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Свято до Дня Учителя 

 Свято відкриває композиція «Квітка-душа»(фонограма)  

Із глибини сцени виходить Україна, в руках коровай на вишитому 

рушникові. Звучать слова: 

У нашому домі, на рідній землі  

Щирістю люди вітаються. 

   І Україна в святковімвбранні 

   Хлібом Вам низьковклоняється: 

 хай щастям, добром і красою  

рід наш вкраїнський    вінчається , 

хай діти ростуть на рідній  землі,  

хай колосом нива квітує, 

хай серце до серця пригорнеться знов 

і миром земля запанує.   

Україна кладе коровай на стіл, виходять читці 

Говорять по репліці: 

- 1. Барвистими айстрами зацвітає осінь... Учителю... це тобі вона 

відкриває двері рідної школи, багряним серпанком бабиного літа 

стрічає на рідному порозі, промінчиком сонця сяє в очах дітей, твоїх 

дітей. 

 

- 2. Блищать ранкові роси... Учителю... Це тобі вони дарують свої перли 

краси – прийми їх. 

 

- 3. Усміхаються сонячні зайчики на шибках вікон рідної школи... 

Учителю... Це тобі вони дарують сонячну днину серед зимової казки. 

 

- 4. Листя з клена падає, тулиться до землі... Учителю... Це тобі воно 

устеляє шлях до школи різнобарвним килимом  – пройдися по ньому, і 

ти відчуєш, щотаке щастя. 

 

- 5. Мерехтять зорі... Учителю... Це тобі вони дарують свої ясні ночі. 
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- 6. Світить місяць... Учителю... Це для тебе він готовий не спати цілу 

ніч. 

 

- 7. Дзвенить дзвоник... Учителю... Це він дякує тобі за знання, які ти 

даєшучням. 

 

- 8. Сяйвом барвистого листя тішиться вересень...Учителю... Це він радіє 

за  тебе, за твої успіхи, рідний учителю! 

 

- 9. І як  шкода. Що небо одне, що тільки раз воно дарує такий  день, як 

сьогодні - твій день, Великий Учителю! 

 

10. В учителя, як музика, душа. 

Немов скрипаль,що так майстерно грає, 

Він кожен день, усе своє життя 

Смичком добра серця дітей торкає. 

І лине світом музика свята, 

Що попри все ніколи не стихає. 

У ній – величність, мудрість, майбуття… 

Цю музику Господь благословляє. 

Прислухайтесь, мелодію життя 

Учитель-майстер віртуозно грає, 

Бо з скрипкою учительська душа 

Зріднилася…Хай музика лунає… 

Звучить пісня (Рома або Таня)фонограма 

За лаштунками звучить мелодія вальсу і читаються слова фонограма 

Вальс надії тендітно виколисує осінь, 

А у пам’яті плаче чутлива струна: 

«Дорогі педагоги, ми вас любим і ввічливо просимо: 

Хай цей вальс крізь літа в вашім серці луна!» 
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Танець «Вальс» фонограма 

На останньому куплеті вальсу читаються слова за лаштунками 

Якщо люди самі не вміють літати, нехай навчать літати своїх дітей. Літати 

високо, далеко, красиво. І настане час, коли діти розкриють крила і полетять. 

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

вийде, що вони теж летять... 

Учити літати... 

 

Учити мріяти... 

 

Учити творити... 

 

Це призначення педагога!  

 

Ведуча. Доброго  осіннього, щедрого на тепло і радісні усмішки, дня , 

шановне зібрання! 

 

Ведучий.  Гарного святкового  дня, шановні вчителі, учні, батьки, гості!  

У день кленових заметілей, коли осінь в’яже срібні перевесла,коли жовтіють 

стомлені квіти, ми зустрічаємось разом, щоб привітати з професійним святом 

працівників освіти: вчителів нашої громади! 

 

 

Ведучий. Урочисте свято з нагоди Дня працівників освіти оголошується 

відкритим. 

Ми віримо, що нас вже не збороть, 

І долучаємось усі  ми  до добра і слави, 

Хай будуть з нами Правда і Господь— 

Вшануймо гімн  нашої держави. 

 

Звучить Гімн України 

 

Ведучий  

Прекрасний день осінній наступив,  

Він стелиться до ніг багряним листопадом,  

Це - день усіх Учителів,  

І гріє душу урочисте свято!  
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Ведучий. Привітати освітян на урочистому святі сьогодні завітали 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

В. Отож, до слова 

запрошуємо________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Виступ гостей, нагородження  учителів 

Виступ Михніцької І лони 

Номери художньої самодіяльності 

 

Ведуча Під шепіт жовтосяйного осіннього листя виводять вальсові терції 

скрипки вересня, м’яко спадають на землю нотки павутинок бабиного літа, 

напуваючи її білим сяйвом. У мудрій природі панує гармонія: пасажі 

синьооких небес, срібна трель першої несмілої осінньої паморозі… Краса 

навколишнього світу умиротворяє, духовно підносить і сповнює натхненням, 

і хочеться жити. 

  

Ведуча.  Гармонії завжди прагнуть справжні майстри своєї справи, щоденно і 

щохвилинно відточуючи вправність. Так, оволодіваючи педагогічною 

технікою, народжується вчитель-майстер – посівальник добра, розуму і 

світла в дитячих серцях. 

 Мистецьки вести діалог з учнями і колегами, зацікавлювати їх 

співтворчістю, ставити перед собою мету й упевнено прямувати до омріяних 

горизонтів – ці завдання під силу лише вчителям. 

  

Номери художньої самодіяльності 
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Ведуча Еміль Людвіг вважав, що не небо дарує щастя, а сама людина готує 

його для себе й досягає в собі свого неба.  

Тож мрійте, щодня крокуйте до мети, любіть життя! 

 

Ведуча 

Многа літ, многа літ, 

 Шановні вчителі, 

 Неприховано радійте 

 Благодаті на землі, 

 Ми обіймем вас піснями,  

Зачаруємо у віршах, 

 Помандруєм разом з вами 

 У казкових мріях-снах.  

 

Номери художньої самодіяльності 

 

Ведуча: Шлях до успіху в кожного з нас свій, неповторний. Хтось вчиться 

на власних помилках. Комусь допомагають самореалізуватися мудрі 

наставники. Хтось самовдосконалюється, збагачуючись досвідом, який 

поширюють колеги у фахових виданнях, методичних посібниках, наукових 

збірниках. А хтось гармонійно поєднує всі можливі спроби. 

 

Ведуча. Жити в гармонії з навколишнім світом прагне кожен. Адже саме 

гармонія дає людині щастя. Щасливий той педагог, який живе в гармонії з 

оточенням, для кого праця стала захопленням, радістю і гордістю, що 

наповнює буття особливим смислом. А що, коли цей смисл малюють діти. 

Так-так, створюючи вальорний живопис або у техніці гризайль відтворюють і 

переказують світ в «аля-пріма» і просто у веселковому кольорі!  

Звучить пісня 
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Учень 

Мій вчителю добрий, з дитинно – ясними очима 

 

Із них починався мій довгий і праведний шлях 

 

Іду по землі українській, і небо співа за плечима, 

 

І світ, наче скрипка, дзвенить на прозорих вітрах. 

 

 

Учень  
Мій вчителю гордий, крилатий володарю слова, 

 

Що впало на думку високим добором зерна. 

 

З якого закронилось дерево рідної мови 

 

І цвітом безсмертним вирує, як вічна весна. 

 

 

Ведуча.   Так, справді, якими мають бути параметри майстерності вчителя? 

Постійно ставимо собі це питання. Безперечно, їх багато, і кожен має свою 

вагу: глибина фахових знань, володіння сучасними освітніми технологіями, 

досвід, інтуїція, інформаційна, соціальна компетентність. 

Ведуча Але найголовніше, мабуть, це його дух, який є тим джерелом 

моральної і духовної краси, долучившись до якого, дитина вчиться жити. І 

ми разом з вами, шановні учителі вчимося, щоби жити; вчимося, щоби 

відкривати нове сяйво рідного слова; вчимося, щоби творити нову Україну! 

 

Номер художньої самодіяльності 

 

Ведуча: Давайте з вами поміркуємо. Чи можна передбачити, хто з людей 

«приречений» на успіх? Чи успіх однаково доступний будь-кому?  

Психологи все більше схильні вважати, що фортуна зовсім не сліпа і 

прихильна до тих, хто має цілком певні риси характеру.  
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Ведуча Основна особливість успішних людей – їх уміння, майже магічне, 

опинятися в належному місці в потрібний час. А це означає: утвердження 

власної особистості, бажання йти до поставленої мети, мати природний 

талант, світлий розум, безмежну закоханість у свій предмет, творчість, 

високу працездатність, пошук нового, принциповість… 

 

Номер художньої самодіяльності 

 

Ведуча 

Мій вчителю ніжний, напнулися мрії, як струни. 

А в серці, мов пташка, щебече й щебече любов. 

В пориві до тебе стаю я красивим і юним 

Лише біля тебе нуртує так радісно кров. 

 

Ведуча Нехай квітнуть на ваших обличчях усмішки, нехай школа завжди 

буде для учнів родиною, де вони вчаться добра! Адже добра дитина – 

щаслива Україна! 

 

Під фонограму пісні(Руслана) «У ритмі серця» всі учасники свята (діти) 

виходять на сцену із кольоровими кульками, стрічками, рушниками.  

 Ведуча:  Сьогодні ми усі разом – учителі й учні, батьки і діти. І яким світлим 

не було б наше свято, ми зараз об’єднані одним бажанням – зберегти мир на 

українській землі.  

Пісня про Україну   

Ведучий. Вельмишановне товариство, так швидко сплинув час і ми 

ще раз вітаємо вчителів, чий труд найсокровенніший, 

найпотрібніший, найсильніший.   

Нехай завжди у величавій музиці  всесвіту звучить мудре СЛОВО 

ВЧИТЕЛЯ! 

До нових світлих крилатих зустрічей. 

  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


