
 
Сценарій випускного вечора  

9 клас (2013 р.) 
 

Позивні 
Лунають фанфари 
 На сцену виходять ведуфчий і ведуча 
Лунає ніжна мелодія 
Ведучий: До неба музика сягає, наче мрія, 

І тане в квітах урочистий зал. 
В очах у кожного і радість, і надія… 
У школі випускний останній бал. 

Ведуча: О школа рідна! Ти – як зірка в небі 
Серед складних зіркових поєднань. 
Ми тягнемося завжди всі до тебе, 
Бо у тобі скарбниця наших знань. 

Ведучий: Зоряне небо! Споконвіку воно супроводжувало земне життя 
наших пращурів. Ясним сонячним днем і погожої зоряної ночі, 
ранніми осінніми вечорами та весняними ранками небесні 
світила були разом із людиною, з її радощами і печалями, 
буднями і святами. 

Ведуча: Згодом люди помітили, що небесні світила утворюють групи, 
які назвали сузір’ями.   

Ведучий: А чи не відбулися якісь зімни на нашому зоряному небі у 
Всесвіті? 

Ведуча: Бачу-бачу! З’явилась молода Галактика під назвою “Ерудит”. 
О! Спектральний аналіз доводить, що 2013 році їй виповнилося 
15 років. 

Ведучий: Можливо, народження зірок відбувається і в наш час? А що 
ними рухає? Що виводить зі стану спокою, примушує 
триматися своїх орбіт? 

Ведуча: У цій Галактиці навколо великих яскравих сузір’їв можна 
помітити, як рухається багато-багато зірочок.   
Дитячі голоси 
“Как прекрасен этот мир” (автор Ю. Антонов) 

Ведучий: У яскравій та неповторній галактиці нашої гімназії 
найяскравішими зірками сяють для нас випускники. Сьогодні у 
нас яскраво сяє не одна зірка, а цілий зорепад. Ось настає 
справжня зіркова мить нашого вечора. 

Ведуча: Сьогодні в ефірі та за  лаштунками сцени багато відомих 
ведучих популярних програм. 

Ведучий: Увага! В ефірі  телеканал “Підсумки-2013”! 
Ведуча: Тож зустрічайте: зірки - 9-ти класники третього тисячоліття! 
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Ведучий: Полинула думка до сонця й зірок, щоб глянути на трепетну 

землю, на якій відкривається нам на зелено-голубому обличчі 
планети наше майбутнє! 

Ведуча: Ось – майбутнє України! Випускники! 
Ведучий: Які міцними знаннями збагачують науку! 
Ведуча: Неповторними талантами підносять культуру! 
Ведучий: Клопіткою працею бережуть добробут України! 
Ведуча: Хай же буде їм небо високе, 

Ясне сонце і світла путь, 
Щастя, радість, кохання, натхнення. 
Зустрічайте! Ось вони йдуть!!! 
(Звучить марш. 9-тикласники входять до зали) 

Ведучий: Тож через хвилину наступає урочиста мить… 
Ми проводжаємо випускників 
На радість і на славу. 
Дзвенить – лунає гучно 
Славетний Гімн держави! 
(Звучить гімн України) 

Ведуча: Вечір, присвячений врученню свідоцтв про базову середню 
освіту, оголошується відкритим. 

Ведучий: Сьогодні на нашому святі присутні гості: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

Ведуча: В ефірі нашого свята телепрограма, на яку чекали багато років 
з нетерпінням і надією, радістю і смутком 35 сьогоднішніх      
9-тикласників та їхні батьки й близькі. 

Ведучий: Для вручення документів про неповну середню освіту на сцену 
запрошуємо вчителя вищої категорії, вчителя-методиста, 
відмінника освіти України, чия праця відзначена знаком 
Василя Сухомлинського, кандидата філософських наук – 
директора гімназії “Ерудит” Олександра Михайловича 
Перехейду. 
(Вітання випускників, вручення документів) 

Ведуча: В ефірі супершоу “Найрозумніший” і я його ведучий 
__________ 
Сьогодні фінальна гра, і вперше в історії гри “Найрозумніший” 
ми не можемо визначити єдиного переможця. Ось вони 
королеви та королі! 

Ви – кращі учні, золоте надбання, 
Ви – сяйво, котре не згаса ніколи, 
Отож прийміть ви щирі привітання. 
Ви працювали довго і невпинно 
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І хай же потяг пізнання нетлінний 
Ніколи в вашім серці не згасає, 
А доля зіркою небаченою сяє. 

(Звучить пісня “Круто ты попал в “Эрудит”) 
Ведучий: Доброго вечора всім! В ефірі програма “Ключовий момент” і 

ми ведучі 
__________________________________________________ 

Ведуча: Життя кожної людини – це історія, яка має минуле, теперішнє, 
майбутнє. Час змінює все. Довга життєва дорога людини 
нелегка й мінлива. Та всім неодмінно світитиме далеким 
вогнем, стискаючи серце спогадом дитинства, та земля, де ти 
народився, де живуть твої батьки, де твій отчий дім, де лунала 
ніжна мамина колискова. 

Ведучий: Редакція програми отримала незвичайного листа від батьків 9-
тикласників гімназії. З дозволу авторів я зачитаю фрагмент з 
нього. 
“Шановна передача “Ключовий момент”! Ми змушені 
звернутися до вас за  допомогою. Просимо допомогти 
зустрітися з нашими дітьми. В останній рік вони забули про 
рідний дім. На першому місці у них було навчання в школі, на 
другому навчання в Малій академії наук, на третьому – 
підготовка до ДПА. Дорога редакціє, будь ласка, дайте таку 
можливість побачитися з дітьми”. 

Ведуча: Я знаю, ти довго молилася богу, 
Щоб синові й донці він долю щасливу послав, 
Коли проводжала  в дорогу, 
Де плакало сонце між квітів і трав. 

Ведучий: Я світ обійду і своїми руками 
Збудую щасливе життя. 
І пісня, і слово, що лине від мами та батька 
Омріяним зробить моє майбуття. 

Ведуча: Я запрошую на сцену авторів цього листа  
(на сцені – батьки зі словами…….) 

Ведучий: Що ж, шановні батьки, ми виконуємо ваше прохання. 
Зустрічайте своїх дорослих дітей! 

Ведуча: Не розгубіть скарбів душі 
І не зречіться батьківської мови, 
Бо все життя – то не лише обнови. 
Є в ньому біль: терни на межі. 

Ведучий: Що не легке – то дороге в стократ, 
Мов мамина незгасна колискова. 
Життя таки – не карнавал казковий. 
Без буднів не буває свят. 

Ведуча: То ж на вальс ми вас мами і тата запросимо, 
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Хай помчить він усіх до зірок, 
Закружляє хмільною порошею, 
Наші руки сплете у вінок. 
Прощальний вальс. Випускники запрошують своїх батьків. 

Ведучий: О мить, прекрасна! 
Зупинись! Годиннику, 
Не йди так швидко… 
(виходить двоє ведучих) 

Ведуча: В ефірі передача “Технологія успіху” і ми її ведучі 
___________ 

Ведучий: Щаслива та людина, яка зустріла у житті справжнього вчителя. 
Пам’ятайте своїх учителів завжди. 

Ведуча: Роки… Роки… 
Що ж, не спиняйтеся, мчіть. 
І довгі дні несіть у забуття. 
Ніщо не вічно – лише мій учитель, 
Лиш мій учитель у моїй душі живе усе життя… 

Ведучий: Ми пропонуємо декілька рецептів успіху від наших улюблених 
успішних вчителів. 

Ведуча: Формула успіху від учителя української мови та літератури 
_______________. Якщо ти безграмотний і не читаєш книжок, 
найбільшого успіху, якого ти зможеш досягнути у житті, - це 
триповерховий котедж із басейном у дворі, автомобіль Бентлі і 
літо на пляжі в Майямі. Учіть правила, читайте класиків, щоб 
не обмежитись у житті таким мізером. 

Ведучий: Учителі математики та фізики роблять прогноз, що через 
декілька років у великий бізнес та банківську справу прийдуть 
молоді успішні спеціалісти. 

Ведуча: Всі вони надзвичайно добре вміють примножувати статки, 
застосовувати формули досягнення надприбутків.   

Ведучий: Через декілька років запалають і зірки в біологічній науці. 
Молоді вчені зроблять сенсаційні відкриття в галузі хімії. 

Ведуча: В енциклопедійних статтях про них буде повторюватися один 
біографічний факт: “Навчалися в гімназії “Ерудит”. 

Ведучий: Дорогі вчителі! Ви оберігаєте наше дитинство.   Ми знаємо, що 
вчительська дорога тяжка, не встелена розкішшю. То ж нехай 
ці розкішні квіти і наша щира любов будуть для вас 
подарунком за те, що ви були з нами всі ці роки, що ви не 
зрадили нам, були і залишається вірними обраному колись 
шляху.   

Ведуча: Для всіх наших майбутніх зірок та їх мудрих і добрих 
наставників музичне вітання від…. 

Ведучий: А ми продовжуємо нашу телепередачу “Підсумки - 2013”. І в 
ефірі грандіозне шау – фінальна передача “Танці з зірками”. 
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Хто не знає наших найбільших і найпопулярніших артистів – 
справжніх зірок? Скільки разів вони веселили нас своїми 
цікавими виступами. 

Ведуча: І ось тепер вони в шоу “Танці з зірками”. Вони наполегливо 
готувалися під керівництвом справжньої зірки, королеви 
танців… 
(Танець “Танго”) 

Ведучий: В ефірі передача “Актуальний репортаж” і я її 
ведучий_________ 
Пропоную вашій увазі відповіді на актуальне запитання, яке я 
задав своїм друзям: “Що ви хотіли б сказати гімназії на 
прощання?” 

Ведуча: Гімназіє, ти відкрила нам новий шлях, шлях до знань. Кожен 
крок на цьому шляху – подія, кожна мить – особлива. Ти 
допомагала нам боротися з труднощами і щиро раділа нашим 
успіхам. Дякую тобі за все, що ти для нас зробила. 

Ведучий: Ось і відлетіла у неозору даль наша п’ятнадцята весна, минає 
дитинство… І залишаються від нього тільки звуки, які 
наближають до класу кроки вчителя, скрип крейди, шум дощу і 
аромат – аромат квітів учителям на прощання. 

Ведуча: Дякуємо тобі, гімназіє, за міцні знання, за вірних друзів, за 
незабутні враження та яскраву прекрасну юність. Я впевнена, 
що ми обов’язково зустрінемося в 10 класі – до побачення, 
рідна школо… 

Випускник: Ти чуєш, як стрілка годинника стрімко біжить по  циферблату, 
наближаючи закінчення сьогоднішнього вечора? 

Випускник: Ще не всі заспівані пісні, прочитані вірші, освідчення в  
коханні, проголошені слова подяки… та час, на жаль, не 
зупинити, не повернути назад. 

Випускник: Мелодіє, птахом злітай, 
Серця молоді окриляй, 
Ми юність нашу завзяту 
Запрошуємо на останній шкільний бал. 
Дует випускників виконує пісню “Школьный бал”. На її фоні 
пари танцюють вальс 

Ведучий: От і добігає до кінця урочисте свято. Бажаємо всім 9-
тикласникам веселого й радісного літа, сподіваємося на зустріч 
у 10 класі нашої рідної гімназії. 

Ведуча: Сьогодні нам лягли дороги дальні, 
Цвітуть зірки і вабить висота,  
У школі гімн відлунює прощальний, 
Над залою окрилено зліта. 
Лунає Гімн України 
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