
Сценарій виховного заходу: 

«Моя професія ,моя гордість» 

Ведучий:      У день цей весняний,чудовий, 

               Сповнений творчих ідей, 

              Хоче   всіх   привітати   щиро 

                     Наш професійний   ліцей. 

Ведуча: То не казка і навіть не сон. 

Він   увесь на виду, він чудовий— 

Мальовничий Куликівський район, 

Мій ліцей в ньому—давній і новий. 

Ведучий:      Ні, не дім це старий, це історія жива. Тут, 

в єдиному серця пориві Оре юність із 

мудрістю, честь їм, хвала,  

                      На   знаннями   засіяній   ниві. 

Ведуча: Наш   ліцей—це не точка на карті земній, 

А   це   світло   зірок   мерехтливих, Світ 

любові   й   добра, сподівань   і   надій, Храм   

наук   для   розумних,   кмітливих. 

 

Звучить пісня 

 

Ведучий:      І   всі   свої   знання, свої   уміння 

Вони   все   нам,   учням, віддають, 

Щоб   ми   змогли   знання   опанувати 

Й   великими   професіоналами   своєї   справи   стати. 

Ведуча: Професій поганих не буває. І яку б ви не обрали, глибоку вдячність   

і   пошану   викликає   той, хто   чесно   працює. 

Хай летить, як   птах   крилатий, 

Мрія   з   краю   в   край, 

Час   спливе   й   життя   скаже: 

«Шлях   свій   вибирай!» 

То   ж, шановні, не   лінуйтесь: 

До   вибору   життєвого   вже   зараз   готуйтесь. 



З   музичним   дарунком   до   вас   учні   ліцею. Звучить   пісня    

Ведуча: Пріоритет і цінність професій, її зміст і спрямованість визначає 

долю молодої людини, яка робить перші життєві кроки в самостійне життя. 

Бо вибір професії є чи не найважливішим моментом, який характеризує 

ступінь громадської зрілості особистості. Ми маємо сьогодні мету: 

познайомити вас із тими професіями які є, на нашу думку, дуже важливими і 

потрібними. А ці професії найдревніші і ніколи не старіють, а з вимогами 

часу   удосконалюються, молодіють і завжди потрібні на ринку праці. 

Ведучий : Як багато професій – але твоя поруч! 

Ким би ви не мріяли стати, Яку 

професію не обрали б, 
Кожен повинен добре знати свою справу, 

Робити її чесно, вміло. 

Ведучий: ПРОФЕСІЯ: тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва категорії («А»,»В»,»С»);       слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування; водій 

автотранспортних   засобів   категорії   «С». 

Ведуча: «Що посієш, те й пожнеш». Це прислів’я добре пам’ятають наші 

хлопці - трактористи-машиністи. Вони обрали шановану в усі часи професію. 

Адже саме завдяки трактористам, хліборобам стає вагомим колос - нашим   

хлібом   насущним. 

Трактористи – «конструктори хлібного колоса», «чародії» - так називає їх 

народ. Їх професія дуже важлива для усіх професій, адже вона є початком   

для   багатьох   із   них. 

 

Ведучий:      Скільки   поля   засіяно   з   рукава   патріаршого, 

Скільки   золота   в   колосі   -   не   питай,   не   лічи, На   

хлібах   його   виросли   космонавти   і   маршали Водії, 

трактористи, автослюсарі! 

Хто не шукає легких доріг, хто покликаний любити поезію щедрих ланів, хто 

всім серцем закоханий у рідну землю, не вагайтесь, обирайте професію   

тракториста - машиніста. 

Ведуча: Наші трактористи-машиністи уміють не лише орати, але й веселий   

настрій   підіймати. 

Сценка 

 



 

І вибирати цю професію потрібно не тому, що ніде подітися, а за покликом 

душі – бути хліборобом – велика честь! 

Ведучий:      Щоб   машини   гарно   працювали І   

проблем   із   ним   не   мали Є   

потрібні   люди   на   землі Наші   

вмілі   автослюсарі. 

Ще   спеціальність   у   нас   є поважна Ця   

спеціальність   слюсар - ремонтник У   

них   благородна   і   добра   мета Зручним   

і   світлішим   зробити   життя 

Ведуча. Зерно. Зернина. Зернятко. Що раз воно схиляє до роздуму. Хліб – це 

життя так вважають трударі землі, і так воно є насправді. Низько 

вклоняємося нашим майстрам - хліборобам за їх клопітку працю, їхню любов 

до землі пронесемо все життя. Він – наша гордість, наше майбуття, він наша 

творчість і мета велика. 

Вручення хліба старшому майстру 

Виконання   вірша 

Ведучий : Професію здобувай, 

Роби життя цікавішим і кращим. 

Ведуча : Хай слово професія буде завжди святим бажанням у твоїй душі. 

Прагніть! Творіть! Мрійте! І будете досвідченими, професійними фахівцями 

своєї справи. 

Ведучий. Сіяти, орати і хліба збирати – 

Ремесло потрібне людям у житті, Тож вчимося землю 

обробляти Хай щастить на обранім путі! 

Ведуча Збагнути! Навчитись! Зуміти! 

Я мрію, я хочу, 

Я прагну. 

Своїми руками творити, 

Щоб люди мене називали – Сучасним Робочим! 

 

 



ДМИТРО БІЛОУС  

 

ХЛІБ І СЛОВО  

 

У стінах храмів і колиб  

сіяє нам святково,  

як сонце, випечений хліб  

і виплекане слово.  

 

І люблять люди з давнини,  

як сонце незагасне,  

і свій духмяний хліб ясний,  

і рідне слово красне.  

 

Бо як запахне людям хліб,  

їм тихо дзвонить колос,  

і золотом сіяє сніп  

під жайворона голос.  

 

І, мабуть, тому кожну мить  

бешкетнику-харцизі  

їх слово батьківське звучить  

як заповідь у книзі,  

 

цей сплав чудесний, золотий  

з ядристих зерен-літер:  

«Не кидай хліба - він святий,  

не кидай слів на вітер!»  

ПАЛЯНИЦЯ  

 

Благословенна праця хлібороба –  

Хліб завжди був і є святим.  

Тривога в ньому і жалоба,  

Та колосочок золотий  

 

Який пробився крізь морози –  

Зеленим пір'ячком зійшов.  

Його весни зігріли сльози,  

У ньому, з древності - любов.  

 

І в першоспечену хлібину  

Ввійшла вона...  

На втечі діб  

Радіє стомлена родина –  

Бо на столі селянський хліб!  



 

Черствого хліба не буває,  

Черствіють очі, ті що злі.  

Дивіться люди: скарб зростає  

І колоситься на землі.  

Михайло Пасічник  

 

СВІЙ ХЛІБ  

 

Ця згадка тепла і свята,  

її в словах не вилить:  

У серці хлюпають жита,  

Пшениця мрійно хвилить…  

О, не забути дні оті,  

Коли не з гуль, не з танців –  

Коли я вперше у житті  

З роботи повертався.  

Коли в крамничці у сільській  

Тремтів од щастя згодом,  

Бо хліб – вже не чужий, а свій –  

Узяв з полиці гордо.  


