла, 
На вірну стежку наставляє, 
Щоб доля в вас щасливою була! 
Тож дай, вам, Бог в здоров’ї щасті жити, 
На цей землі знайти себе в труді, 
До мрії досягнутись, долетіти, 
То ж сміло в путь, поки ще молоді! 

 

Звучить Державний Гімн України. 
 

Ведуча. Шановні вчителі, батьки, гості, за 15 хвилин розпочнеться 
вечір, який підготували для вас наші  випускники. 

Вечір починається вальсом, а на останніх акордах до мікрофонів виходять 
ведучі. 

В1 .Доброго вечора, шановне панство! 
В2. Доброго вечора всім, хто зібрався у цьому прекрасному залі! 
В1. Вітаємо вельмишановних вчителів та гостей. 
В.2. Мам і тат, дідусей та бабусь, які занадто хвилюються. 
В1. Сьогодні в нашій школі чудове свято - свято, якого з таким  

нетерпінням чекали наші випускники. 
В2. А ви вірите в те, що все це відбувається з нами насправді? 
В1. Про що це ти?  
В2. Як  про що. Про те, що все вже позаду - всі 10 років. 
В1. Все та не все! Хіба у нас був коли-небудь випускний? А ось він  

попереду. 
В2.  Щаслива і хвилююча хвилина  

В життя доросле наш найперший старт! 
Нехай воно  у нас  складеться. 
З досягнень, з перемог, з хороших дат! 

В1. Саме з цієї причини я й пропоную розпочати нашу святкову  
церемонію. 

В2. Дорогі друзі! Ми раді вітати вас на презентації нового суперхітового 
альбому зірок шкільної сцени, присвяченого найпопулярнішій темі сезону - 
випускному вечору! 

В1. Одночасно ви станете свідками першої церемонії „Людина року”, яку  
засновуємо ми, випускники 2008 року, на якій відбудеться нагородження більш 
ніж з 10 номінацій. 

В2. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим милим, добрим, терплячим, 
чудовим, неперевершеним, любим учителям, директору й завучам. 

В1. Прийміть від наших випускників найкращі привітання та побажання!   
(Звучить урочиста музика і оплески). 



 

 37

В1.  То ж  ми розпочинаємо нашу церемонію. 
В2. Директор у школі  -  фігура центральна,  

 Як кажуть в народі  - всьому голова! 
 Директор на місці, то й школа в пошані, 
 І як вона скерує - так підуть діла! 
 Вітаєм директора з різних боків, 
 Бо вона наш учитель, господар і нянька 
 І педколективу, і учнів й батьків. 

В1. Особі такій - побажання сердечні, 
 Аби не боліла її голова. 
 Щоб тиск був у нормі, здоров’я ставало, 
 І школа у місті найкраща була. 
 Щоб вчасно збувались всі мрії й надії. 
 Щоб школі життя вирувало весь час, 
 Щоб більше досягнень було, більше дії, 
 Прийміть наш дарунок - ця пісня для вас!  

( На останніх акордах директора виводять на сцену, вручаються призи,  квіти). 
В1. В номінації „Кращий директор школи” нагороджується єдина і  

неповторна, приваблива й чарівна, ділова й практична, кращий директор  
кращої школи....  

В1. Щасливий директор, коли в нього дружні, 
Розумні і мудрі  - заступники. 
Всі завучі в школі - поміч надійна, 
Як Всесвіту давнього три кити. 

В2. Спасибі їм треба сьогодні сказати, 
Гарною мелодією вдало привітати, 
І разом з тим побажати всім їм, 
Щоб злагода завжди між ними була, 
Щоб всі із навчанням прекрасно справлялись, 
І інші кипіли у школі діла! 

В1. В номінації „Все гаразд, усе нормально: атестація пройшла!” 
нагороджуються  єдині й неповторні, постійні й незмінні, часом суворі, але 
завжди справедливі кращі завучі кращої школи … 

(Учні вручають сюрпризи, квіти, спустившись в зал). 
В1. Давайте пригадаєм разом, 

Як  вперше тут ми всі стояли, 
Розгублені, малі, кумедні, 
З-за квітів ледве виглядали. 

В2. Нас перша вчителька взяла за руку 
 І повела у перший клас. 
 Терпляче нас всього навчала - 
 Як швидко пролітає час! 

В1. У номінації „Від шести до дев’яти” нагороджуються привабливі, 
найдобріші, найрозумніші, кращі вчителі початкових класів кращої школи.  

(Учні вручають сюрпризи, квіти, спустившись в зал). 
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В1. Загинули б люди, повірте, без мови, 
 Бо як би вони спілкуватись могли? 
 Якби  говорити не вміли й читати, 
 То дикі б, печерні ще й досі були. 

В2. Знати мову іноземну - це престижно і потрібно, 
 Хто цього навчає учнів, тих вітаєм принагідно, 
 І бажаєм, щоб могли всі по-англійськи говорити 
 На належному щоб рівні у Європі всім нам жити! 

В1. Світову літературу теж цікаво знати, 
І, звичайно, дуже добре книги гарні мати. 
Ми вітаєм тих, хто учнів вчить читати про весь світ 
Часто книжка дуже добра здатна замінить обід! 

В2.  Ми бажаєм, щоб завжди ви гарний вигляд мали. 
І жили, мов справжні леді про яких читали. 

В1.  В номінації „Я мову вивчив би тільки за те...” нагороджуються 
привабливі й неповторні, тургенівські й пушкінські, орфографічні й 
стилістичні, елегантній й неповторні кращі вчителі кафедри філології кращої 
школи. 

(Учні вручаю сюрпризи, квіти, спустившись в зал). 
В1. Змінюється все, що в людини довкола 
  Та світ є незмінним - світ точних наук, 
  То ж ми математиків, інформатиків та фізиків  красно вітаєм 
  За ріки із формул на дошках з-під рук, 
  За те, що задач і важких теорем 
  Щодня їм доводиться учнів учити 
  Комусь-таки треба. 
В2. Без цифр і без формул 
  В сучасному світі не можна прожити. 
  Цікава наука про Всесвіт і світ 
  А скільки законів, обчислень усяких! 
  І всі пам’ятати, і знати всі слід. 
  Спасибі від учнів за ваші уроки,  
  І щирі вітання приймайте від нас. 
В1. В номінації „Їх чекає Нобелівська премія” нагороджуються єдині й 

неповторні, гіперболічні, прямі й векторні, запрограмовані й вордовські, 
ньютонівські й стабільні кращі вчителі  математики, інформатики та фізики 
кращої школи.  

(Учні вручаю сюрпризи, квіти, спустившись в зал). 
В1. Учитель історії, людини і світу - це маг і оракул. 

І дуже важливі дає він знання. 
Істориків ґречно сьогодні вітаєм, 
Спасибі за вічний учительський труд. 

В2. Географія поможе нам усім пізнати світ, 
 Знати всі її важливо навіть в сто і десять літ, 
 Тож вітаєм тих, хто має глобус, план і карту, 
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 Їм здоров’я і удачі побажати варто. 
В1. В номінації „Робінзони народжуються в п’ятницю” нагороджуються 

красиві й привабливі, суто географічні й історичні, видатні вчителі історії, 
людини і світу та географії кращої школи.  

(Учні вручаю сюрпризи, квіти спустившись в зал). 
В1. Біологам бажаєм від душі, сердечно, 

 Щоб жилося всім на світі мирно і безпечно, 
 Щоб усі уроки ваші, як себе любили, 
 І з домашнім, щоб завданням на урок ходили. 

(Учні вручаю сюрпризи,квіти спустившись в зал). 
В1. Сила, спритність і сміливість, 

 Ще осанка і фігура, 
 Все ввійшло в єдине слово і потрібне - фізкультура. 

В2. Усе, усе вони уміють, 
І все їм вдається 
Те старання важке таким легким здається. 
І ми могли б старатися, робити все не гірше, 
Якби уроків праці мали значно більше. 

В1. В номінації „Праця й фізкультура - міцна наша статура” 
нагороджуються єдині й неповторні, привабливі, найсильніші, непереможні, 
умільці на всі руки  кращі вчителі фізичної культури  та вчителі праці кращої 
школи. (Учні вручаю  сюрпризи. квіти, спустившись в зал). 

В1. Щоб юнаки зростали, мов орли, 
 І першу допомогу всі подать могли. 
 Існують ОБЖ та медицина, 
 І це важливо для майбутньої людини. 

В1. В номінації „ Заслужений рятівник школи” нагороджується єдиний і 
неповторний, привабливий, найдобріший і найрозумніший, безвідмовний, 
астрономічний  і талановитий кращий вчитель ОБЖ та астрономії кращої 
школи. (Учні вручають сюрпризи, квіти спустившись в зал). 

В1. Ви музику та співи викладали 
 І з ними нас здружили навіки: 
 Ми день і ніч те й знали, що співали 
 Чи слухали хітові пісеньки. 

В2. Бібліотекарю спасибі кажем щире 
 За те, що книжку берегти навчили, 
 Ми раді вас бачити на нашому святі, 
 Бо ви вчили працю інших шанувати. 

В1. В номінації „Книги -  наші друзі, наркотики -  наші вороги, а музика 
врятує світ” нагороджуються єдині і неповторні, привабливі й загадкові, 
начитані й всезнаючі, кращі бібліотекар та вчитель музики кращої школи . 

(Учні вручаю сюрпризи, квіти спустившись в зал). 
В1. Кожен з нас до того звик,  

 Що наш класний керівник 
 (А точніше - класна мама) 



 

 40

 Завжди поруч, завжди з нами 
 Як без неї далі бути? 
 Навіть важко всім збагнути. 

В2. Хто похвалить, хто посварить, 
 Хто заступиться, не зрадить. 
 І в поїздці, і в поході. 
 Чи в кіно, чи на природі 
 Нерозлучна завжди з нами, 
 Наче з дочками й синами. 

В1. В номінації „Шанель № 34” нагороджуються єдині й неповторні, 
елегантні й принципові, екстравагантні й блискучі, найкращі класні керівники 
кращої школи. (Учні вручаю сюрпризи, квіти спустившись в зал). 

В1. Мамо - берегине життя, 
 Мамо - неспокійного серця биття, 
 Вічна ніжність і вічна журба -  
 Ти для мене завжди молода! 

В2. Кожне слово батьківське - то є оберіг, 
 Що осяює шлях, де багато доріг, 
 Де ж стежина до щастя, якою піти? 
 Слово батьківське, ти нам вічно світи! 

В1. В номінації „Батько і мати - два серця гарячих” нагороджуються 
найрідніші, найтерплячіші, найдобріші, найлагідніші, найніжніші, єдині й 
неповторні наші батьки.   

В2.  Почесне право вручити премію „Людина року” батькам  надається 
всі випускникам 2008 року. 

(Учні кидають в зал повітряні кульки в формі сердець). 
В1. Юність, справді, найкраща пора життя, і вона проходить у школі. 
В2. Юність захоплює мріями, дружбою, першим коханням. 
В1. А дружба однокласників триватиме довіку. 
В2. Школа зібрала нас, поєднала, подружила. 
В1. І сьогодні ми разом не востаннє. 
В2. Шкільний дзвінок скликатиме наші серця на зустрічі з  
однокласниками. 
В1. Ми будемо допомагати один одному, бо ми - друзі! 
В2. Цей дім назавжди залишиться нам дорогим і близьким. Фінальна пісня. 
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СВЯТО ПРОЩАННЯ І НАДІЇ. 
Випускний у загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 25 м. Полтави 

 
Зал  святково  оформлений.  У  залі  батьки,  гості,  вчителі. Лунає  музика.  Входять  

ведучі. 
 
В 1. Ось і прийшов цей день. На вулиці буяє зеленим цвітом літо, сонце  

пестить  нас  своїми  золотими  промінцями,  прийдешній  день  несе  нове  і  
незвідане  до  сьогодні  життя. 

В 2. В  житті  у  вас  журливе  і  радісне  свято – 
З  глибини одинадцяти  літ 
Сьогодні  ви  з  школи,  як  ті  ластів’ята, 
Навік  вилітаєте  в  світ. 
Вона  вас,  як  мама,  за  обрій  лелечий 
Проводить  у  вранішній  час. 
На  ваш  випускний,  на  прощальний  ваш  вечір 
Сердечно  запрошуєм  Вас! 

В 1.  До святкового  залу  запрошуємо  випускників  2008 року,  це  55-й  
випуск  Полтавської  загальноосвітньої  школи № 25. 

(Звучить  музика). 
В 2. Першими до нашого залу заходять випускники 11-А класу зі своїм 

класним керівником, невгамовні, активні, дружні. 
Разом з атестатами про середню освіту вони сьогодні отримають диплом  

про  закінчення  професійно-технічного  училища. 
В 1. Класний керівник супроводжує випускників 11-Б класу, які виросли 

умілими, веселими, спритними. 
Директор. Шановні друзі! До школи завітали гості. Серед  них… 
Заступник директора. Урочиста педрада, присвячена випуску 11-х  

класів оголошується відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України.  
 

В 1.Отож,  «найстарші»  наші  всі  зібрались, 
Усі  до  випускного  вечора  старанно  готувались. 
Ми  вечір  наш  вже  починаєм, 
Всіх  до  уваги  закликаєм. 

В 2. Нема  щасливіших  на  світі, 
Ніж  ті,  кому  17  літ, 
І  слова,  любов’ю  обігріті, 
Вам  директор  промовляє  вслід. 

В 1.  Слово  надається  директору  школи. 
В 2. Мабуть на сьогоднішньому святі немає людей, які б не  пишалися, не 

хвилювалися за наших випускників. І серед них представники педагогічного  
колективу професійно-технічного училища № 9. Слово  надається  директору  
училища  № 9. 

В 1. Привітати наших випускників прийшли представники міської влади, 
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освіти, шефи. До слова запрошується…  
В 2. Сьогодні, в час розлуки зі школою, візьміть слово вчителя у довгу,  

інколи тернисту дорогу життя. Хай спогад про рідну школу сяє вам навіть тоді, 
коли зникає віра у власні сили. Хай школа залишається для вас промінчиком  
любові і добра, а спогади про дитинство приходитимуть з іменем вашого 
класного керівника.  Слово  надається  класному  керівникові  11-Б  класу. 

В 1. Дорогі випускники! Несміливих і тендітних вас привели в школу 
найрідніші люди – тато і мама. Кожному з вас вони подарували найцікавіше  - 
життя. Вам жити і дарувати життя іншим. 

Хай  завжди  скрізь  і  всюди  зігріває  вас  батьківське  серце. 
І  де  б  ви  не  були,  пам’ятайте,  що  ніщо  не  вічне  - вічні  батьки. 
В 2. Слово  надається  батькам…. 
В 1. Шановні  випускники!  Ви  вступаєте  в  нове  життя. 
Нехай  на  довгій  життєвій  ниві  завжди  буде  хліб  і  сіль. 
Шануйте  батька  й  матір,  що  дали  вам  життя  і ростили  вас. 
Шануйте  вчителів,  які  дали  вам  знання  і  прагнули  виховати  вас  

чесними,  добрими  людьми. 
Любіть  свій  край,  чисто  і  високо  несіть  горде  ймення  людини. 
В 2. Погляньте  навкруги,  дорогі  випускники! 
Скільки  сяючих  від  радості  очей  дивляться  на  вас. 
А  у  вас  безліч  думок:  про  минуле,  а  головне – про  майбутнє. 
А  сьогодні  ви  отримаєте  результат  вашої  кропіткої  шкільної  праці – 

атестат зрілості, а дехто - диплом  оператора  комп’ютерного  набору  і  трудову  
книжку. (Звучать  фанфари). 

В 1.  Слово  для  зачитання  наказу  по  школі  про  здобуття  середньої  
освіти  надається  заступнику  директора  з  навчально-виховної  роботи … 
Вручення  атестатів  супроводжується  короткою  розповіддю  про  кожного  
випускника.  (Вручення  атестатів). 

В 2.  Батьки….Нічого  не  було  б,  якби  не  ваша  родина. 
І  сьогодні  батьки  отримують  подяки. (Вручення  подяк  батькам). 
Заступник  директора.  Урочиста  педрада  з  нагоди  випуску  2008  

року  оголошується  закритою. 
 

 Звучить Державний  Гімн  України. 
 

Частина  II. 
В 1.  Шановні  випускники,  батьки,  вчителі,  гості! 
Час змінює обличчя землі, торкає крилом і людину. Довга життєва  

дорога людини. Грузька, нетривка і мінлива. Та звідусіль людині неодмінно 
світитиме  далеким  вогником,  оповитим  щемливим  і  невгамовним  спогадом, 
- дитинства.  (Фонограма: крик  новонародженого). 

В 2. Тихо.  Тихіше!  Народилась  дитина. 
Гарненька  така  на  вид.  В  згортку  білих  пелюшок  мирно  в  ліжечку  

спить. Спи,  моя  крихітко,  пташечко  моя.  Баюшки,  баю,  баю. 
В 1.  Хай  ніяка  печаль  не  тривожить 
Душу  дитячу  твою. 
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Ти  не  побачиш  ні  горя,  ні  муки. 
Долі  не  стрінеш  лихої. 
Спи, мій  голубчик, спи,  мій  синочок, спи,  мій  дзвіночок. 
Хай  крізь  роки,  будеш  ти  найщасливішим,  коли підростеш А  

поки…… (Фонограма ). 
(Діти  на  сцені – малюки  з  іграшками,  скакалками,  м’ячам. 

 В 2. 199… р…. Перше  вересня. 
 Таке  велике  сьогодні  свято. 
 Радіють  мами,  бабусі,  тата. 
 Усмішка  всюди  і  гарні  квіти. 
 «Сьогодні  в  школу!» - говорять  діти. 

(Лунає  шкільний  дзвінок.  Мелодія про  школу). 
В 1. Ось  такими незабутніми  були  дитячі роки.  Для  випускників  

співають  лауреати  міського  огляду  художньої самодіяльності. Пісня  
«Дитинство»/ .  

(Світло  на  сцені  пригасає. Під  звуки  мінорної  музики  на  сцену піднімається  маленька  
дівчинка  з  повітряною  кулькою. Вона  зупиняється перед  однією  з  випускниць). 
–  Ти  впізнала  мене? 
– Здається, так…. Ти – моє  дитинство…. 
Сьогодні  я  покидаю  тебе. 
Не  поспішай,  побудь  ще  мить. 
Я  буду  приходити  у  сни, а  ти  згадуй  мене. Пам’ятаєш, як  
вперше  закохалась  в  русявого  хлопчика, що смикав  тебе  за  кіски? 
Пам’ятаю. 
А  пам’ятаєш  те  Новорічне  свято,  де  ти  була  Снігуронькою? 
Пам’ятаю. 
А  той  день, коли  до  тебе,  замученої  хворобою,  прийшов майже  весь  

клас? 
І  це  пам’ятаю.  Дякую  тобі  за  все. 
Прощавай…. 
Прощавай,  моє  дитинство! 

(Дівчинка  спускається  зі  сцени, випускниця  повітряну  кульку  направляє зі  сцени  до  
глядачів). 

В. 1. До  побачення,  школо! 
Вже  час  рушати  в  дорогу. 
Десь  моя  непроторенна  стежка 
Загубилась  в  житах. 
Десь  чекає  кохання,  десь  чекає  тривога – 
Все  то  моє,  мій  ніким  не  торований  шлях. 

В. 2.  Нам  усім  по  17,  усі  ми  крилаті, 
Усі  галасливі,  усі  завзяті, 
А  світ,  мов  казка,  що  летить  удаль. 
Вона  скінчилась… І  усім  нам  жаль. 

В. 3.  Прощавай  шкільна  скрипуча  парта. 
Шкодувати  пізно,  та  не  варто, 
Бо  у  серці  тисячі  бажань. 
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В. 4.  Тож  пробачте  сьогодні  за  все: 
Жарти,  витівки  наші  невдалі, 
Нас  життя  вже  на  крилах  несе 
В  невідомі  незвідані  далі. 

В 5.  Болючим  видається  час  прощання – 
Ми  опинилися  в  розлуки  на  краю… 
Нам  зустрічати  всім  нові  світання, 
Та  школу  не  забудемо  свою. 

В. 6.  Бо  в  школі  ми  зробили  перші  кроки 
В  країну  знань,  і  перші  відкриття: 
У  пам’яті  залишаться  уроки, 
З  якими  підемо  ми  в  майбуття. 

В. 7.  Вже  крок… І  все…Вручили  атестати, 
І  перед  нами  вже  лягає  сто  доріг… 
Та  з  них  завжди  ми  будемо  вертати 
На  дорогий  усім  шкільний  поріг. 

(Випускники  виконують  танець  «Вальс  прощання»), вручають  подяки, квіти  вчителям). 
В. 8.  Для  всіх  учителів, батьків, гостей  випускників  звучить  ця  пісня.   
В. 9. Сьогодні слова подяки ми хочемо сказати всім тим, хто був  поряд з 

нами, з нашими наставниками  всі  десять  років – працівникам  нашої  кухні,  
техпрацівникам, бібліотекарю, медичним  працівникам,  сторожам. 

В. 10.  Для  них  вітання  від  випускників (танець). 
В. 11.  Вклоняємось  низенько  до  землі 

Усім  батькам,  які  прийшли  до  нас  на  свято. 
Прийміть  уклін,  шановні  дорогі 
І  найдорожчі  в  світі  -  мама  й  тато. 

В. 12. Спасибі  вам  за  добрії  слова, 
 За  щирі  привітання  й  побажання. 
 Хоч  кажуть,  усього  в  житті  бува, 
 Та  ми  стрічати  будемо  світання. 

В. 13.  У  праці  й  пісні,  у  навчанні  теж 
Збудуєм  щастя  власними  руками. 
Усім  вам  дякую  щиро  і  без  меж, 
І  ви  гордитись  будете  ще  нами. 

Звучить  пісня  «Родина», випускники  вручають  квіти  мамам. 
В.14.  Шановні  батьки!  Вас  вітають  ваші  діти:  випускники  виконують  

танок. 
В. 15. Вітаємо  всіх  вас  на  нашому  святі, 

 Воно  смутком  й  радістю  дзвенить. 
Це  свято  зрілості  і  свято  розтавання, 
І  майбуття  прекрасна  світла  мить. 

В.16. Хай  завжди  буде  літо  і  прощання, 
І  легкий  смуток,  і  веселий  сміх, 
Останній  вечір  і  палкі  бажання, 
Вітаєм,  друзі,  з  святом  вас  усіх. 
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В. 1. Ви  завтра  зустрінете  сонечко  ясне, 
Нехай  ваш  світанок  буде  ясним, 
Росою  умитим,  свіжим  і  чистим, 
В  дорогу  життя  ви  рушаєте  з  ним. 

В. 2. Нехай  ваше  завтра  веселкою  квітне, 
І  світла  доволі  в  нім  буде  нехай. 
Подай  же  ти  руку,  юність  крилата, 
Зі  мною  у  завтра  сміливо  рушай. 

В. 1. І  новий  день  горить  світанком, 
І  в  путь-дорогу  кличе  нас. 
І  обіймає  музика  прощальна, 
Випускний  одинадцятий  клас! 

Кожен  випускник  запалює  свічку  і  дає  особисту  обіцянку  на  
майбутнє. (Звучить  пісня  «Школа»). 

В. 2. Я  вийду  в  світ,  закрию  двері  школи, 
Цю  першу  втрату  я  з  тобою  розділю, 
Запрошую  тебе  до  вальсу,  дай  же  руку, 
І стане  смутку  менше  і  жалю. 
Випускники  виконують  вальс. 

В.1.  Вечір  цей  тривожний  і  врочистий. 
Сплинув  час,  як  з  гір  стрімка  вода. 
Вилітайте  рідні  пташенята 
Із  шкільного  звичного  гнізда. 

Звучить  пісня  про  школу № 25. 
(Випускники  проходять  під  рушниками,  які  тримають  батьки). 

 
 
 
 

ІДУТЬ, ІДУТЬ В ЮРБІ ВИПУСКНИКИ. 
Випускний бал  у Кременчуцькій  загальноосвітній школі І – ІІІ ст. № 14 

 
Звучать позивні. 
Музика, виходять ведучі. 
 
Вед. Доброго вечора, шановні батьки, вчителі, гості. Здається, що тільки 

вчора пролунав останній дзвоник, позаду напружена пора іспитів, і ось – 
випускний бал, до якого одинадцять років, як по східцях, довелося підніматися 
нашим випускникам. 

Вед. Сьогодні музика лунає гучно в залі 
І ніжно літо обніма за плечі, 
В очах у кожного і радість, і надія. 
В нас випускний, шкільний останній вечір! 

Вед. Як непомітно роки промайнули, 
Сьогодні вийдеш за шкільний поріг, 
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Позаду залишилося дитинство, 
Попереду – життєвий шлях проліг 

Вед. Я хочу запросити нашу гордість та надію, наших іменинників -
випускників. Зустрічайте їх гучними оплесками. (Під музику заходять випускники). 

В1.  Погляньте на ці знайомі обличчя, які ніби подорослішали за один 
день, адже саме сьогодні вони переступають межу дитинства… 

В 2. Тож урочистий вечір з нагоди вручення атестатів оголошується 
відкритим. 

 

Звучить Державний  Гімн України. 
 

Вед.  Минає дитинство… І залишаються від нього тільки звуки, які 
наближають до класу кроки вчительки, скрип крейди, шум дощу, і аромат, 
аромат квітів учителям на прощання. Настане світанок, відкриються двері, 
вийде щаслива зграя випускників і всі розійдуться по домівках. Назавжди… 

Вед. в якійсь момент всі розуміють, які прекрасні люди 11 років 
навчались поруч із вами, отримували оцінки, сиділи за однією партою, таких 
уже не зустрінеш… 

Вед.  Очікуванням кожне серце б’ється, 
 Надії вогник ще в очах не згас, 
 Директорові слово надається,  
 Вона сьогодні з радістю вітає вас 

Вед. Слово для привітання надається директорові школи.  
1. вед. Сьогодні музика лунає гучно 

І тоне в квітах урочистий зал. 
В очах у кожного і радість, і надія. 
В нас випускний шкільний останній бал! 

2. вед.  Дорогі випускники, а пам’ятаєте, як все розпочиналося. Одного 
вересневого ранку ви, дехто з радістю та завзяттям, дехто з острахом та 
сльозами на очах, прийшли до школи. Вас зустріла усміхнена та красива перша 
вчителька. 

1. вед.  Це вона взяла ваші тендітні рученята і повела за собою у чарівний 
світ знань, такий складний і незвіданий. Це на неї, добру і лагідну, дивилися ви 
з надією, у неї шукали захисту. Ловили кожне її слово, пильно вдивлялися в очі, 
шукаючи там відповіді на всі запитання. Тож яким великим, щедрим, добрим і 
чуйним має бути серце, яке вмістило біль і радість кожного з вас. Пам’ятайте її 
завжди. 

2.  вед. Перша вчителька – добра й терпляча, 
Наче мама була вам малим. 
І любов її щира, гаряча, 
Зігрівала сердечка усім. 

1. вед. Немов фея, і добра, і мила, 
Усміхається лагідно вам. 
Як же  щиро вас всіх любила, 
Як же завжди хвалила батькам. 

2. вед. Скільки літ промайнуло відтоді, 
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Дві косички злилися в косу. 
Ще побачиш ти вперше сьогодні 
В чистім погляді чисту сльозу. 

Слово для привітання нвдається першій вчительці. 
2. вед. Шановні випускники, вас прийшли привітати наймолодші учні 

школи. (Виступ художньої самодіяльності ). 
1.  вед. В минулому залишились звуки останнього дзвоника. Нелегкий 

шлях, довжиною в дитинство пройшли з того дня, коли вперше впевнено і 
сміливо взяла вас за руку ваша класна мама. 

2. вед. Всі пам'ятаєте цю мить? Були ви тоді смішними п'ятикласниками, 
які міцно тримались за руки мам. І ось промайнуло сім років, ви - випускники, 
ви ідете в доросле життя, але тут залишаються ті, хто навчав, наставляв, хвалив, 
радів разом з вами, хто навчив не зупинятись на досягнутому, хто, не жаліючи 
себе, вкладав у вас не тільки знання, а і душу, хто зустрічав вас тут, а тепер — 
проводжає. 

1. вед . Слово надається класним керівникам. (Виступ художньої самодіяльності ).  
2. вед. Багато сил, терпіння та часу треба було докласти, щоб виростити 

таких гарних та розумних дітей. Хочеться подякувати багатьом з вас ще  за те, 
що допомогли зробити шкільне життя кращим, легшим, цікавішим. 

1. вед. Є серед батьків і такі, які завжди брали активну участь у роботі 
батьківського комітету класу і в усіх справах підтримували класних керівників. 
Тож висловлюємо подяку найактивнішим батькам. 

2. вед. Є серед наших батьків і домашні Сухомлинські, які завжди уважно 
і з розумінням ставилися до педагогічних проблем і виховали прекрасних дітей. 
Це… 

1. вед. Слово батьківське здавна цінилось, 
Мало велику вагу у родині. 
Мамина ласка і мамина ніжність 
Довіку нам гріють, милують серця. 
Кінчається все, все проходить, минає. 
Любов же матусі немає кінця. 

Вед. Послухайте найпалкіші слова, найщиріші побажання від ваших 
батьків. Запрошуємо до слова ..(Виступ художньої самодіяльності ). 

1. вед. Ну от і все. Уже перегорнули 
Підручників останні сторінки, 
Й на випускних екзаменах відчули, 
Що плине час скоріше від ріки. 

2. вед. Здавався недосяжним горизонт, 
А світ - казковим! За шкільним порогом 
Чекали вас уроки і книжки, 
В світ пізнання несходжені дороги. 

1. вед. Дитинство ваше, мов вчорашній день, 
Ось-ось майне крильми у темінь ночі, 
Аби світанок від дзвінких пісень 
Прокинувся і вам заглянув в очі. 
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2. вед. Ви підійшли до першої межі – 
Шкільним порогом звуть її в народі. 
І сльози, й пісня, й радість – все в душі, 
А чого більше – перемірять годі. 

1.вед. Одинадцять довгих років продовжувався цей нелегкий шлях наших 
дітей до сьогоднішньої події. І ось ми з радістю можемо сказати: 
“ЗДІЙСНИЛОСЯ!” 

Наперекір усім сумнівам, труднощам та проблемам – це здійснилося. 
Настає  урочиста мить! 
2. вед. О мить прекрасна, зупинись, 

Годиннику, не йди так швидко, 
Бо зараз вручать атестат, -  
І що ж тоді? Прощай, дитинство! 

Для вручення атестатів запрошуємо на цю урочисту сцену директора школи, заступника 
директора з навчальної роботи  та класних керівників. 

Слід зазначити, що атестати сьогодні будуть вручатися за певними 
номінаціями. 

2. вед. Отже, запрошуємо на сцену Золоту надію нашої школи, учня, який 
закінчив школу з золотою медаллю. 

МУЗИКА – ВИХІД ВИПУСКНИКІВ. 
1.вед. До наступної номінації – Наша надія – увійшли учні, які досягли 

високого рівня у засвоєнні шкільних предметів, і ми, дійсно, покладаємо на них 
великі надії. 

2. вед. Наступна номінація – Олімпійська надія – це ті, хто прославляв 
ім’я нашої школи у спортивних змаганнях. 

1.вед.  Номінація Молодий дослідник об’єднала тих, хто брав участь в 
олімпіадах, писав роботи для Малої Академії Наук. 

2. вед. Є серед випускників і Художники. Це вони останню ніч перед 
святом проводять з пензлем у руках 

1. вед. А тепер запрошуємо на сцену Невгамовних. Тих, хто писав 
сценарії, влаштовував конкурси, словом, тих, кому просто не сидиться без діла. 

2. вед. Номінація – Золота середина. До неї входять ті, хто втілює в життя 
всі ідеї, які народжуються у невгамовних.. 

1. вед. Є у нас особлива номінація – Найекстравагантніша учениця. До неї 
увійшла 

2. вед. Є у нас Господарі та Господині. Це люди відповідальні та надійні, 
які завжди допомагали класним керівникам. 

1. вед. Почесна та особлива номінація є у нас - Права рука класного 
керівника.  До неї увійшли… 

2. вед.  Я гадаю, що не помилюсь, якщо скажу, що всі батьки зараз 
пишаються своїми дітьми. 

1. вед. Дорогі випускники! Пам’ятайте цей день. 
Пам’ятайте всі миттєвості шкільного життя, у ньому не може бути 

забутих дрібниць. Пам’ятайте тепло долонь першої вчительки.  
2. вед. Дружню підтримку вчителів, які завжди давали ще один шанс. 
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Не забувай відчай у очах класного керівника, коли ви, заплутавшись у 
своїх помилках, вперто, жаліючи себе, ці помилки не визнавали. 

вед. Пам’ятайте всі знання та життєві істини, адже вони обов’язково 
допоможуть вам у самостійному житті. 

 

Звучить Державний Гімн України. 
 

2. вед. А тепер я хочу запросити випускників на сцену, щоб вони 
подарували радість бачити їх на сцені, подарували ще одну мить, яка, 
безперечно, на завжди залишиться в нашій пам’яті, в наших серцях. Звучить 
музика. 

1-й випускник 
Шкільне дитинство дзвоником злетіло, 
Доросле починається життя. 
Нам щойно атестат з медалями вручили – 
Путівку в невідоме майбуття. 

2-й в. Ще мить - І назавжди залишим школу, 
Підемо усі в самостійне життя. 
Та рідний поріг не забудем ніколи, 
До нього серця наші знов прилетять.  Звучить музика. 

3-й в. Друзі! Давайте сьогодні скажемо про наших вчителів все, що ми 
знаємо, сьогодні вже ніхто не буде викликати наших батьків вони всі тут - з 
нами. 

4-й в. А ви знаєте, чим відрізняється звичайний директор школи від 
нашого директора? Асоціацією незалежних одинадцятикласників проведено 
клінічне дослідження і ось які вони отримали відповіді. 

Звичайний директор: 
а) розмовляє  виключно українською мовою; 
б) сидить у себе в кабінеті; 
в) керує школою; 
г) проводить уроки; 
д) виступає на педрадах; 
е) керує ремонтом. 
Директор нашої школи: 
а) розмовляє багатьма мовами; 
б) займається спортом; 
в) співає та танцює ; 
г) ловить курильщиків; 
д) розмовляє „по душам" з учнями; 
е) завжи піклується про нас; 
ж) завжди в центрі уваги.  
5-й в.  Від імені випускників  дозвольте сказати...  
6-й в. Не сказати, а заспівати. Звучить музика.. 
7-й в. Коли наші вчителі були маленькими їх часто заохочували батьки за 

їх досягнення. Наприклад: маленькі Валя та Іра в дитинстві дуже любили 
рахувати до 10, а потім, коли вони підросли їм дозволяли рахувати до 
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піводинадцятого - так вони стали вчителями математики.(Вручають квіти та 
подяки). 

8-й в. А меленька дівчинка Оксанка в дитинстві любила допомагати 
батькам в саду на дачі. Якось їй на голову впало яблуко, одне... друге... третє... І 
вона зрозуміла як то було Ньютону і стала фізиком. 

Вчитель: - тема уроку „Електричний ланцюг". Скористаємось 
інноваційними методами. 

Проведемо вправу, Таня, Саша, Андрій виходьте!  
Співає: 
Стань-мо діти 
Стань-мо в круг, 
Стань-мо в круг, 
Стань-мо в круг. 
- А тепер взялись за руки. Ви створили електричний ланцюг, А тепер 

замкнемо цей ланцюг (руки дітей тремтять). 
- Розкажіть, будь ласка, як працює трансформатор, 
 (діти): У-у-у-у-у...  
- Чудово! (Вручають диплом і квіти вчителю фізики). 
9-й в. Коли наші вчителі були маленькими, вони відрізнялись 

відповідальністю та принциповністю. Наприклад: маленька Галинка в 
дитинстві дуже любила перевіряти журнали. 

10-й в. Спочатку вона перевіряла журнал „Малятко" , потім журнал 
«Cosmopolitan », а коли зовсім підросла, їй стали довіряти журнали всієї школи. 
І вона з цим справляється відмінно.  (Диплом і квіти завучу). 

11-й в. Коли Юрко був маленьким, йому подарували іграшковий 
мікрофончик, З того часу він став нерозлучним супутником на всіх його уроках. 
Розуміємо, що тяжко, дуже тяжко 

Нам історію в школі викладать 
Дуже важко розуміти й пам’ятать. 
З пірамідою Хеопса 
Ми як-небудь розберемось 
А розколи, спори, різні катаклізми 
Як її  розуміть нашій душі.  (Диплом і квіти вчителю історії). 
12-й в. Коли наші вчителі були маленькими, вони дивували своїх батьків 

своїм оригінальним сприйняттям навколишнього світу. 
13-й в. Наприклад, маленькі Віра та Іра дуже любила малювати портрет 

Менделєєва., тільки дорослі чомусь думали, що це не Менделєєв, а дід Бабай і 
від страху розбігалися, але дівчаткам це так подобалося, що вони вирішили 
стати вчителями  хімії. 

 Хімія - прекрасна наука 
 Хімію - любимо ми 
  Хімія - це Ломоносов, Менделєєв 
  І для Інни  хімії є місце завжди. 

(Квіти і диплом вчителю хімії). (Звучить музика ). 
14-й в. Так, найважливіше, це погода в школі. А що нам обіцяє шкільний 
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гідрометеоцентр? 
15-й в. В школі очікується сонячна погода: на II поверсі легкий землетрус 

від учнів навчальних класів. Найбільше постраждають вчителі від радісних 
криків і шуму. 

1-й в. Біля кабінету хімії можливі опади у вигляді окису свинцю або 
ртуті. 

2-й в. На II поверсі з приходом вчителя географії буде сонячне і тепло. 
Очікуємо дванадцятибальної шквал оцінок. 

3-й випускник. В школі шум і суєта, з кабінету біології знову виповзла 
змія, всі шукають головного дресеровщика - вчителя біології. 

4-й випускник.  Біля кабінету української мови знову черга, всі бажають 
прочитати оди вчителям. 

Останні дні у школі. Вже дорога, 
Нас кличе у чужий незнаний світ. 
А ваші очі - радість і тривога, 
І в наших душах незнищенний слід. 
Уроки Ваші, погляд, добре слово – 
Усе ми беремо з собой в життя. 
Ваш подарунок нам — це рідна мова, 
Цінніший скарб вогненного буття. 
Випускники ми в цьому році, 
Але, коли ми знань жадали, 
В слова на кожному уроці 
Частинку серця Ви вкладали! 
Ми не просто читали вірші, 
  Ми торкались життя людини, 
Сторінок її серця й душі... 
Не забути нам ці хвилини! 
 

 
 
 

ОСТАННІЙ ЛИСТ  ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ. 
Випускний вечір у Полтавській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №3 
 

Зал святково прикрашений. Лунає пісня «Шкільний вальс». На сцені – директор школи, 
заступники директора з навчально-виховної роботи, вчителі початкових класів та вчителі, 

що навчали випускників, виступаючі від батьків, гості. 
1 вед.  Доброго вечора, шановні батьки, вчителі, гості! Ось і прийшов цей 

урочистий день. На вулиці буяє зеленим цвітом літо, сонце пестить нас своїми 
золотими промінцями, а прийдешній день несе нове і незвідане до сьогодні 
життя.  

2 вед. Час летить і змінює все, що нас оточує. Життєва дорога людини 
мінлива і нелегка. Але всім нам світить далеким вогником дитинство і юність... 
Це справді найкраща пора життя людини. Юність захоплює дружбою, мріями, 
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першим коханням.  Так повелося, що в першому місяці літа кожного року 
школа прощається зі своїми вихованцями. Це для неї сумна подія, бо її 
найстарші діти покидають рідну домівку і поринають у всесвіт. Але - це наша 
юнь, і нехай сьогоднішній її старт у майбутнє буде вдалим. 

2вед. Тому дозвольте запросити в цей зал нашу гордість та надію, тих, 
кому присвячується ця подія, заради кого всі ми тут зібралися, для кого цей 
вечір - перша сходинка в  самостійне життя - випускників 2008 року. 

Звучить музика, заходять випускники. 
1 вед. А зараз дозвольте представити гостей, які присутні на нашому 

святі. Це - найближчі, найрідніші для наших випускників люди, їх батьки. Для 
них сьогоднішній день - також свято. Але, дивлячись на своїх дітей, радіючи за 
них, вони згадують , напевне, і свій випускний, і свою юність. А від того стають 
красивішими і , навіть, молодшими. Вітаємо батьків оплесками!  

2 вед.  Та перелік гостей буде неповним, коли ми не згадаємо людей, які 
були поряд з випускниками всі роки навчання в школі, які віддавали їм не 
тільки свої знання, а й частину свого життя, свою душу. Привітаємо оплесками 
вчителів школи!  

1 вед. Сьогодні на наше свято також завітали наші гості: 
2 вед. Вітаємо їх оплесками! 
2 вед. Традиційно право відкриття урочистостей та першого вітання 

надається директору школи шановному...  Виступ директора .  
 

Звучить   Гімн України і Полтави. 
 

1 вед.  Як швидко летять роки! Здавалося б, що ще зовсім недавно наші 
випускники йшли до першого класу, тримаючись за руку мами чи тата. Вони 
були такі маленькі і безпорадні! І що б вони робили, коли б не їх перші вчителі. 
Це вони найкращі, найрозумніші, найрідніші - впевнено вели своїх учнів по 
сходинках пізнання. Тож яким великим, щедрим, добрим і чуйним має бути 
серце, яке вмістило б в себе біль і радість за кожного з вас! 

2 вед. Слово для виступу надається першій вчительці. 
Привітання першокласників. 
Вип. Перша вчителько! Добра, терпляча,  

Наче мама була нам, малим,  
І любов Ваша, щира, гаряча,  
Зігрівала сердечка усім!  

Вип. Пам’ятаєм і зараз, скрізь роки  
Перші труднощі, перший наш клас 
І веселі, цікаві уроки.  
Як же швидко минув той час! 

Вип. Наше сонечко, вчителько мила!  
Ми - проміннячко ніжне твоє,  
Ти нам крила любові зростила, 
І в серцях наших завжди ти є! 

Звучить музика, першим вчителям вручають квіти. 
1 вед.  Вам, дорогі  наші вчителі  молодшої школи, присвячується цей  
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святковий номер у виконанні учнів 5 -А класу. 
2 вед. Її лагідна посмішка зустрічала вас на порозі школи того 

вересневого дня, коли незвідане переповнювало ваші маленькі груди, і безліч 
різноманітних запитань зривалися з ваших уст. Так, вона завжди бажала добра і 
вірила, вірила в вашу силу, розум і ваше майбутнє! 

1 вед. Надаємо слово класним керівникам сьогоднішніх випускників! 
2 вед. Для вас, дорогі наші вчителі – цей чаруючий вальс у виконанні 

випускників.  
1 вед. Напевно, цього літа  ви, шановні випускники, чекали найдовше! 10 

років крок за кроком ви йшли до цього святкового дня, долаючи перешкоди, 
переживаючи поразки та святкуючи перемоги. І, нарешті, непроста дорога по 
шкільній країні знань завершена.  Саме підтвердженням цього і будуть атестати 
зрілості відзнаки за відмінне навчання та похвальні грамоти. 

2 вед. Слово для зачитування наказу про випуск 11-х класів середньої 
спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів №3 надається заступнику директора 
школи з навчально-виховної роботи... Вручення атестатів, медалей, грамот. 

1 вед.  Для вас, дорогі випускники, батьки, співає ... 
1 в. Серце учителя. Скільки в ньому ласки, мудрості, скільки тепла 

турботи... 
2 в. У серці учителя поруч розквітли риси суровості і доброти. 
3 в. Хай пролітають вихором роки,  

Хай сивина припадає до скронь. 
4 в. Серце учителя - вічний неспокій,  

Серце учителя - вічний вогонь! 
Випускники під музику "Полонез Огінського" вручають пурпурові сердечка класним 

керівникам та адміністрації. 
1 вед. А зараз для всіх вчителів танок від учнів 11 А класу. Виступ 

випускників. 
 1в. Ми до батьків бажаємо сказати слово, 

І привітати щиро від душі,  
Подарувати пісню вам чудову,  
Найкращі прочитати вам вірші! 

2в. Бо без батьків чого ми в світі варті,  
Без маминої ласки і тепла, 
Без батьківської строгості і жартів,   
Без нашого родинного гнізда? 

Для батьків звучить пісня у виконанні випускників. 
2 вед.  Дорогі випускники! 11 років тому несміливих і тендітних вас 

привели до школи ваші найрідніші люди - тато і мама. Кожному з вас вони 
дарували найдорожче - життя. І сьогодні вони звертаються до вас. Від імені 
батьків і матерів, присутніх в цій залі, вас благословляють хлібом і сіллю. 

Виступ батьків. Батьки вручають випускникам хліб і сіль. 
В1. Ми, випускники 2008 року, покидаючи рідну школу, хочемо запалити 

факел знань і передати його вам, майбутнім випускникам 2009 року. 
В2. Збережіть цей вогонь любові, віри, розуму й натхнення. Нехай його 
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тепло обігріває ваші душі, надихає на успіхи, надає сил.  
Запалений факел передається учням. Всі сходять зі сцени. 

В3. Зараз знову хочемо звернутися до наших вчителів та адміністрації 
школи. За 11 років навчання в школі ми чули багато різних наказів та 
розпоряджень. А тому вирішили, користуючись нагодою, оголосити ще й такий 
наказ.  

В 4.  Ми, випускники середньої школи №3 наказуємо: 
Директору школи: зважаючи на побажання учнів, збільшити кількість 

уроків малювання, фізкультури, праці, відповідно зменшивши кількість уроків 
математики, фізики, хімії та біології.  

Завучам школи: ввести уроки перукарства та косметології для дівчаток та 
ведення домашнього господарства для юнаків.  

Педагогу-організатору: з метою плідного проведення дозвілля учнів 
організувати факультатив азартних ігор. 

Класним керівникам: пам’ятайте: не шукайте зустрічі з учнем. 
Коли ви йому будете потрібні, він сам вас знайде!  
Всьому педколективу: 
Під час заліку чи екзамену не дивіться пильно на учня. Він може 

подумати, що ви підозрюєте його у списуванні і образиться. Не запитуйте, який 
екзамен він прийшов здавати; він же не запитує , який екзамен ви прийшли 
приймати. 

В5. Будьте тактовні ! Якщо учень не зрозумів запитання, тактовно 
переведіть розмову на іншу тему. 

В6. Поспівчувайте! Заради оцінки у табелі учень піде на все, навіть на 
урок! Запам’ятайте: ви у ваших учнів не один. 

В7. Звичайно, це все жарти. А якщо серйозно, то ми дуже вам вдячні, 
дорогі наші вчителі за все те добро, що ви зробили для нас. Виступ випускників. 
Пісні, вірші. 

В8. У цю хвилину прощання з рідною школою ми, випускники 2008 року 
перед лицем своїх батьків, учителів, друзів, знайомих та близьких урочисто 
клянемося: прожити життя, достойне людини, бути гідними синами і доньками 
своїх батьків, щоб ні смуток , ні біль, ні передчасна сивина не торкнулись їхніх 
душ і скронь. І нехай доля закине нас за тридев’ять  земель від рідної домівки, 
теплий промінчик родинного вогнища буде гріти наші серця, не дадуть збочити 
з правильної дороги батьківські  заповіти, а синівський обов'язок постійно буде 
нагадувати про наші неоплачувані борги перед батьками. І в цьому - клянемося! 

Усі: Клянемося! 
В9. Сьогодні школа вручає нам путівку в життя, і ми виходимо за її поріг 

з добрими знаннями, морально і фізично загартованими. Схиляючись перед 
Вашою мудрістю, дорогі вчителі, ми обіцяємо керуватись в житті Вашими 
уроками людяності і справедливості, з честю пронести ім"я учня третьої школи, 
бути вірними синами і дочками свого народу, усі свої сили, знання і вміння 
віддати для добробуту і процвітання рідної України. І в цьому - клянемося! 

Усі : Клянемося! Клянемося! Клянемося! 
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Учні виконують Гімн школи. 
 

2 вед. Як же час пролітає швидко, 
Усі діти так швидко ростуть.   
Білі плаття, як крила лебедині, 
Нас у вальсі легкому несуть. 

Запрошуємо випускників на останні й вальс. 
Звучить "Полтавський вальс . Випускники виконують танець. 

1 вед. Урочистий вечір, присвячений врученню випускникам атестатів  
про повну  середню освіту оголошується закритим. 

 

Звучить Державний Гімн України. 
 

2 вед. Право першими піти зі свята надається випускникам. 
1 вед. Дорогі випускники!  

 Хай не зіпсує вам життя горе і кривда.  
 Хай на шляху горить тільки зелене світло 

2 вед. Не розгубіть скарбів душі, 
  І не зречіться маминої мови,  
  Бо все життя - то не лише обнови,   
  Є в ньому біль і терни на межі.  
  Що нелегке - то дороге в стократ  
  Мов мамина незгасна колискова.  
  Життя таки - не карнавал казковий,  
  Без буднів, друзі, не буває свят!  

1вед. Бажаємо вирішення всіх земних задач, займатися улюбленою 
справою.  

 Завжди піднесення і радості душі 
 І мати все в житті,  
 Щоб жити всім по-справжньому  
  В коханні , щасті, вірі і добрі.  

2 вед. Ідіть в життя, замріяні, вродливі, 
  Між квітами і добрими людьми.  
  Щоб ви були усе життя щасливі, 
  Ми вам постелимо під ноги рушники.  
  Несіть свої і мрії, і надії 
  Хай вірність і любов в серцях ваших живуть,  
  Хай Україна - мати порадіє,  
  Благословляю всіх в щасливу путь. 
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ПІД ЗВУКИ ВАЛЬСУ НІЖНОГО. 
Випускний вечір у  Веселоподільській загальноосвітній школі  І – ІІІ ст. 

Семенівського району 
 

На подвір’ї школи  звучить лірична мелодія. 
Ведуча. 
Доброго вечора всім присутнім на шкільному подвір’ї 
Під небом купола зібрала нас ця мить, 
І хвилюванням сповнила родинним, 
Щемною  радістю під серцем щось бринить, 
Бал випускний із зір до нас прилинув 
Випускники дійшли до першої межі, 
В народі зветься він шкільний поріг 
І вам директор стеле від душі 
Цей вишитий рушник – священний оберіг. 
В. Тож гучними оплесками зустрічайте випускників 2008 року та їх 

батьків. 
 

Як непомітно роки промайнули, 
Сьогодні вийшли за шкільний поріг 
Позаду залишилося дитинство, 
Попереду – життєвий шлях проліг 
В. Дорогі випускники! 
Ще сьогодні поруч з вами 
Будуть тата ваші й мами, 
Бо батьки потрібні всім –  
І дорослим, і малим 
Батько (у руках хліб – сіль). 
Благословення батьківське прийміть, 
У добрий час ви впевнено ідіть.  
Мати (обсипає дітей зерном). 
Обсипаю вас, діти, зерном, 
Щоб жили ви всі на добро 
Щоб вам солодко жилося 
І задумане збулося 
Сиплю вам пелюстки з квітки, 
Хай щастить вам, любі дітки! 
На щастя, на здоров’я, на щасливу дорогу! 
В.Від шкільного порогу 
Ви йдете у далекі світи 
Тож світи вам в дорогу, 
Наша школо, як зірка, світи! 

Під мелодію  пісні  «Випускний»  учні та батьки залишають шкільне подвір’я та перехолять  
до  подвір’я клубу. 

Ведуча. Вітаю всіх на нашім святі, 
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Воно і смутком, й радістю дзвенить, 
Це свято зрілості і розставання, 
І майбуття прекрасна мить 

Здавна у народі існує повір’я – коли людина вирушає в дорогу і йде дощ – 
то на щастя. А сьогодні, шановні випускники, над вашими голівками 
розсиплеться сріблом і дзвоном срібний дощик із ваших долонь. Задумайте в 
цю мить бажання і воно обов’язково збудеться 

Срібний дощику, припусти, 
Нашим діткам в житті щастя принеси.  Випускники кидають в гору монети. 
В. Золотяться юні мрії, 
Ритм вистукують роки, 
Вальс одвічної надії, 
Вальс для вас, випускники.  Випускники танцюють вальс. 
В. А тепер запрошуємо до зали вчителів, батьків, запрошених.  
 

Доброго вечора всім присутнім у цьому залі! Сьогодні ми зібралися на 
незвичайне свято. У ньому поєднані біль розставання і світлі надії, радість 
зустрічі з майбутнім. Сьогодні у нас – випускний вечір! 

Дорослими вже стали наші діти, 
Їх повноліття і тріумфу час настав! 
Запрошуємо випускників востаннє 
Зайти у цей знайомий рідний зал! 

Під звуки  святкового маршу випускники на чолі з класними керівниками заходять у зал, 
піднімаються на сцену.. 

В. Вітай, Україно, 
Сьогоднішню зміну 
Хай гордо й заклично 
Державний Гімн звучить велично! 

 

Звучить Державний  Гімн України. 
 

В. Дорогі випускники!  
Сьогодні у вас гарне і радісне свято, 
Погляньте, гостей як зібралось багато 
Привітати випускників 2008 року прийшли:…  
В.Нехай рясніють ниви колоскові, 
В житті хай буде злагода і мир, 
На чистому, як сонце, рушникові 
Батьки несуть вам хліб і сіль. 

На сцені з’являються батько і мати, які несуть на вишитому рушникові хліб – сіль. 
Мати. Донечко мила, милий мій сину, 

Виберіть чесну, життєву стежину 
Юності вашої квітне розмай, 
Ми вам пахучий спекли коровай 
Лагідні руки це тісто місили, 
Хай не бракує снаги вам і сили 



 

 58

Любляче серце його зігрівало, 
Щоб у житті вам добро квітувало 
Впала у тісто солона сльоза –  
Хай обмине вас життєва гроза, 
Квітне калина на хлібові цім –  
Щоб не забули ви батьківський дім. 

Батьки вручають хліб своїм дітям. 
Випускник. Спасибі за хліб, за батьківську ласку! 
Випускниця. Від дітей же прийміть 

Нашу вдячність будь ласка. 
Випускники кладуть хліб на край столу президії. 

Ведуча. Слова напутні 
Вам в дорогу ляжуть, 
Що тут присутні  
Гості скажуть______________________________ 

Після кожного з виступу  вручення квітів гостям. 
Ведуча. Дитинство, мов казка 

Швидко скінчилось. 
Ні, нема найщасливіших на світі, 
Ніж оті, кому 17 літ, 
І слова, любов’ю обігріті, 
Вам директор промовляє вслід.  Виступ директора школи. . 
В. Шкільне дитинство зіркою злетіло, 
Доросле починається життя 
Та із дитинства линуть побажання 
Вам перший клас бажає майбуття. 

Під веселу музику  «Першокласник» на сцені з’являються учні першого класу. 
1 учень. Що відрізняє першокласника від інших школярів? 
2 уч. Маленький зріст і великий портфель. 
3 уч. Один учень і родичів куча. 
4 уч. Радісна посмішка і беззубий рот. 
Разом. Зуби сиплються дощем 

Значить, в школу ми ідем. 
1 уч. Ви теж колись безубими були, 

Дівчата очі ще не фарбували, 
Були в вас щоки, ніби кавуни, 
І ви тоді ще віру в казку мали. 

2 уч.Як із каструль ракети будували, 
А двір – то казковий космодром 
Не в космос, але з груші все ж літали, 
Або із гойдалки, кому як повезло 

3 уч. А пам’ятаєте, у школі і не раз 
Я з вами на перервах зустрічався 
А зараз, тільки глянувши на вас, 
В усіх дівчат одразу закохався 
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4 уч. Хай радість вам життя дарує, 
Щоб посміхались ви весь час 
Й задумана звершилась мрія, 
Щоб ми раділи всі за вас! 

Під веселу музику  «Першокласник» учні  залишають сцену. 
Ведуча. Непрохана сльозинка у зіницях, 

В душі із смутком радість обнялись 
Випускники сьогодні, як годиться, 
З дитинством попрощатися зійшлись. 

Звучить пісня «Однокласниця» у виконанні випускників. 
Ведуча. Шановні випускники! Цієї миті ви чекали довгі 11 років. І от 

вона настала. Ваш шлях у чудовій країні знань завершено і оцінено. І, як 
результат цього довгого шляху – атестат  зрілості, так називається документ 
про середню освіту. 

Дорогі батьки! Шановні випускники! Слово для зачитання наказу по 
школі «Про здобуття повної загальної середньої освіти» надається заступнику 
директора школи з навчально – виховної роботи. Завуч школи зачитує наказ. 

Ведуча. І хліб, і сміх, і сум у залі, 
Випускники за крок від балу 
Щасливі, збуджені, чекають цю хвилину, 
Що атестати вручать неодмінно 
І перший є уже наказ 
Внести гостям всім  напоказ 
Усі державні атестати, 
Прийшов вже час і їх вручати! 
Тож на рушник всі положіть 
І у святковий зал внесіть! 
Право занести атестати надається учениці першого класу… 

Під звуки фанфар  у зал заносяться атестати. 
Ведуча. Летять роки, і час нам не вблагати, 

Але у серці кожного минули ті роки 
Прийшла пора вручати атестати, 
Вже підросли вчорашні малюки. 
Вручення атестатів.  
В.Дорогі випускники! 
Атестати вручили вам 
Було місце і квіткам, 
Тож приймайте привітання 
В цей щасливий час прощання. 

В. Не стане в списках і журналах Вас, 
Тривог в житті вам випало немало 
І вже ніколи вас не будуть захищать 
Ні перша вчителька, ні ваші класні мами 

З напутніми словам до вас звертаються перша вчителька та класні 
керівники. 
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Перша вчителька, класні керівники. 
Оцих дітей, що виросли раптово, 
Благослови в дорогу, білий світе 
Не пошкодуй їм цвіту і любові, 
Не дай серцям їх юним зачерствіти 
Аж одинадцять літ старішали щоднини 
В тривогах за дітей своїх батьки, 
А нині знову стали молодими 
Немовби і вони випускники 
Життя – творіння доброго і злого, 
Життя – це книга радісна й сумна 
Та перш за все життя крута дорога, 
Тож хай святиться нині їм вона 
До вас мої слова – дорослі діти, 
Не розгубіть в дорозі доброти, 
Своєї сили дайте цьому  світу, 
Аби йому повік не відцвісти 
Не загортайте благ собі надміру 
І не спаліть одразу всі чуття   
Не лиш три цвіт – Любов, Надія, Віра 
А й міра – є основою життя 
Зеленогриві коні під порогом 
Стоять, блищать стремена золоті 
Отож пора! Прийшла пора в дорогу! 
Щасливої вам, доброї путі! 

Випускник. Любов і вдячність – іскра полум’яна, 
Завжди горітиме – нетлінно у серцях 
Спасибі вам, учнівські наші мами, 
За те, що нам в життя вказали шлях. 

Ведуча. У глибині душі десь дзенькнула струна 
То, мамо, б’ють роки у дзвони, 
То, мамо, лине вже пора, 
Умита в слізоньках солоних 
Ти бачила, мамо, як вітри 
Женуть від дому нас подалі, 
Ти плачеш мамо, обітри 
Ті сльози гіркі і неждані 
Мені ти, мамо, коси заплети, 
Як ти колись їх заплітала, 
А потім тихо цілувала, 
Щоби їм довшими рости 

Мама вчить нас бути мудрими, разом з татом дбає про нас, дає поради, 
оберігає кожного з нас. Тож до вас, дорогі випускники, звертаються батьки. 

Мати.  Дорогі наші діти, найкращі для нас, 
Ми бажаєм вам щастя і долі 
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Вам сьогодні з дитинством прощатися час 
А життя – не стежина у полі, 
А життя – це не сміх і не жарти… 
Та не бійтесь нічого, у добрий вам час, 
Світ чарівний, і жити в нім варто! 

Батько. Все здолати потрібно вам буде не раз, 
Не впадайте у відчай, боріться! 
Йдіть сміливо! У добрий вам, діточки, час! 
Мрія кожного з вас хай здійсниться! 
Хай вам ляжуть під ноги щасливі путі, 
Горе й лихо хай всіх обминає 

Випускниця. Принесла тобі, мамо, я квіти, 
В очі гляну твої  я ясні. 
Сльози радості ніде подіти, 
Ніби краплі дощу навесні 
Я загляну у очі – озерця, 
До щоки притулюсь, як колись 
І відчую биття твого серця,  
Тільки жалібно так не дивись. 

Випускник. Спасибі вам, мої батьки, 
За теплоту й любов родинну, 
За дружбу й спокій у сім’ї. 
І за турботу щогодинну 
За вашу відданість святу 
Своїм уже дорослим дітям, 
За людяність і доброту, – 
Ми вдячні вам за все на світі!  

Випускники вручають квіти батькам.   
У виконання випускниці звучить пісня «Батьківський поріг». 

Ведуча. Усе було: і мрії, і бажання, 
І хтось радів, а хтось чомусь зітхав. 
Все відгуло, настав вже час прощання… 
Згадайте всіх хто вас навчав. 

Випускник. Спасибі вам за всі турботи, 
Низький уклін до самої землі 
Прийміть від нас найкращі квіти, 
Шановні наші вчителі! 
Під урочисту мелодію пісні «Учитель» , випускники вручають квіти. 

Ведуча. Усе було за одинадцять років в школі: 
Підказки, жарти, спогади сумні. 
Усе спливло… і нині в дружнім колі 
Згадайте ті щасливі й незабутні дні… 

1 – й випускник. 
Шкільне дитинство дзвоником злетіло, 
Доросле починається життя 
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Нам щойно атестати вже вручили, 
Путівку в невідоме майбуття.  

2 – й в. Здавалось, 11 літ – багато, 
Ніхто й не думав, що так швидко промайнуть 
Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято 
Хоч би тиждень в школі ще побуть. 

3 – й в. Пройтися школою і тихо наодинці 
Ще зазирнути в кожен – кожен клас 
Все пригадати до найменшої дрібниці, 
Щоб залишилась в пам’яті у нас. 

4 – й в. Напевно не раз нас до себе кликали зорі 
Збентежено очі до них ми здіймали свої, 
Й думками могли враз полинути легко угору 
Й ніщо не могло нас утримать тоді на землі. 

5 – й в. А вранці ми йшли, поверталися знову до школи 
Вона, ніби зірочка, кликала кожного  з нас 
Хіба думав хтось, що ми підемо звідси 
Ніколи! 
Та ось вже прийшов назавжди розлучатися час. 

У виконанні випускниці звучить пісня «Прощальна». 
6 – й в. Усім нам жаль, що час розлуки 

Такий нестримний і важкий 
У світлу даль простягнем руки, 
До неба звернем погляд свій, 
Прости нам, Господи Всевишній, 
За наші грубощі та лінь 
І за провини наші грішні 
Простіть нас, рідні вчителі! 

7 – й в. Не треба сліз, в цей день не плачуть, 
Це перший крок в дорослий світ 
Нехай наставники пробачать 
Нас за помилки юних літ 

8 – й в. Учителю! Наставнику наш віщий, 
Спасибі вам за ваш щоденний труд 
Найкращий наш, безцінний, наймиліший, 
На всі віки благословенний будь! 

Ведуча. Стрічай же, Україно, 
Свою молоду зміну 
Під пісню величаву 
Славетний Гімн держави. 

 

Звучить Декржавний  Гімн України. 
 

Ведуча. 
Дорогі наші діти! Випускники! А зараз наша шкільна мама, директор 

школи проведе вас із дитинства до порогу майбуття. 
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Під ліричну музику директор виводить випускників з приміщення. 
В. Ідіть в життя замріяні, вродливі, 
Між квітами і добрими людьми, 
Несіть свої і мрії і надії, 
Хай вірність і любов в серцях живуть 
Хай Україна – мати порадіє 
Благословляєм всіх в щасливу путь. 
 
 
 

СВЯТО  ЗРІЛОСТІ. 
Випускне свято у Білицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. 

№ 1 Кобеляцького району 
 
Урочиста частина. 
Ведуча. Доброго вечора, дорогі друзі! Я маю честь вітати вас у цій 

чудовій залі. 
Подія, яка зібрала нас усіх, спонукає до теплих слів, щирих зізнань, 

душевних спогадів. Отже, давайте будемо щедрими на тепло, любов та увагу. 
Учениця. Вітаємо всіх вас на нашім святі, 

Воно й смутком, й радістю дзвенить. 
 Це свято зрілості, свято розтавання 
І майбуття прекрасна світла мить. 
О мить прекрасна, зупинись, 
Годиннику, не йди так швидко, 
Бо зараз вручать атестат, -  
І що ж тоді ? 
Прощай, дитинство! 
В. Минають роки й покоління, 
Маленький дорослим стає. 
Та крила в житті лебедині 
Вам рідная школа дає. 

 Увага! До зали запрошуються випускники 2008 року. 
(Під мелодійну музику випускники заходять до залу). 

В. Для проведення урочистої частини на сцену запрошуються: директор 
школи, заступник з навчально-виховної роботи, (представник відділу освіти). 

Директор. Оголошує відкриття урочистої частини, представляє гостей, 
вступне слово. 

 

Звучить Державний Гімн України.   
  

Ведуча. Сьогоднішні випускники ідуть зі школи в рік, який обіцяє їм 
солодке відчуття успіху, здійснення бажань. Вам зорі обіцяють здійснення усіх 
заповітних бажань і мрій.  

На сцену запрошується Золоте досягнення року…  
Срібна надія року..  
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І ще одна Срібна надія цьогорічного випуску …   
Ви кращі учні школи, золоте і срібне надбання.  
В цей день святковий вас вітаємо ми 
Працюючи щоденно, титанічно, 
Ви здобули відміннії знання 
 Вами пишається білицька земля. 
Нехай же в серці потяг до навчання не згасає, 
І доля зіркою небаченою сяє. 

Атестати і медалі вручає ___________ (представник відділу освіти) 
(Вручення атестатів і медалей медалістам). 

В. Закінчить казка, останні слова,  
І вручать вже всім атестати. 
Це перші життєві дорослі права –  
Спішили ж бо всі виростати. 

1в. Перший знак нашого випускного гороскопу: Овен – знак Вогню. 
Нескорені, неуважні, сповнені творчих ідей, прямі і відверті, як важко їм було 
зберегти ці якості в школі, особливо так хотіли мати оцінку 12. Новатор і лідер 
по натурі Овен знайде собі застосування у будь-якій професії: від садівника і 
міліціонера – до хірурга і бізнесмена. Під цим знаком народилися Андерсен, 
Бах, Ван Гог, а також…(Директор вручає атестати, грамоти, дипломи). 

2в. Наступний знак – Тілець. Стихія Землі. Тілець – істота досить мирна і 
спокійна. Він ніколи не перебіжить нікому дорогу, але любить, щоб і йому не 
заважали. Тільці по натурі дуже вперті, хоча самі себе такими не вважають, їм 
притаманна така чудова якість, як надзвичайна терпеливість та нескореність 
духу під ударами долі. Під цим знаком народилися Глінка, Далі, Чайковський, 
Шекспір, а також…(Директор вручає атестати). 

3в. Ми з нетерпінням чекаємо на цій сцені Близнюків. Близнюки – знак 
Повітря, а тому сидіти в душному безповітряному просторі класу вони не 
можуть. У них перемінний настрій і мають переважаюче почуття гумору, 
іншими словами з ними не заскучаєш. Під цим знаком народилися Пушкін, 
Конан Доль, Паскаль, а також… (Директор вручає атестати). 

4в. Наступник знак гороскопу – Раки. Вони мрійники, дуже емоційні 
люди з багатим уявленням, безпомилково орієнтуються у різних водах, але 
полюбляють тільки чисту. Крокують назад так само впевнено і швидко, як 
вперед. Рак ніколи не гониться за славою, але з задоволенням користується її 
плодами. Раки стійко витримують натиск вчителів на уроках, але мовчки стоять 
на своєму до кінця, бо впевнені, що їх врятують гострі клешні. Під цим знаком 
народилися Юлій Цезар, Хемінгуей, Рембрандт, Петрарка, а також..  (директор 
вручає атестати). 

5в. Запрошуємо на цю сцену найбільш масово представлений випускний 
знак гороскопу – Лев, знак Вогню і Сонця. Це дуже сильні натури, не люблять 
бути залежними і покладатися на когось у своїх справах. Вони ніколи не 
відступають перед труднощами, є надійними друзями, але грізними 
супротивниками, твердо вірять в те, що сонце буде завжди світити на їхньому 
шляху. У класі уже на першому уроці Леви завжди помітні. Це люди безмежної 
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енергії і постійних успіхів. Під цим знаком народилися Наполеон, Моппасан, 
Бернард Шоу, а також наші випускники… (директор вручає атестати). 

6в. На сцену запрошуємо Дів. Це особливий знак, адже Діва виліплена з 
ребра Адама. Любить правду, дуже пунктуальна, бережлива, виблискує гострим 
розумом, має спокійний врівноважений характер. З Дівами дуже приємно 
спілкуватися. Вирізняється особливою охайністю. Під цим знаком народилися 
Гете, Шостакович, а також..  (Директор вручає атестати). 

7в. Наступний знак випускного гороскопу – Терези. Не дивлячись на те, 
що знак зодіаку – це Терези, врівноваженими їх не назвеш. Вони добрі і 
комунікабельні, розумні і водночас наївні, непосидючі, але рідко куди-небудь 
поспішають, їх життям керує почуття крами, гармонії і справедливості. 
Полюбляють ходити вгості та приймати їх у себе вдома. Терези люблять 
порядок та затишок в домі. Під цим знаком народилися Лермонтов, Цвєтаєва, 
Еріх, а також…  (Директор вручає атестати). 

8в. Запрошуємо для вручення атестатів Скорпіонів – рішучих і 
безстрашних. Вони можуть витримати будь-які випробування. Всі удари долі 
зустрічають з впевненістю, ніколи не забувають добра, але будьте з ними 
обережні – можуть вжалити. Скорпіони були і залишаються лідерами в школі і 
житті. У обраній професії досягають найвищих вершин, дякуючи силі, 
сміливості, цілеспрямованості і розуму. Під цим знаком народилися Пікассо, 
Мая Плісецька, Марія Складовська-Кюрі, а також…(Директор вручає атестати). 

9в. Наступний знак Стрілець – знак Вогню. Народжені під цим знаком є 
гумористами і інтелектуалами. Весь час у русі, завжди у веселому настрої. Як 
знак вогню швидко спалахують. З коридору в коридор, з коридору в їдальню і 
знов кудись – тільки не на урок. Чудові спортсмени. Піднімають багато галасу, 
завжди веселі і радісні.. Під цим знаком народилися Бетховен, Марк Твен, 
Уїнстон Черчілль, а також.. (Директор вручає атестати). 

10в. Настав час познайомитися нам із наступним знаком – Козеріг. 
Народжені під цим знаком люди завжди в русі, не дивляться на всі боки, а 
стрімко йдуть до своєї мети, не рахують зірок, а люблять рахувати перемоги та 
гроші. На компліменти не напрошуються, але дуже раді їх слухати. Під цим 
знаком народилися Кіплінг, Шишкін, Грибоєдов, а також наша 
випускниця…(Директор вручає атестати). 

11в. Водолій – мрійливий, відсутній погляд синіх, або зелених очей, які 
він опускає на п’ятій хвилині уроку і піднімає їх через 40 хвилин. За цей час у 
мріях він побував на річці, озері, похлюпався в Середземному, Червоному і ще 
33-х морях Світового океану, встиг ще записати домашнє завдання з фізики, 
хімії, біології, математики в спільний для всіх предметів загальний зошит. Під 
цим знаком народилися Галлілей, Байрон, Моцарт, а також.. (Директор вручає 
атестати). 

12в. І останні знак нашого випускного гороскопу: Риби – знак Води. Цей 
знак символізує два шляхи, по яких вони можуть пливти: вгору проти течії до 
досягнення мети і вниз за течією в нікуди. Причому вибір шляху залежить лише 
від них самих, тому що від природи талановитий. Вони уважні, добрі, м’які до 
людей. На уроках більше слухають вчителів, ніж відповідають. Під цим знаком 
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народилися Ейнштейн, Гюго, Мікеланджело, Карузо, а також…  
(Директор вручає атестати).  Вітання гостей. 

Закриття урочистої частини. 
 

Звучить Державний Гімн України. 
 

Концертна програма. 
Звучить мелодія із мультфільму «Пластилінова ворона»). 
Ведуча. На квітучі планеті, де дихається легко, на повні груди, під небом, 

усіяним зорями жив Принц. Він радів усьому, що знаходилося навколо нього. А 
надто він дуже любив свою троянду, поливав її, доглядав за нею. Але одного 
разу до Принца дісталися зловмисники і понівечили квітку (Звучить мелодія ). 

Аж тут до нього спустилася прекрасна фея. 
Фея. Любий принце, не сумуй! Ти можеш врятувати свою троянду, але 

для цього треба відправитись у далеку подорож до незвіданих планет. 
Принц. Прекрасна феє, невже це можливо, я зроблю все, аби моя троянда 

знову буяла і квітла. 
Фея. Ось чарівна комета, з її допомогою ти потрапиш на планети, де 

сіють розумне, добре, вічне і зцілиш пелюстки своєї квітки. 
Принц. Дякую, Феє, я повернуся і знайду тебе. 
Фея. У добру путь. 
В. Першою планетою, де побував Принц була планета Дитинства. 
Другою планетою, на яку завітав Принц була планета Школярів. 

(Звучить  пісня ). 
В. Принц потрапив у царство першої вчительки. І ось, що він побачив. 
Учениця. Я знаю, що колись, як буду я доросла, 

Й пройду коридором школи я, 
Постане в пам’яті моя хороша 
Найперша рідна вчителька моя. 
І це нічого, що вже сріблить коси 
Така непрохана і срібна сивина. 
Для нас завжди ви будете найкраща, 
Найперша рідна вчителька моя. 
А хто бешкетником найпершим був у класі, 
І мав цей гріх і ти, і ви, і я, 
Пробачте нас усіх, терпляча і хороша,  
Найперша рідна вчителько моя! 

Танець «Молитва за любов». Квіти першим вчителям. 
В. А на третій планеті Спогадів принц потрапив у чарівне царство 

класних керівників та їхньої цариці. 
На педраді три дівиці 
Спілкувались мов сестриці, 
Гомоніли, сперечались 
І майбутнє планували. 
Мовить першая дівиця 
Першокласна керівниця. 
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Олійник Т.М. Якби я була цариця –  
У «А» класі керівниця –  
Мої б учні не дрімали 
Та історію всю знали б  
Був би клас вже дуже гарний –  
Суспільно-гуманітарний. 

В. Мовить другая дівиця –  
Інша класна керівниця 
Стогній Л.М. Якби я була цариця, 
У «Б» класі керівниця 
Був би він такий величний –  
Економіко-географічний. 

В. Мовить ще одна дівиця –  
Третя класна керівниця: 
Хочу теж бути цариць ой 
У «В» класі керівницьой. 
Фепа О.Є. Якби я була цариця, 
У «В» класі керівниця, 
Я тоді б попрацювала, 
І «В» класом керувала. 
Клас би був собі звичайний, 
Скажем так: універсальний. 

В. Кожна хоче царювати –  
Супер-класом керувати, 
Щоб на радість школі рідній 
Були успіхи відмінні. 
Тільки встигли проказати 
Вже й педраду час кінчати, 
А директор величаво 
Виступає, наче пава, 
Мова кожної дівиці 
До вподоби шеф-цариці. 
Директор. Любі пані, не сваріться 
Між собою помиріться 
Всіх я вас задовольню 
Кожну класом наділю. 
Тож працюйте ви сумлінно, 
І керуйте на відмінно. 
Взуття змінне вимагайте, 
В шкільну форму одягайте. 
Щотижневе чергування –  
Ваше це святе призвання. 
Стіни, вікна, ключі, двері 
Ви в шкільній цій атмосфері. 
Коридори, роздягальня, 
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Секретарська і їдальня, 
А в їдальні годування, 
Одним словом – це навчання. 
Зрізи знань для них складайте, 
Всім оцінки виставляйте, 
На екскурсіях бувайте, 
Збори батьківські збирайте 
Ось отак беріть царюйте, 
Жагу влади утамуйте. 

В. Наші класні керівниці, 
Прагнучи звання «цариці», 
Всього цього не злякались 
До змагання зразу вдались. 

І скільки всього хорошого навчили своїх вихованців за роки співпраці, що 
вони у вдячність дарують їм пісню (англійською мовою). 

Стогній Л.М. Але нас цим не здивуєш 
Прокажу я вам правдиво: 
В світі є і інше диво. 
Мандри, гори і рівнини, 
Моря, зони, низовини. 
Диво те зірок сягає, 
Й всіх присутніх тут вітає 
Дружній клас економічний, 
А також географічний. Вальс. 11-Б 
Фепа О.Є. Виступ цей і нас вражає 
Та на справжнє здивування 
Школі рідній на прощання, 
Подарує всім мій клас, 
Молодь в нім – високий клас: 
Виступати – виступає, 
Заспівати – заспіває, 
Бо клас «В» не ликом шитий:  
Всі у нім талановиті. 
І дарує вірш прощальний 
Дружний клас універсальний. 

В. До класного керівника і усіх учителів звертаються учні 11-В класу. 
Монтаж. 11-В (дарують квіти класному керівнику.) 
В. Ви об’їдьте всі світи, 

Але кращих не знайти, 
Ніж у нас випускників 
Й класних їх керівників. Музична заставка. 

В. На четвертій планеті було вельми цікаво. А називалася вона – Зіркова. 
І потрапив Принц у царство Вєрки Сердюки. 

11-Б. Виступ Сердюки. 
В. А які танцювальні зірки жили на цій планеті. 
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11-А. Танець «Ча-ча-ча».») 
В. Принц відправився у подальші мандри. І потрапив на планету вчителів 

та працівників школи. Тут жили адміністрація, вчителі різних предметів, 
завгосп, електрик, столяр, техпрацівниці, майстри газового обслуговування, 
бібліотекар, лаборант. 

1 учениця. Ви наші рідні вчителі, 
Й працівники шкільні усі! 
Ми кажем нині всім спасибі, 
Що підняли, зростили нас. 

2 учениця. Бажаєм щастя і удачі, 
Та ще здоров’я зичим вам. 
Хай казку вам життя дарує, 
І доля радість вам несе! 
Нас вабить шлях новим світанком 
І в путь-дорогу кличе вальс. 
Ми не забудем вас ніколи, 
І ви, хоч зрідка, та згадайте нас. 

11-Б. Вітальна пісня «Вчителі».  
Випускники вручають квіти учителям та обслуговуючому персоналу. 

Звучить фонограма пісні «Батьківський поріг». 
В. І потрпив Принц на чарівну планету. Тут було так затишно і тепло, що 

йому хотілося усіх обійняти. 
(Принц заходить на сцену із залу, посилає присутнім повітряний поцілунок). 

В. Це була планета Батьків і Дітей. 
(Під звуки ліричної мелодії виходять дівчата з квітами). 

1учениця. Чого ти зажурена, мамо? 
Чого в очах твоїх сльоза? 
Чи вітер пестив тебе мало? 
Чи усмішку вкрала гроза? 

2 учениця. Куди твоя радість поділась? 
Твоя ще незгасна краса. 
І руки ще не опустились, 
Чого ж посивіла коса? 

1 учениця. Не треба журитися, мамо, 
Чого ж у сльозах, ну, чого? 
Чи снігу упало немало і весь вік 
Тобі на чоло? 

2 учениця. Пісень ти співала немало, 
Багато не спала ночей. 
Чого ж ти зажурена, мамо? 
Аж капають сльози з очей. 

1 учениця. Не жалій мене, мамо, не треба, 
І не думай, що я ще дитя, 
Подивись у глибокеє небо, 
На своє ти оглянься життя. 
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2 учениця. Як тобі було важко в дорозі, 
Як тебе заставала гроза. 
Я стою на твердому порозі, 
Чому ж в тебе іскриться сльоза? 

1 учениця. Принесла тобі, мамо, я квіти, 
В очі гляну твої я ясні, 
Сльози радості ніде подіти, 
Ніби краплі дощу навесні. 

2 учениця. Я загляну у очі-озерця, 
До щоки притулюсь, як колись. 
І відчую биття твого серця, 
Тільки жалібно так не дивись. 

(Дівчата спускаються в зал і дарують квіти мамам). 
Учень. Я – син. Я – мамине крило. 

Я – син. Я батьківське крило. 
Гільце, що в світ широкий проросло. 
Я народився вдачею веселий, 
Таким я виріс, таким мені й рости. 
Я хлопець звідти, де співають села, 
Де танцями розгойдані мости. 
Я з тих країв, де люди люблять сонце, 
І сміх такий, що шкіру пробива. 
Де жайвір в полі служить охоронцем… 
Лелека у дворі гніздо звива… 
Я – син. Я – мамине і батькове крило. 
Гільце, що в світ широкий проросло.. 
Уклін тобі, мій рідний тату, 
За те, що ласка в тебе є, 
Нехай же рідну нашу хату 
Біда і горе обмине. 
За те, що можеш мирно жити, 
За те, що нас ти бережеш, 
За те, що вмієш нас любити, тож будь щасливим ти без меж. 

(Учень дарує батькові квіти). 
Спасибі вам, мої батьки, 
За теплоту й любов родинну. 
За дружбу й спокій у сім’ї, 
І за турботу щогодинну.  ( У руках Принца квіти). 

Ведуча. Не міг стримати сльози Принц і згадав про свою рідну матусю. 
Йому хотілося дива: «От якби чарівна Фея зробила так, щоб моя мама з’явилася 
тут». 

Фея. Принце, у нашій казці чарівні мрії збуваються. 
(Фея виводить на сцену маму Принца. Принц вручає їй квіти). (Музична заставка). 
Ведуча. І на радощах помчав Принц на своїй кометі до планети Друзів. 

Йому тут довелося затриматися, бо ж надто цікавим було побачене, не міг 
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Принц байдуже спостерігати за прекрасним дійством. 
Учениця. Лунає музика в школі рідній 

І тоне в квітах урочистий зал. 
В очах у кожного – і радість, і надія –  
В нас – випускний шкільний останній бал. 

Пісня «Шкільна моя пора». 
Фея. Любий принце, ось твоя троянда, вона ожила від сили подиху твоїх 

друзів, а їх  у тебе тепер ой як багато. 
Ось вони, твої друзі.  (На сцену виходять випускники). 
Ведуча. За доброю українською традицією, батьки благословляють дітей 

на життєву путь. 
(Батьки стелять рушники, діти спускаються по рушниках). 
 
 
 
 

ВИПУСКНИКИ ЗІБРАЛИСЯ НА СВЯТО ДРУЖНО. 
Сценарій міського свята „Випускник - 2008” у м. Зінькові 

 
Місце проведення: міська площа біля районної державної адміністрації. 
 
Свято розпочинають випускники: 
1-й В. Гриміть оркестри! 

Співаймо, друже! 
2-й В. Випускники зібралися на свято дружно. 

Радійте з нами, 
Святкуйте з нами. 

1-й В.  Вітаємо всіх Вас на нашім святі, 
  Воно і смутком  й радістю дзвенить, 
  Це свято юності і свято розтавання, 
  І майбуття прекрасна, світла мить.   

2-й В.  Хай завжди буде літо і прощання. 
 Легенький смуток і веселий сміх,  
 Останній вечір і палкі бажання, 
 Вітаєм,  друзі з святом вас усіх. 

1-й В. Шановний міський голово! Просимо Вас відкрити міське свято. 
Виступає міський голова і оголошує свято відкритим.  
 

Звучить Державний Гімн України. 
 

Ведуча. Є пропозиція покласти квіти до пам’ятника Тарасу Григоровичу 
Шевченкові.  Звучить пісня «Україна». 

 Ведуча. Дорогі випускники! Сьогодні ваше свято. Погляньте, як багато 
зіньківчан прийшли розділити вашу радість. До Вас на свято завітали почесні 
гості… 

Ведуча. До слова запрошується …голова районної державної 
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адміністрації. 
Ведуча. Учитель! З якою любов’ю, шаною і повагою вимовляємо ми це 

слово! Він від першого і до випускного класу поруч з вами, відає теплоту серця 
свого і знання, виховує людяність і залишається на все життя доброю втіхою, 
весняною ластівкою, теплим сонцем, замріяною піснею.  

До слова запрошується класний керівник 11 класу Зіньківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ с. № 2… 

Ведуча. Дорогі гості, шановні вчителі!  Вас вітає піснею випускник 11 
класу Зіньківської спеціалізованої школи №1… 

Ведуча. Мама! Тато! Два найдорожчих і найтепліших слова, дві людини, 
які розділяють і з вами гіркоту невдач  і щасливі хвилини радості, віддають 
тепло свого серця, вчать вас бути хорошими і чесними, мужніми і 
справедливими.  

Дорогі випускники! З батьківським благословенням до вас звертається…  
Звучить пісня про маму.  
Ведуча. Промайнули літа,  

Мов хмаринка за обрій далекий  
І до школи стежинка  
Протоптана вся вже в кінець 
У руках – атестат – 
Твоя праця сумлінна, нелегка, 
Атестат – твоїй праці лавровий вінець.  

Ось і настав, той зоряний час, коли підводиться перший підсумок життя. 
Ми впевнені, що кожен з вас досягне успіхів у майбутньому, а сьогодні 

ми відзначаємо кращих з кращих, тих, які вийшли переможцями у першому 
життєвому випробуванні. 

Наступила урочиста хвилина. Розпочинаємо церемонію вручення золотих 
та срібних медалей. (Звучать фанфари.) 

Для вручення нагород  запрошуються:   
Голова районної державної адміністрації 
Голова районної ради 
Начальник відділу освіти районної державної адміністрації 

(Відбувається вручення). 
Ведуча. Гордість педагогічної та учнівської громадськості району – 

переможці обласних олімпіад та конкурсу – захисту Малої академії наук, 
конкурсів художньої самодіяльності, КВК, переможці спортивних змагань до 
вас і всіх випускників звертається начальник відділу освіти.. 

( Відбувається вручення грамот та подяк). 
Ведуча. Вас вітає випускник 11  класу Зіньківської спеціалізованої школи 

№1.  .. (Звучить пісня ). 
Ведуча. Хвилююча мить. До слова запрошуються випускники міських 

шкіл.  
(Вітають і дякують педагогам квіти).  (Клятва випускників) . 

Дорогі друзі! На порозі зрілості і самостійності випускники 2008 року 
дають присягу вірності. Любити рідну землю, шанувати свій народ. І свято 
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берегти його традиції. Плідною працею внести свій вклад, у примноження міці і 
багатства нашої держави. Бути гідними пам’яті тих, хто віддав життя заради 
мирного сьогодення. Де б не були, ким би ми не стали, завжди бути вірними 
дружбі. 

Ведуча.   Спішать урочисті хвилини прощання, 
  І прибрана школа сьогодні для вас. 
  Напутні слова і палкі привітання, 
  І ось вже останній запрошує вальс,  
  Багато в житті ще звучатиме вальсів, 
  Та так вже не буде ніколи для вас, 
  Щоб друзі і вчитель, і тиша у класі   
  І перше кохання, і юність і вальс. 
Друзі! Сьогодні ви ввійдете в абсолютно новий для вас світ. Віримо, що 

талант  і щастя будуть вірними супутниками на цій дорозі, а музика дитинства 
звучатиме у вашому серці ритмом останнього шкільного вальсу. 

«Шкільний вальс» у виконанні вихованців Будинку дитячої та юнацької 
творчості.  

Ведуча. Дорогі випускники напутнє слово для вас говорять директори 
міських шкіл №1 та №2. 

Благословляючи вас в путь,  
Я, діти щастя вам бажаю. 
На кращу доля, на любов,  
На радість вас благословляю. 
Хай будуть добрими шляхи,  
Якими судиться ходити. 
Бажаю вам себе знайти 
І не даремно вік прожити.   
Несіть свої і мрії і надії, 
Хай вірність і любов в серцях ваших живуть. 
Хай Україна - мати порадіє, 
Благословляючи всіх вас в щасливу путь. 
Дорогі діти! Хай ваші думки будуть чистими, справи добрими,  а серця 

гідні великого слова людина. 
 

Міський голова оголошує свято закритим. 
Звучить Державний Гімн України.  
 

Ведуча. Наше свято не закінчується за традицією, яка склалася, 
запрошуємо випускників до Меморіалу Слави. Далі свято продовжується в 
стінах рідної школи.  

  В добру путь, юні друзі ! 
  Нехай вам щастить! 
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ЧЕРНЕВИЙ ДЕНЬ ВІДЛУНЮЄ СВЯТКОВО. 
Випускний бал у  Кочубеївській школі І-ІІІ ст. Чутівського району 

 
Звучать фанфари. 
Ведуча 1.  Доброго вечора, шановні батьки! Вчителі! Гості! 

Червневий день відлунює святково, 
фІ сміх, і квіти, й гомін голосний… 
Зібрало нині свято нас чудове – 
Прощальний вечір, вечір випускний. 

Ведуча 2. Непрохана сльозина у зіницях, 
В душі зі смутком радість обнялись, 
Випускники сьогодні, як годиться,  
З дитинством попрощатися зійшлись. 

Ведуча 1. Для них останній дзвоник пролунав завзято, 
Державна атестація здана. 
Тож запрошуємо випускників на свято, 
Хай пролунають  їхні імена. 
Дорогі випускники! 
Дитинство ваше, мов вчорашній день. 
Ось-ось майне крильми у темінь ночі, 
А світанок від дзвінких пісень 
Прокинеться і вам загляне в очі. 

Ведуча 2. Ви підійшли до першої межі. 
Шкільним порогом звуть її в народі. 
Ще крок – і Україна перед вами 
Відкриє всі свої шляхи-дороги. 

  

Звучить  Державний Гімн України. 
Ведуча1. Так уже повелося у нас в Україні, що завжди перед усіма 

важливими подіями благословляють на щастя, на долю і дарують найдорожче, 
найсвятіше. А що може бути ціннішим у нас за хліб, яким благословляють батьки 
своїх дітей у щасливу дорогу майбутнього. 

Ведуча 2. Нехай рясніють ниви колоскові, 
В житті хай буде злагода і мир, 
На чистому, як сонце, рушникові 
Батьки несуть вам хліб і сіль. 
Мати. Дорогі діти! 
Прийміть цей хліб, бо ним батьків родина 
Благословляє вас, як символ для життя, 
Бо ним живе й міцніє Україна. 
Хай з хлібом буде ваше майбуття! 

Пісня про хліб «Зернина до зернини» 
Ведуча 1.Всіх,  хто із щирістю прийшов у нашу школу,  

На зустріч з юністю, з шкільним життям, 
Всіх дорогих гостей ми вітаємо щиро 
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І хочемо зараз відрекомендувати вам. 
Ведуча 2. (Представлення почесних гостей). 
Ведуча 1.  Дорогі випускники! 

Як швидко минули за партами роки і дня 
У пролісках синіх всміхаються долі ясні. 
То юність, мій друже, вклонилась тобі і мені, 
І кличуть в дорогу вас стежки нові. 

Ведуча 2. Юність… У її двері постукає ваше щастя. Ми віримо в це. 
Ведуча 1. Очікуванням кожне серце б’ється, 

Надії вогник ще в очах не згас, 
Директорові слово надається, 
………., випускники, вітає вас. 

(Виступ директора. Фанфари. Танець «Танго). 
Ведуча 2. Ви чуєте? Лунає вже фанфар знайомий звук – 
  До нас йде Королева всіх наук! 
 (Тихо звучить мелодія). 
Ведуча 1. Коридорами, без звуку, 

Неповторна, без прикрас, 
Ходить панночка-наука 
І заходить в кожен клас. 

Ведуча 2. Всім дарує так старанно 
Дуже цінні відкриття, 
Щоб людина бездоганно 
Сміло входила в життя. 

Королева. Мої дорогі випускники! 
Які ви красиві, розумні і дорослі такі! 
Вам є чим гордитись, є чим пишатись, 
Уміли старанно і творчо навчатись, 
В олімпіадах щороку активні були, 
Тому місця достойні зайняли. 
У вашому класі є медалісти, 
Туристи, художники і футболісти, 
А спортсмени, артисти не раз 
Зуміли прославити весь клас. 
А ще КВК, «Що? Де? Коли?», «Дебати», 
Агітбригада «Паросток»,  «Веселі старти». 
Цікавий, працьовитий клас, неординарний, 
Тут пристрасті вирують, творчий пошук, 
Й помітна особистість – учень кожний. 
Насиченим життя було ваше у школі, 
Дитинства роки не забудете ніколи! 
Хай в пам’яті друзів слід не зітреться, 
З любов’ю ваше в школі лишається серце. 

Королева. Мені приємно, що цей 11-й клас – один з найкращих класів у 
школі. А для мене сьогоднішній день і сумний, і радісний. Сумний, тому що я 
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повинна попрощатися з черговою гвардією моїх  вірнопідданих. Мені не хочеться 
розлучатися з ними. Але цей день і радісний. Адже випускники наполегливо 
пройшли курс наук з першого по третій ступінь, успішно здали державну 
підсумкову атестацію і заслуговують на те, щоб сьогодні одержати 
найважливіший документ про закінчення школи. 

В руках я тримаю чарівну скриньку, а в ній – атестати, документи про 
здобуття повної середньої освіти. 

Любі мої випускники! 
Сьогодні для вас наступить історичний момент –  
Ви отримаєте свій перший дорослий документ, 
Зароблений трудом, що здавався недосяжним даром. 
Та ось якась година ще пройде 
І цей момент у вічність відійде. 

(Королева наук передає атестати директору школи). 
Ведуча 1. Як ти вважаєш, атестат – це серйозно? 
Ведуча 2. На перший погляд, нічого особливого, така собі непримітна річ. 
Ведуча 1. Але в ній – результати зусиль багатьох років. 
Ведуча 2. А ще, мабуть, - це символ звільнення від власної скутості, дитячої 

обмеженості, від опіки дорослих. 
Ведуча 1. А ще – знак того, що ти можеш пізнати життя у всій його повноті. 
Ведуча 2. Ось і настає ця хвилююча мить, 

Що спогад у серці надовго залишить: 
Випускникам атестати вручають 
І на стежину життя проводжають. 

Ведуча 1. Зачитати наказ про здобуття повної загальної середньої освіти 
надається заступнику директора з навчально-виховної роботи … 

Ведуча 2. Вручає атестати директор школи ... 
Ведуча 1. Шановні випускники! Ви тримаєте у своїх руках перший 

офіційний документ, зароблений власним розумом!   
Ведуча 2. У такий важливий урочистий день прийшли вас привітати батьки, 

рідні, друзі. 
Ведуча 1. Але завжди особливо радісно почути вітання нових людей, менш 

знайомих – це своєрідний сюрприз. 
Ведуча 2. Слово для привітання надається… 
Ведуча 1. Вас вітає … 
Ведуча 2. Зі словами вітання до вас звертається … 

(Випускники сідають). 
Виходять одинадцятикласники – джентельмени. 
1. Добрий вечір, пані та панове! 
2.Знову на цій сцені джентельмени 11-го класу. 
3.Мені здається, сер, правильніше сказати, що не знову, а востаннє. 
 1.Ну, звичайно, востаннє, адже ми завтра підемо у незвідані світи. 
 2.Джентельмени, веселіше, будьте оптимістами! 
3.Невже не знайдеться когось, хто б продовжив нашу джентеьменську 

справу? (Вибігають малі джентельмени). 
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4. Добрий вечір, випускники та випускниці! 
Ми готові прийняти естафету від наших випускників. 
5.Джентельмени, чи підходимо ми на вашу роль? 
6. Ми обіцяємо, що будемо багато їсти, займатися спортом, вивчимо 

правила хорошого тону,  навчимося ходити на дискотеку, гуляти з дівчатами, 
одним словом, будемо такими, як ви! 

Я бачу, джентельмени, це достойна для нас зміна. 
Так, сер. Я думаю, що плечі цих джентельменів достойні, щоб на них 

перекласти наші атрибути. (Перекладають на їхні плечі білі шарфи). 
4.  Дякуємо за довіру, сер. 
5.  Джентельмени, можливо і нам щось варто подарувати нашим старшим 

колегам. 
6. О, так, сер, я думаю, що їм згодяться ось такі біленькі хустинки. 
4.  А для чого їм хустинки? Що, їм немає чим витирати носа? 
5.  Та що ви, сер. Це, щоб було чим помахати рідним, коли будуть 

від’їжджати вчитись у великі міста. (Вручають носові хустинки). 
Ну от і все! Тепер можна спокійно покинути цю сцену. (Всі джентельмени 

виходять). Слово випускникам. 
Остання перегорнута глава.. 
Тепер відклавши книги старовинні, 
Ми скажемо ті головні слова, 
Що їх саме життя диктує нині. 
До тих світів, де все прожите – тлін, 
А перший досвід вже не грає ролі, 
Нас пожене вітрами перемін – 
Але дитинство ми лишили в школі. 
У школі цій, де, як чудовий сон, 
Роки навчання пролетіли звично, 
Ми часом перевірили закон: 
Життя коротке, а освіта вічна! 
Життя віків перерахує хід – 
І аркуші з календаря зриває… 
Та розуму такий жаданий плід 
На дереві Пізнання визріває . 
Щоб озирнутись, щоб відчути те 
Дитячого захоплення безчинство, 
Колись приведемо сюди дітей – 
І з ними доторкнемося дитинства… 
Кружляє світ, хвилює і підносить, 
І наближа щасливу вашу мить. 
Твоє «люблю», не вимовлене досі, 
У вальсі цім прощальнім прозвучить. 
Сьогодні ви із світлою печаллю 
Ступили всі через шкільний поріг. 
Хай буде вам бентежний вальс прощальний 
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Провісником незвіданих доріг. (Випускники танцюють вальс). 
Ведуча 1. Випускники! Де б ви не були, куди б вас не закинула доля, на 

вас завжди чекатимуть ті, для яких ви одні в цілому світі, єдині і неповторні – ваші 
найближчі, найрідніші люди – мама і тато. 

Ведуча 2. Дуже скоро старіють батьки,  і не стільки від праці і втоми, 
скільки від сердечних хвилювань, прикростей і кривд. Ваше недобре слово – це 
подряпина на ніжній батьківській душі. Та від кожної такої подряпини 
залишається рана на все життя. Тож завжди несіть у сім’ю мир і спокій, радість і 
щастя, прислухайтесь до батьківських настанов, не забувайте рідної домівки, у ній 
вас завжди чекають ваші батьки. (Звернення випускників до батьків). 

Мама! Найдорожче слово в світі! 
Де б не був ти, щоб ти не робив – 
Та вона твій шлях завжди освітить 
Ніжним серцем, відданим тобі. 
В дні сумні та в дні на щастя щедрі 
Батько буде у житті моїм. 
Тож живім, як батьки – щиро й чесно, 
І як батьки лиш добро творім. 
Дорогі наші мами і тата! 
Хай Бог охороняє Вас від злого, 
Хай світить сонце і колосяться жита, 
Щоб були ви щасливі й здорові  
На многії  і многії літа. (Випускники співають пісню «Мамина коса»). 
Ведуча 1. Дорогі випускники! 
Згадайте далекий 1997 рік, коли білою голубкою, тихою казкою увійшла 

погожого вересневого ранку у ваше дитинство ваша перша вчителька. 
Ведуча 2. Весняним цвітінням, чарами осені бриніла мелодія її уроку. 

Щедрість душі своєї та доброту серця віддавала вона дітям. Це до Вас, шановні 
перші вчителі, звернені сьогодні вдячні погляди ваших колишніх першокласників, 
а нині – випускників. 

Випускники. Я знаю, що колись, як повернусь додому 
І пройду коридором школи я, 
Постане в пам’яті моя хороша,  
Найперша, рідна вчителька моя. 
  Вам бажаємо здоров’я і щастя. 
Хай усмішка не сходить з лиця, 
А життя Ваше піснею буде, 
А тій пісні не буде кінця. (Звучить пісня для першої вчительки). 

Ведуча 1. Із року в рік вчитель продовжує себе в своїх учнях. Його думки, 
почуття, щедро віддані дітям, працюють на майбутнє. Образ улюбленого вчителя, 
доброго й водночас вимогливого, вихованці пам’ятають все своє життя. 

Ведуча 2. Саме таким учителям, що найяскравішою зіркою сяє серед 
неповторного сузір’я шкільних педагогів, є Артюх Людмила Миколаївна, класний 
керівник випускників. Тож надаємо Вам слово. 

Звучить музика для виходу класного керівника. 
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Випускники. Моя школо! Священна колиско 
Науки, любові й добра! 
Де б не був я – далеко чи близько – 
Наснагу черпатиму з живого джерела. 
Вірю, що дух твій ніколи не згасне, 
Ти мудрість народу, ясна зоря. 
Живи й процвітай, моя щколо прекрасна, 
Для миру, для щастя, любові й добра. 
Труд учителя – ой, нелегкий, 
Ниву сіять не кожен зуміє. 
За віками минали віки, 
Але школа – державна надія. 
Дорогі вчителі! 
Бажаєм буть на рівні світовім. 
Народу й роду виплекать дитину: 
Розумну і здорову, щоб в житті 
Вона була б, як сонце для країни. 
Бажаєм Вам здоров’я, вчителі, 
Бажаєм працювати Вам на якість. 
Бажаєм сіять зерна золоті, 
Бажаєм вдосконалити сучасність. 
Сьогодні перед Вами, вчителі, 
Ми розкриваємо свої трепетні серця. 
І понесемо, мов естафету,  
Бажання кращою зробити планету, 
Створити казку на землі. 

(Вручення квітів  вчителям. Звучить музика. Випускники стають на сцені). 
Ведуча 1. Сьогодні наша школа нагадує осіннє дерево, від якого відірвалося 

19 листочків. Нехай же доля не розкидає вас у буремному вихорі життя. 
Ведуча 2. Є в народі прислів’я, що і велика дорога починається з першого 

кроку. Тож нехай ваш перший крок буде вдалим і щасливим. 
Ведуча 1. Хай вашим компасом в океані життя буде ваша совість і честь.  
Ведуча 2. Ще будуть сьогодні танці, сміх, радість, погляд крадькома, 

передчуття чогось незвичного. А урочиста частина нашого вечора добігає кінця. 
Ведуча 1. Прийде світанок… Сонце зустрічай! 

Дай для польоту пташенятам неба! 
Слова останні… 

Випускники (разом) Школо, прощавай! Ми завжди будем пам’ятать про тебе! 
 
Звучить  Державний Гімн України. 
 
Ведуча 2. Дорогі гості! 

До випускників підійдіть, 
Поцілуйте їх, обніміть, привітайте. 
Успіхів долі і щастя ви їм побажайте. 
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