
Конопля Тамара Григорівна, учитель світової літератури 

СЦЕНАРІЙ СВЯТА 

«Фестиваль наук. Гімназійна весна – 2014» 
 

Відкривається фестиваль 
(Танець «Україна»)  - 8 клас 
Ведучий І Привіт тобі, весно! 

Привіт тобі, весно, 
Блакитно-чудесна, 
Мережена сонця промінням ясним! 
Бурхливії води 
Вже будять твій подих, 
Я п’ю його спрагло, впиваюся ним! 
 

Ведучий ІІ Привіт тобі, весно! 
Ти нині принесла 
Оновлену юність в обіймах своїх, 
Оновлені мрії, 
Воскреслі надії, 
Оновлену віру у здійснення їх! 
 

Ведучий І На чорних руїнах 
Моєї Вкраїни 
Уже зеленіє весняна трава. 
І разом з весною 
Красою новою 
Ось-ось зацвіте Україна Нова! 
 

Ведучий ІІ Україно моя, Україно, 
Непогасна ти мріє моя! 
Славлю я твій політ соколиний. 
І синів, що упали в боях. 
Україно моя, Україно, 
Легендарна ти славо моя! 
 

Ведучий І Твій характер і поступ – билинний, 
Голос твій – ніби спів солов’я. 
Україно моя, Україно, 
Найщиріша ти пісня моя! 
Любий простір мені тополиний 
І дзеркальна Дніпра течія. 
 

~ 1 ~ 

 



(Н. Крижанівська «Ой говорила чиста вода») 
 

Ведучий ІІ У партитурі вічного буття, 
Яку ніколи двічі не зіграти, 
Є дні, яким судилось забуття, 
А є прекрасні незабутні дати. 
 

Ведучий І Гімназія вітає свою гордість! 
У світі настільки все пов’язане, що одне явище спричиняє появу 
іншого. Якщо існує яблуко, то, звичайно, існує і дерево, на якому 
воно виросло. Наша гімназія - це дерево, на гілках якого ростуть 
плоди науки - його учні, які живляться мудрістю вчителів, а 
виростаючи, стають справжніми особистостями, громадянами 
своєї держави. 
 

Ведучий ІІ Дружня гімназійна спільнота. 
Високий натхнений наш злет. 
В науці, у праці, в мистецтві 
Ми разом крокуєм вперед. 
 

Ведучий І Життя гімназистів мінливе 
Вирує у світлій оселі, 
Воно і тривожне, й щасливе, 
У світ розчиняє нам двері! 
 

Ведучий ІІ Життя гімназистів стрімке і натхненне, 
Веде нас вперед до вершин майбуття. 
Ми прагнемо стати надією краю, 
Ми славнії діти його - ти і я! 
 

Ведучий ІІ Вельмишановні гості, шановні вчителі, батьки і діти! Дозвольте 
відкрити наше шкільне свято - свято Інтелекту, Гордості й 
Таланту. 
 

Звучить гімн 
 

Ведучий І На нашому святі присутні гості, які постійно підтримують 
ініціативи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу 
підростаючого покоління: 
1. 
2.  
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Ведучий ІІ Уклін вам, добрі люди, хто завітав на свято, 
Хто хоче залучитися до творчості й краси. 
Із вами нам не сумно, із вами нам не тісно, 
Вітання хай лунають на різні голоси! 

(«Рок-н-рол» - 5 клас) 
 
Ведучий І Наша рідна земля славиться своїми талантами, своїми 

обдаруваннями. На її теренах линуть невмирущі слова поетів, 
дзвенять стоголосо пісні композиторів, виграють вишиті 
рушники майстринь. А беруть свій початок і розвиваються ці 
таланти в школі. 
 

Ведучий ІІ Науки дух, свобода спілкування,  
Веселощі, відвертість, відкриття,  
Захоплення і щирі хвилювання,  
Талантів блиск, традиції, вітання,  
І віра у прекрасне майбуття. 
 

Ведучий І Не варто доводити, що кожна нація сильна своїми талантами. А 
талант завжди родом з дитинства. Кажуть, що кожна людина 
народжується із зерном в руці, тільки треба знайти поле, де це 
зерно найкраще проросте. У нашій гімназії виростає талановита 
молодь, яка вплете у національний вінок цвіт свого таланту. 
 

Ведучий ІІ Девіз нашого свята « Від мудрих дітей - до мудрих людей». 
Адже в гімназії навчаються саме ті діти, які своєю сумлінною 
працею підтвердили, що зерна науки і знань впали в благодатну 
землю і ростуть, розквітають відмінними оцінками в класних 
журналах, множаться дослідженнями та власними відкриттями 
майбутніх академіків і авіаконструкторів, лікарів і політиків, 
майбутніх будівничих нашої України. Це - майбутня еліта нашої 
держави, велика надія вчителів і батьків на те, що Україна 
відродиться і розправить свої могутні крила. 
 

(Гурт 8 класу пісня «Українська вишиванка») 
 

Ведучий І Участь у олімпіадах - це щоденна робота на уроках і після 
уроків, у гімназії і дома, з досвідченими вчителями і самостійно. 
І шана вам, юні обдарування, що ступили на цей тернистий шлях 
за покликанням душі, за внутрішнім бажанням зробити більше, 
ніж того вимагає шкільна програма. 
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Ведучий ІІ Піднятися на вершину слави допомогли здібним гімназистам 

особистісні якості: наполегливість, жага знань, уміння 
сконцентруватись. 
Бажаємо вам, юні обдарування, постійно підвищувати рейтинг 
рідної гімназії та міста і надалі здобувати перемоги. 
 

Ведучий І Ніч минає, і день починається знов. 
/Він оцінить зусиль Ваших плідність... 
Непохитною є лиш основа основ - 
 Професійність, натхнення і гідність. 
 

Ведучий ІІ Призери районних і міських Олімпіад, у номінації 
«Інтелектуальна надія» вас вітає... 
 

Номер худ (Ліза Нікітіна, Богдана Боль «Эта любовь») 
 

Ведучий ІІ Людина без знань, що птах без крил: не може злетіти високо 
вгору, щоб досягти найвищої мети в житті. Широкі знання, 
звичка мислити, благородство почуттів є саме тими трьома 
якостями, що формують ці крила, і з якими людина є освіченою 
у повному розумінні цього слова. 
 

Ведучий І Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати її Величність 
Обдарованість, гімназистів, які вибороли призові місця на II 
(районному) етапі всеукраїнських учнівських олімпіад, стали 
призерами III (міського) етапу, також переможців конкурсів та 
учасників гімназійного наукового товариства учнів «МАН». 
 

Ведучий ІІ «Мала академія наук України 
Є творчим надбанням усієї країни, 
- Сьогодні день ваш і ваш час, 
Й вершина перша вам під силу, 
Життя - це гарт, життя - це шанс, 
Лише у праці здобувають крила. 
 

Ведучий І Як радісно дивитись на дітей, 
Що мудрість осягти в житті бажають! 
Все усвідомлять, все вони пізнають, - 
Щоб людям послужить, як Прометей... 
 

Ведучий ІІ То ж хай в житті не стрінеться їм горе, 
А щастя світлими крилами обійма! 
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Ведучий І Призерів районного, міського та Всеукраїнського етапів 

конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів 
Малої Академії Наук у номінації «Науковець року»... 
Вітають 
(Танець-композиція у стилі «voguc» 7 класи) 

 
Ведучий ІІ Ерудиція - глибокі знання в певній галузі науки чи в багатьох 

галузях, широка обізнаність, начитаність. Ерудит - людина, яка 
має глибокі знання і є всебічно розвиненою. Сподіваюсь, ви 
зрозуміли, що зараз на черзі номінація «Ерудит року». 
 

Ведучий І Справді, фортуна не всім посміхається, 
Є у житті лиш єдиний гарант, 
Не продається і не купується 
Добре ім’я, любов і талант. 
 

(Танок 6-Б Халатян С., Арсенова В.)  
 

Ведучий ІІ Квітує природа, а ми - її діти. 
Від крони історії тягнуться віти, 
І паростки в серці зростають миттєво, 
Продовжують вічне природнє древо. 
 

Ведучий І Найвеличніша нагорода нашого навчального закладу — диплом 
«Учень року». 
Мати активну громадянську позицію, бути ерудованим, 
активним, упевненим у собі, а також бути яскравою особистістю 
вдається не кожному. Учень року -  це сильна вольова людина, 
це - Особистість. А найсильнішим є той, хто має владу над 
самим собою. 
 

Ведучий ІІ Щоб досягти цієї найвищої нагороди, потрібно відродити в собі 
та підтримувати Вічний Вогонь Мудрості, найкращі поривання 
та якості. 
 

Ведучий І Хай кожен з вас лиш добре серце має, 
Іде у світ навчатись і творить, 
В очах - любов, натхнення вічно сяє, 
І доля щастям сонячно горить. 
 

Ведучий ІІ  Для переможців конкурсу "Учень року”  
(композиція латино-американських танців у виконанні учнів 7-х 
класів + Морозова А.) 
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Ведучий ІІ Сьогодні у нас дійсно незвичайний день -  

День відкриття Галереї зірок педагогічної майстерності. 
Зірковий небосхил гімназії ”Ерудит” засяє надзвичайною 
Мудрістю, душевною Щирістю, неабияким Талантом завдяки 
нашим милим, дорогим учителям. 
 

Ведучий І Працю вчителя ні з чим не порівняти, вчителеві треба працювати 
роки, щоб  побачити предмет свого творіння. Кожна крихта 
людської краси – це його безсонні ночі, сивина, неповторні 
хвилини його особистого щастя. Учителеві часто буває ніколи 
подумати про себе, бо він змушений думати про інших, і це для 
нього не самопожертва, не покірливість долі, а справжнє щастя 
особистого життя. 
 

Ведучий ІІ Серце вчителя... Скільки в ньому 
Ласки, мудрості, скільки теплоти. 
В серці вчителя поруч розквітли 
Риси суворості і доброти. 
Хай пролітають вихором роки. 
Хай сивина припадає до скронь, 
Серце учителя — вічний неспокій, 
Серце учителя — вічний вогонь. 
 

Ведучий І Любі, милі учителі. 
Перед вами схиляються низько 
Усі квіти на нашій землі 
І до серця торкаються близько. 
Хай минають вас кривди і біль. 
Хай здоров’я росою іскриться. 
Ми вклоняємось вам, дорогі вчителі. 
Ідеали з країни дитинства. 
 

Ведучий ІІ За кропітку роботу, за високий педагогічний талант, за радість 
спілкування з вами. 
 
 

Ведучий І Як знак нашої безмежної вдячності прийміть, наші дорогі 
вчителі, цей  муз. дарунок і вітаємо всіх педагогів гімназії 
«Ерудит» у номінації «Професіоналізм і новаторство». 

  
(Голод Віталіна «Если в сердце живёт любовь») 
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Ведучий ІІ Важка і складна вчительська доля. А ще складніше бути 
організатором, керівником закладу. Як вмілий диригент терпляче 
підбирає потрібні нотки, щоб скласти потужний акорд, так і 
директор щодня, щогодини і щохвилини складає єдину палітру 
усього навчального процесу. 
 

Ведучий І Творчо обдарований, енергійний, цілеспрямований,                    
по-справжньому діловий, він весь час знаходиться у 
професійному пошуку. 
 

Ведучий ІІ Під його керівництвом засновано один із найкращих навчальних 
закладів нового типу - гімназію "Ерудит”. 
 

Ведучий І Олександр Михайлович створив сприятливі умови для навчання 
і виховання талановитої молоді і по-батьківські опікується 
долею кожного свого учня. Ось уже упродовж 17 років. 
 

Ведучий ІІ А педагогічний колектив поважає свого керівника за трудовий 
неспокій, за професійну неперевершеність, невичерпну енергію 
та справедливість і мудрість. 
 

Ведучий І Хай буде Вам щирою нагородою любов 270 сердець Ваших 
вихованців та сотень випускників. 
 

Ведучий ІІ Хай віра, упевненість буде джерелом 
Ваших сил, а серце - джерелом мудрості. 
Доземно вклоняємося за Вашу працю, 
За Ваше терпіння і любов до нас. 
 

Ведучий І Хай для Вас ще не один рік розквітає земля навесні, 
Повертає в літа молодії. 
Хай лунають для Вас щонайкращі пісні 
І здійсняються всі ваші мрії. 
 

Ведучий ІІ Для Вас, шановний Олександре Михайловичу, звучить пісня 
(Селютіна Катя «I will survive») 
 
 
 
 
 

Ведучий І Гімназійне життя – це наче маленька держава, що живе за 
певними законами. А допомагають уміло  керувати Олександру 
Михайловичу надійні, успішні та вимогливі помічники - лідери 
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навчального процесу. Своїми знаннями та інтелектом вони 
покорили серця учнів. 
 

Ведучий ІІ А завучі в нас добрі й справедливі, 
Ти неуважним був чи вередливим –  
Це непоміченим повз них ніколи не  пройде, 
Якщо, буває, нас вони карають, 
Збагни - за розум братися пора. 
Ми дякуємо їм за виховання, 
За справедливість, доброту й старання. 
 

Ведучий І Для Вас музичне вітання… 
 

(Паламар Олеся з піснею…) 
 
Ведучий ІІ Без мрії не можна жити. Ми впевнені і віримо, що мрії 

збуваються і здійснення їх можливо при гармонії всіх сердець. В 
унісон з нашими серцями б’ються серця наших батьків. Вони 
сьогодні з нами і з гордістю спостерігають за кожним нашим 
рухом. Серце батьків завжди в тривозі за  своїх дітей. Але 
сьогодні вони випромінюють тільки безмежне тепло своїх 
сердець нам, щоб ми були щасливі й подолали всі труднощі й 
негаразди. 
 

Ведучий І Любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх, дайте їм 
можливість гордитися вами. Зробіть так, щоб передчасні 
зморшки не лягали на їх прекрасні обличчя, щоб їх серця були 
спокійні за  вас. 
 

Ведучий ІІ За працю – честь і слава тим родинам, 
Які плекають наших золотих зірок, 
Готують рідній матері – Вкраїні 
Майбутніх лідерів для світлих перемог. 
Прийміть подяку за дітей хороших, 
За витрачені сили, недоспані ночі, 
За допомогу, за ваші уміння. 
За віру в дітей, за ласку й терпіння. 
 

Ведучий І Сьогодні на нашому святі ми говоримо слова безмежної 
вдячності, Вам дорогі наші батьки! Завдяки вашим турботам та 
допомозі нам навчальний заклад перетворився на неповторну 
казкову країну дитинства з рожевими вітрилами мрій та надій, 
що впевнено тримає курс до мети в бурхливому морі життя. 
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Ведучий ІІ Нехай сторицею повертається Вам добро . 
Бажаємо щастя, міцного здоров’я, радості від дітей. 
 

Ведучий І Дорогі друзі! Слово надається голові батьківського комітету… 
 

(Мороз Анастасія «Три желания») 
  
Ведучий І Обов’язково хочеться подякувати всьому технічному персоналу 

нашої гімназії на чолі гарної бережливої господині – завгоспа 
закладу. Це люди, які кожного  року їдуть до гімназії і очепурять 
її і всю територію біля неї, щоб нам було затишно і приємно. 
 

Ведучий ІІ Щире спасибі працівникам їдальні за їхнє ресторанне мистецтво. 
 

Ведучий І Велике дякуємо нашій медичній службі за добре серце й вчасну 
допомогу. 
 

Ведучий ІІ Невпинний потік гімназистів прямує до бібліотеки, де завжди 
вас приємно зустріне наш бібліотекар. 
 

Ведучий І Бажаємо вам здоров’я міцного, щастя п’янкого! 
 

Ведучий ІІ Чистих ранків, сонячних світанків! 
 

Ведучий І Променів сонця у кожне віконце! 
 

Ведучий ІІ Ніжної ласки, душевної казки! 
 

Ведучий І  Грошей без ліку, довгого віку! 
 

Ведучий ІІ Для вас, наші любі, … 
 

(Танок «Флешмоб» 5-6 класи) 
Ведучий І 
Ведучий ІІ 
Ведучий І 
Ведучий ІІ 
Ведучий І 

Знаходьте час для відкриттів – це умова успіху! 
Знаходьте час для роздумів – це джерело сили! 
Знаходьте час для читання – це джерело знань! 
Знаходьте час для мрії – це шлях до зірок! 
Знаходьте час для творчості – це муза душі! 
 

Ведучий ІІ На сцену запрошується вчитель-методист, учитель вищої 
категорії чия праця відзначена знаком Василя Сухомлинського, 
кандидат філософських наук, директор гімназії «Ерудит» 
Перехейда Олександр Михайлович. 
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Ведучий І Дорогі друзі! Наше свято підійшло до фіналу. 
Його підготували і провели для вас: 
- учитель-методист Уманець Тетяна Володимирівна; 
- музичне оформлення і аранжування – Відмінник освіти 

Забродський Михайло Олександрович; 
- хореографія – вчитель-методист Решетнікова Тетяна 

Володимирівна. 
і ми … 
(ведучі представники) 
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