
Святкова програма до Дня учителя. 
Керівники гуртків Родзін Ю.П., Бойко І.П. 

На вулиці знову осінь,  
Вже перша неділя її.  
На небі з'явилася просинь. 
Летять до тепла журавлі. 
 
А в золоті ореолом  
На сторінці календаря  
Цифру окреслила колом  
Педагогічна зоря. 

 
Доброго святкового дня, шановні 

вчителі! 
 
Доброго дня всім присутнім в цій залі 

! 
 
Сьогодні ми відзначаємо чудове 

свято - День учителя ! Це свято всіх. Бо 
вчитися ми всі починали зі школи. В школі 
вчилися і наші батьки, і ви шановні вчителі, а 
потім продовжували вчитися чи то в ліцеї, чи 
в інституті. 

 
Ось так як зараз ми вчимося в нашому ліцеї. Кажуть: письменник живе у своїх 

книжках, скульптор - у створених ним скульптурах, а хороший учитель - у думках і справах 
учнів. 

Тому кожна людина з почуттям вдячності згадує свій учбовий заклад, своїх 
духовних батьків - учителя. 
 

З нагоди свята бажаємо викладачам, майстрам здоров'я, благополуччя, злагоди в 
сім'ях, родинах. Доземний уклін Вам і щире спасибі за сумління в нелегкім труді, за 
любов, турботу і терпіння. 
 

Хай завжди і в будні, і в свята, душа 
Ваша буде любов'ю багата, нехай 
різнобарвним іскриться, і буде глибока , як 
чиста й бездонна криниця. 
 

Букет квітів! Скільки тепла і щастя 
він може дати, подарований учителю в 
день його професійного свята. Як би не 
змінювалися часи, люди і події, цього дня 
даруватимуть квіти своїм улюбленим 
наставникам: троянди, айстри, хризантеми. 
Так було, є і буде завжди. 



 
День учителя завітає у кожну родину. Адже, всі ми - і дорослі, і малі - «пройшли» 

через турботливі очі і добре серце наших наставників. Вони мов талановиті скульптори, 
ліплять людські душі. Вчать прекрасному, дарують знання. 
 

Найкращі вчителі мої!  
Сьогодні вас вітає цілий світ.  
Ви, мов поміння у осінній час,  
Народжуєте в душах світлі мрії,  
І вірою запалюєте нас,  
А ваша чуйність пас в негоду гріє. 

 
Шановні викладачі, майстри! Вас вітають ті, в чиїх серцях ви запалюєте багаття жаги 

пізнань, кому віддаєте свої знання, чистоту свого серця, своєї душі. 
 

Для вас сьогодні посмішки, вітання,  
Жоржин і айстр та ніжна розмаїть...  
Найкращі, найщиріші побажання,  
Що йдуть від серця нашого, прийміть.  
Нехай життя квітує буйним цвітом, 
І свято радісне приходить знову і знов,  
А доля хай дарує з кожним роком  
Вам щастя, радість, мудрість і любов! 

 
Учителю! 
Вклоняюся доземно перед великим іменем твоїм 
Вже проростають ті чудові зерна 
Під поглядом як сонце золотим.  ; 
Учителю! 
Прекрасного ти гідний 
Бо вибрав у житті свою мету 
Від імені усіх скажу: «СПАСИБІ» 
За Вашу працю вчительську святу! 

 
Шановні педагоги, наше свято завершується. 
Спасибі Вам, що Ви на світі є, 
Що несете добро як щедрий колос, 
Даруєте душі безсмертний голос. 
Ми Вам бажаємо кохання і добра, 



Щоб доленька Вам щедрою була. 
Хай в домі Вашім завжди буде світло, 
Хай люди Вам всміхаються привітно^ 
Нехай земля квітчає шлях Вам, 
Здоров'я Вам, надії і любові !!! 

 
Номери концертної програми: 

1. «А ми бажаєм Вам добра». Виконує вокальний ансамбль. 
2. «Стоїть дівча» Виконує вокальний ансамбль 
3. Вітальна композиція «Тобі учителю». Читають учасники театральної студії 
4. «Квітка». Виконує Семенович Вікторія 
5. «Той хто кохається» з репертуару Катерини Бужинської. Виконує Семенович 

Вікторія 
6. «Вальс». Виконують: учасники танцювального колективу 
7. Василь Симоненко «Вона прийшла». Читає Юрій Губеня 
8. З репертуару Юлії Рай. «Вогогь». Виконує Лідія Легка 
9. Павло Глазовий «У трамваї». Читає Ярослав Лещук. 
10. Свої вітання Вам дарує Ольга Маленька. «Грішная любов» 
11. «Я без тебе» 
12. Леся Українка «Хотіла б я піснею стати». Читає: Василина Процюк 
13. Для Вас співає Любов Кінда. «Тече річка» 
14. З репертуару Тіни Кароль «Тобі». Виконує: Марія Віннічук 
15. «Дощ» 
16. Микола Куліш уривок з комедії «Мина Мазало». Ролі виконують: Уляна - Тетяна 

Шандрук, Рина - Катерина Коломієць 
17. Акробатичний етюд. Вам дарують Марія Воробей та Тетяна Куц 
18. «Лелеченьки» - ця чудова пісня прозвучить у виконанні дуету  Лідії Легкої та Ольги 

Маленької 
19. «На моей стороне луни» 
20. «Полісяночка» співає Юрій Родзін 

 
 


