
І можливо не багато студентів замислюється над тим, що 
пиокоіа поставляє енергію для клітин, лецитин поліпшує пам'ять і 
11.11 ніс гь до концентрації. 

І першокурсники знають, що ви їм раді, про них турбуються, 
•тчуть допомогти вчитися добре й легко, із задоволенням і без шкоди 
пні ідоров'я. 

1.3. Посвята в студенти 

Світлана Шепета, викладач 
(Тульчинський технікум 
ветеринарної медицини 
Вінницького ДАУ) 

Організац ійна частина 
Сцена прикрашена державною символікою України. На сцені 

і к інііі квіти, колоски пшениці, калина, коровай. 
Справа від сцени розташовані: телевізор, відеомагнітофон, 

н\ /ііотехніка. 
Підготовлено святковий наказ, символічний студентський 

мішок, клятва студента, студентський статут, відеоряд про історичне 
ми іо Гульчин. 

І Іа свято запрошені батьки студентів. 

На сцені двоє ведучих 

II' і І Добридень всім! 
И> і 2 Добридень, добрі люди! 

Ми раді щиро всіх вітати вас. 
lb і І Хай звістка радісна розноситься повсюди: 
Г.і кім Сьогодні свято в технікумі в нас. 
Не'і І Хоч осінь-пані дуже вередлива: 

Бувають дні чудові і негода... 
IU-д. 2 Студентам же чи сонечко чи злива 

Немов весняна бажана погода. 
Нсл І Бо є між днів осінніх справжнє диво -

В житті так рідко є такі моменти. 
Неп. 2 Є свято в осені величне і красиве -

"'Посвята першокурсників в студен-пГ. 
Звучать фанфари ... s r . * ; * ' * * - ' 

Виходить магістр науі^, 
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Веттехнікум Тульчинський - найкращий в Україні, 
Бо тут живе велика і дружна родина. 
Студенти тут чудові, викладачі - найкращі. 
Ви з нами сумувати не будете нізащо. 
Дозвольте зачитати святковий вам наказ. 
Директором підписаний сьогодні він якраз. 

(читає) 
Увага всім! Всім! 

І дорослим і малим! 
Слухайте! 

Всіх, хто в технікум прийшов, 
Щоб знання дістати, 
Наче рідних у колектив наш з радістю прийняти. 

- В гуртожитку дати всім місце у кімнаті; 
Розважати, щоб не мали часу сумувати. 
У їдальні годувать, наче вдома діти. 
Щоб усі були здорові, гарненькі і ситі. 
А на парах всіх студентів мудрості навчати, 
Бо із них спеціалісти мають гарні стати. 
А щоб всі могли студенти в дружбі, гарно жити, 
їм на святі урочисто студентські вручити. 

... вересня 200... р. 
Директор технікуму 

Ми із радістю готові цей виконувать наказ. 
Першокурсники зі святом! 
Пісня ця звучить для вас. 

(виступ учасників художньої самодіяльності) 
Вед. 1 Слово для вітання студентів, які вперше переступили 

поріг нашого технікуму, надається директору. 
(Виступ директора, вручають йому квіти) 

Вед. 2 На сцену запрошуємо студентів-першокурсників 
1 Роки летять невпинно і завзято, 

Немовби крила вдаль їх понесли. 
Сьогодні ми зібралися на свято, 
Де всім студентські будуть нам вручати, 
А ще недавно в школі ми були. 

2 Усім нелегко шлях в житті обрати 
Та в технікум ми з радістю ішли, 
Бо хочемо тут гарний фах дістати, 
Щоб технікум у праці прославляти. 
Щоб нами ви пишатися могли. 



З Можливо, несміливі перші кроки, 
Бо все нове, незвичне все для нас. 

1 До нас на "Ви", тут пари - не уроки, 
2 Але збіжать миттєво дні і роки 

І станем ми випускники для вас. 
3 Але то все попереду, а нині 

Студентська множиться родина урочисто. 
Бо в технікумі дружні всі, гостинні, 
Бо ту г радіють будь-якій дитині. 
Нехай же з нами все святкує місто. 

Вед. І Ми нових студентів раді зустрічати. 
То ж попросим старост курсів поруч з нами стати 

(Називають курс, ім'я старости. 
Виходять старости із квіткою). 

Вед. 2 А щоб професії ази, 
Вам легше було пізнавати 
Куратори вам скрізь і завжди 
Підтримку всім можуть надати. 

Вед. 1 На сцену запрошуються куратори 
(називається курс, ім'я куратора; 
Куратор виходить на сцену до мікрофона, бажає 
студентам добра, іде до старости; староста дарує 
квітку куратору). 

Нсд. 2 Нехай дорога в технікумі нашім 
Вам стелиться, як цей рушник строкатий 
Ми просимо кураторів і старост 
На цю доріжку вишивану стати. 
(Узявши за руки куратор і староста ідуть по 
рушнику, звучить музика, вірш про вчителя) 

Кірін Осінь барвиста, в сукні із листя 
Стежку встеляє добру. 
Дзвоником звично в класи покличе 
Знов гомінку дітвору. 
Вправи, рівняння - шлях до пізнання 
Весь заворожений клас. 
Узявши за руки, в царство науки 
Вчитель заводить всіх нас. 
Скільки терпіння, знань і уміння, 



Скільки потрібно тепла, 
Щоб за тобою завжди юрбою 
З вірою юність ішла. 
Вогники очі знати все хочуть, 
Прагнуть нових відкриттів. 
Віддане дітям, вміє любити 
Серце святе вчителів. 
Па безмежній землі ви для нас, вчителі, 
Наш маяк на життєвих шляхах. 
Ви - любов без прикрас, справжні друзі для нас 
Наша доля у ваших руках 

(зійшли всі зі сцени) 
Першокурсники (2) збирають рушник. 
Зумієш разом подолати 
Складні шляхи науки, 
Бо вчителі, як батько й мати 
Тримають міцно нас за руки. 

2 Хоч вчитись треба нам багато, 
Та ми ж уже не діти. 
Студенти все повинні знати 
І все повинні вміти. 

І Вам, шановні викладачі та студенти старшокурсники, 
даруємо свої таланти. 

(Оголошують імена виконавців і номери художньої 
самодіяльності). 
Всі часто квіти й терни ми 
Стрічаєм на стежках. 
Та слово батька й матері 
Нам вкаже вірний шлях 

Вед. 1 До слова запрошується мати (батько) студента-
першокурсника 

Виступ матері 
На сцені 

Дівчата, мама, хлопець. 
Дівчата з корзиною квітів (говорять про квіти); 
Мама (вітає всіх, бажає успіхів у роботі); 
Хлопець з короваєм (говорим, про коровай) 

(Вручає коровай директору, коровай підносить 
студен і) 



Про коровай 
Святиня роду України - коровай -
Ввібрав любов і працю хлібороба. 
Землі дарунок - щедрий урожай -
За труд натхненний гарна нагорода. 
У цій х л і б и н і - с о н я ч н е тепло. 
Щ о визріло на добрих наших нивах. 
Прийміть цей хліб на радість і добро. 
Вам многих літ бажаємо щасливих. 

На сцені 
Передає корзину квітів для колективу викладачів 
(корзину підносять дві дівчини в українському одязі). 

Про квіти 
Нехай доля буде щедрою до вас, як наша земля. 
Нехай калина дарує вам красу, м 'ята - здоров'я, 
колоски - багатство.... 

Вед. 1 До слова запрошуються студенти-старшокурсники 
1 Тульчинський край - історія правічна. 

Де є ще край багатший, ніж оцей? 
Моя земля! Прекрасна і велична, 
Ти славишся талантами людей. 

2 Тут пісню Леонтович виплітав, 
Суворов вчив війська перемагати. 
В своїм романі Пушкін оспівав 
Цю землю, на красу й добро багату. 

3 Тут, де Пестель збирав декабристів 
На дорогах бурхливих століть, 
Тут, у центрі славетного міста, 
Наш веттехнікум гордо стоїть. 

4 Тут наука над юнню панує, 
І завдання стоять чималі. 
Адже лікар людину лікує, 
А ветлікар - see людство землі. 

1 Як бухгалтером хочете стати, 
Не роздумуйте - швидше до нас. 
Тут уміють студентів навчати, 
Як того вимагає наш час. 
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2 Так! Відомо усім - недаремно 
Тут студенти чудові ростуть, 
Бо вкладає в них чесно щоденно 
Колектив педагогів свій груд. 

3 Про наш технікум знають чимало. 
Це вже є основний показник. 
Нас і область, і Київ признали, 
Бо чудовий у нас керівник. 

4 Він вкладає здоров'я і сили, 
Щоб наука вперед завжди йшла. 
Треба скрізь, щоб такі лиш робили. 
Хто уміє творити діла. 

1 То ж вітаємо всіх з гарним святом 
Вас чекали, шанують всіх тут 
і дозвольте всім вам зачитати 
Наш веселий студентський статут 

(читають статут), 
п. 1 Як навчатись ти прийшов, то гризи науку. 

Час юнацтва не втрачай на спання чи скуку, 
п. 2 Хочеш спи, а хоч - не спи, але встань зарання. 

Не запізнюйся, бо групу підведеш в змаганні, 
п. З Намагайся у журнал „двійку" не впускати, 

Бо тоді на перездачу будеш час втрачати, 
п. 4 На перервах відпочинь і не будь ледащо -

Пообідай, щоб на парах було вчитись краще, 
п. 5 Старших завжди поважай, поможи малому, 

Щоб за тебе всі раділи: в технікумі й дома, 
п. 6 Ти шануй викладачів і не прерікайся. 

Може сто разів ти правий, але вибачайся, 
п. 7 Вчи молодшого як жити і як працювати. 

Бо й молодший може часом у пригоді стати, 
п. 8 Вчись, трудись, радій, що ти є студентом нашим. 

Знай: веттехнікум Тульчинський в світі є найкращим 
(передають статут першокурсникам). 

1 Всім здоров'я і добра зичимо у свято. 
Вас усіх студенти старші хочуть привітати. 

(Вітання від старших курсів. 
Художня самодіяльність) 

Фанфари 
На сцені студент-старшокурсник і викладач 



тримають символічний студентський квиток, ще 
один студент тримає клятву. 

Нед. І Запрошуємо на сцену старост-першокурсників. 
Вед. 2 Вас тата й мами у технікум послали, 

Щоб гарну тут професію собі ви здобули. 
Ви вже не просто діти - студентами ви стали. 
Бажаєм, щоб роки студентські щасливими були, 

икладач: Сьогодні ви одержуєте символічний студентський 
квиток. Кожен із вас одержить власний квиток, який 
підтвердить статус студента. 

Бажаємо вам успіхів у здобутті професій. 
Прийміть цей квиток і гордо пронесіть його через 

роки студентського життя 
(передають квиток старостам). 

Вед. І Для зачитання клятви студента прошу 
першокурсників встати. 

Студент читає: 
Клятва студента технікуму ветеринарної медицини ... 

п. 1 Ми, студенти-першокурсники, клянемось, 
Що будем жити чесно і вчитися завзято, 
Щоб у майбутнім гарно уміти працювати. 

Клянемось! 
(Старости повторюють: „Клянемось!") 

п. 2 Ми технікум, як рідний, всі будем поважати. 
В навчанні будем і в труді його ми прославляти. 

Клянемось! (Старости повторюють), 
п. З Традиції примножим, продовжим гарну справу, 

Щоб нами всі пишатись завжди могли по праву. 
Клянемось! (Старости повторюють) 

Клянемось! 
Клянемось! 

(Всі сідають) 
На сцені - старости-першокурсники 

Вед. 1 Дорогі першокурсники, нехай студентські стежки 
встеляються вам рястом. Живіть у здоров'ї, добрі і 
щасті. 

Вед. 2 І завжди пам'ятайте, що ми - одна родина 
І є одна в нас мати - це рідна Україна. 
Виходять ще учасники художньої самодіяльності. 
Фінальна пісня „Одна калина за вікном ..." 


