
Сценарій свята утвердження молодого педагога 

«Педагогічний світанок» 

 Лунають позивні акорди музики ( Наталія Май «Вчителька») 

Бойко О.І. 

- Добрий день, дорогі друзі! Найтепліші, найщиріші вітання педагогам, гостям, 

людям з палким серцем, ласкавою усмішкою, мудрістю і щирістю. Кожна людина 

неповторна. Це істина. Тому педагогіка є найбільш складною і суперечливою формою 

людської діяльності. Неможливо педагога навчити педагогіки. Педагогіки необхідно 

вчитися все життя. Завданням кожного з нас є зробити процес навчання захоплюючим та 

радісним. І тут важливе все: посмішка, доброзичливий тон, мистецтво спілкування, 

почуття гумору. 

Для мене дитина – квітка, яка асоціюється з ромашкою. Цікава символіка кольорів 

цієї квітки: 

Білий колір – це чистота. Це юні, чисті душі дітей, які вперше приходять до школи. 

Жовта середина квітки – це світло, радість, насолода, яку ми відчуваємо від своєї 

праці. 

Зелений колір – мир, надія. Надія на те, що наша педагогічна нива ряснітиме 

чудовими сходами. 

Ми хочемо: щоб наша школа стала острівцем людяності і гуманізму, творчості й 

постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, 

то слідуй золотому правилу розум у голові, щирість у серці, здоров’я в тілі. 

 

Дмитрів І.В. 

Недарма говорять: «Учитель живе до тих пір, поки він учиться, перестає бути 

вчителем той, хто перестає бути учнем». 

Наше свято утвердження молодого педагога «Педагогічний світанок» ми 

відкриваємо парадом молодих спеціалістів нашого коледжу. 

Під музику молоді викладачі піднінаються, ведуча  представляє їх: 

-  Петровська Тетяна  Богданівна, викладач англійської мови, 

- Линник Галина Василівна, викладач історії, 

- Матвіїв Іванна Василівна, викладач німецької мови, 

- Катериняк Мар’яна Петрівна, викладач екологічних дисциплін. 

 

Бойко О.І. 



- З вітальним словом виступить директор коледжу Пилипишин С.І. 

 

Дмитрів І.В. 

А тепер ми попросимо наших викладачів в оригінальній і цікавій формі представити себе 

аудиторії, як людину, молодого викладача. Розповісти про свої погляди на педагогічну 

професію, власне педагогічне кредо, професійні мрії, здобутки та проблеми, свої таланти, 

хобі. 

І першою представить свій автопортрет Петровська Т.Б. 

(презентація) 

Бойко О.І. 

 Слово надається наставнику Тетяни  Богданівни - Куцій Світлані Ігорівні. 

Дмитрів І.В. 

А які стежки привели до педагогіки, чого прагне - розповість нам Линник Галина 

Василівна. 

(презентація) 

Слово надається наставнику-Орейді Вірі Михайлівні. 

 

Бойко О.І. 

Свій автопортрет представляє Матвіїв Іванна Василівна. 

(презентація) 

Слово надається наставнику-Ковальській Людмилі Володимирівні. 

 

Бойко О.І. 

Просимо до слова Катериняк Мар’яну Петрівну. (презентація) 

Слово надається наставнику Лазар Галині Петрівні. 

Бойко О.І. 

 Дякую, колеги,  за  такі  змістовні  розповіді.  

До нас завітали Ваші майбутні підопічні.   

(Сценка «Привітання вчителю») 

 

Дмитрів І.В. 

Зараз  настала урочиста  мить  вручити Вам Пам’ятки молодого педагога. І цю почесну 

місію ми довіряємо заступнику директора з навчальної роботи Калаталу О.В. 

                    ( мелодія «Посвята») І вручення Пам’яток   



Бойко О.І. 

 Робота в групах: 1 група – молоді викладачі та їхні наставники, 2 група - решта 

викладачів коледжу) 

- Ви об'єднуєтеся у чотири команди і вам потрібно скласти за 5 хвилин вірш, 

використовуючи запропоновані слова. 

1. Пишатись,каструля, дошка,танцюй, книга. 

2. Годинник, гарбуз, указка, гальма, розслабся. 

3. Мандрувати, народ, грамота, держава, жуйка. 

4. Амеба, нерви, родина, новини. 

Викладачі приєднуйтесь до нашої поетичної перерви і також складають віршики на 

запропоновані слова. 

(Звучить музика ТІК «Вчителька мікрорайону нашого».     Зачитують вірші) 

 

Бойко О.І. 

- З вітальними словами до молодих вчителів звертаються досвідчений педагог, 

ветеран педагогічної ниви Карабаник Володимир Іванович 

 

Бойко О.І  і запрошений гість вручають СКРИНЬКИ ДОСВІДУ. 

  

Бойко О.І. 

-Скриньки у ваших руках - це ваш педагогічний досвід, який ви маєте постійно 

поповнювати, збагачувати значущим і корисним, вилучати зайве.  

 - Щоб пізнати і навчити дитину немає готових рецептів. Не підкаже жоден мудрець у 

світі, як стандартно її виховати. Але є декілька рецептів, які допоможуть жити, працювати, 

любити, виховувати і навчати; зрозуміти дитину як особистість, розгледіти її 

індивідуальність, розвивати творчий потенціал, зробити процес навчання захоплюючим та 

радісним. 

 

Ролік з Ютубу 

Студенти зачитують і вручають всім викладачам коледжу. 

 

 Дмитрів І.В.   

  -Я дуже люблю кулінарію, і деякими своїми фірмовими рецептами я хочу поділитися з 

вами. 



Рецепт вчительської молодості: 

Систематично вживайте: бальзам мудрості, коктейль творчості, каву бадьорості, відвар 

пунктуальності, настій терпимості, екстракт людяності. Приймайте все це ретельно і 

будете вічно молодими. 

Рецепт вчительського щастя: 

Візьміть чашу терпіння, 

Налийте туди повне серце любові, 

Вкиньте дві пригоршні щедрості, 

Хлюпніть туди ж гумору, 

Посипте добром, 

Додайте якомога більше віри, 

І все це перемішайте. 

Потім намажте на шматок відпущеного вам життя І пропонуйте всім, кого зустрінете на 

своєму шляху. 

Приємного вам апетиту, шановні колеги! Апетиту до викладацької праці та творчості! 

 

Бойко О.І.  

 

Ось і добігло кінця наше свято утвердження молодого педагога «Педагогічний світанок». 

Мені хочеться завершити наше свято словами:  

                                                                 Візьми промінь світла 

І спрямуй його туди, 

Де панує темрява… 

 

Візьми усмішку 

І подаруй її тому, 

Хто так її потребує. 

 

Візьми доброту 

І яви її тому, хто сам 

Не вміє віддавати. 

 

Візьми віру 

І віддай кожному, 



Хто не має її. 

 

Візьми любов 

і неси її всьому світові. 

Тож творчих вам злетів, натхнення, здоров'я і безмежної любові! 

Звучить музика. Фотографування. 

 

 

 
 


