
«І знову день, коли дзвінкоголоссям усі дороги сходяться в ліцей» 

Керівники гуртків Родзін Ю.П., Непеляк А.М. 

 

Позивні свята 

2: Благословенні ми життям, 

Козацький маєм хист і вдачу. 

Під кольоровим вишиттям серця нескорені, гарячі! 

1: Мить сокровенна, як вишня у цвіту –  

Сяють слова золоті і нетлінні: 

Рідні до болю, рівні життю –  

Ти народився й живеш в Україні! 

2: Добрий день, дорогі друзі! 

1: Вітаємо вас, шановна ліцейна родино!  

2: Урочиста лінійка, присвячена Дню знань і початку нового 2015- 2016 

навчального року оголошується відкритою! 

 Звучить Гімн України. 

1: Ми – українці, народ, який бореться за свою країну. За її цілісність і свободу. 

2: Нам сьогодні доводиться захищати свої кордони і інтереси нашої держави. І 

ми виборемо цю перемогу. 

1: Нам є за що боротися! За нашу славну,  прекрасну,  квітучу Україну! 

2: Слава Україні!      - (ліцей) Героям слава! 



Музичний виступ 

1: Ми - майбутнє України. То ж своїми 

знаннями та працею маємо 

примножити її багатства,  зберегти 

унікальну культуру, започаткувати нові 

традиції.  

2:Все, що в серці несем, Україно, у 

твоїх ми дістали глибинах!                                           

Ти нам сили і віру в майбутнє дала!                                                                                                             

Тут зібралася вся наша дружна родина,                                                                          

щоб наснагу черпати з дзвінкого твого джерела! 

1: І голова цієї родини,  який по-батьківськи дбає, опікується і скеровує життя 

ліцею  - директор.  

2: Радо запрошуємо до слова директора Рівненського професійного ліцею 

Пачебулу Володимира Йосиповича!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музичний виступ 

1: Що є це щастя?- я себе питаю. 

В своїм житті його чекаю, жду. 

Чи може лиш примарами я марю?- 

2: Спитаймо мудреця Сковороду.  

               Бо він прості давно відкрив 

секрети 

               І я до них звертаю погляд 

свій. 

               Нехай наш вік космічної ракети,  

               В словах філософа живе сучасник мій.                                                                                                     

Сковорода:  _________________________________ 

1: Отже, щастя полягає у тому, щоб 

відкривши в собі справжню до 

чогось здібність, побудувати на ній 

своє життя? 

Сковорода: _____________ 

1: Що ж. прислухаємося до порад 

українського  філософа і педагога 

Григорія Сковороди.  

2: Нехай найбільш складне  в нашій професії та навчанні обернеться втіхою 

пізнання й радістю перемог. 

1: І нехай прапор, вже рідного Рівненського професійного ліцею стане 

прапором знань кожного з нас. 

2: Для привітального слова запрошуємо методиста Рівненського професійного 

ліцею Кузьмича Ігоря Петровича. ______________ 

Музичний виступ 

1:Рівненський професійний ліцей радо вітає молодь, яка свідомо обирає 

самостійний шлях у професію.                                                                                                        

2: На складних дорогах життя праця, вміння і знання - надійні орієнтири, які 

скерують наші досягнення до вершин професіоналізму!  



1:Знання у ліцеї не тільки цінують, їх ще й оцінюють строгі, але справедливі 

викладачі.  

2: Слово має викладач зі спецдисциплін Помаранська Наталя Євгенівна! _ 

Музичний виступ 

1: День знань - перше свято в новому 

навчальному році. Нехай святковий  

настрій  буде доброю підтримкою у 

буденних справах, а кожен день стане 

днем знань. 

 2: Нехай обрана професія  дарує 

натхнення і крила для здійснення 

найзаповітніших мрій!  

Літературно-музична композиція на вірш Ліни Костенко “Крила”                                                            

 

 

 

1: Шановне учнівство! Ви - молодість  свого народу, цвіт нації, надія й 

майбутнє рідної держави.  

2: Тож усім нам слід вчитися так, аби нами пишалися батьки і вчителі. Щоб ми 

могли стати гідними громадянами своєї  Вітчизни. 

1: Шановні присутні! Урочиста лінійка, присвячена Дню знань і початку нового 

2015- 2016 навчального року оголошується закритою! 

Звучить Гімн України. 

2: І звичайно ж... свято було б неповним без першого дзвінка. Нехай він 

засвідчить мить, коли розпочинається наша спільна освітня подорож до 

здобуття професій! 

1: Запрошуємо учнів ліцею до навчальних  кабінетів, на свій перший урок! 

(Лунає перший дзвоник) 

2: До побачення! 

1: До нових зустрічей! 


