
 

Сценарій випускного вечора для дев'ятикласників 

До початку урочистої лінійки звучить музика. 

 

Звучать позивні. 

  

Ведучий. Шановні учителі, батьки, гості! Сьогодні на вулиці буяє зеленню і цвітом літо, 

прийдешній день несе нове   життя.  

Ведуча. Час змінює все, що оточує нас. Довга життєва дорога людини нелегка і мінлива. 

Та всім неодмінно світитиме далеким вогником, оповитим солодким, стискаючим серце 

спогадом — дитинство і юність.  

 

Музика 1 ______________________________________ 

 

9 кл  Ми сьогодні зібралися з вами  

Проводжати дитинство своє.  

Відлітає в замріяні далі  

Сьогодення твоє і моє. 

9 кл   Все вирує, цвіте і буяє,  

Червень вішає квіти в саду. 

 9 років шкільних проминає,  

Я на зустріч із юністю йду

.  

Музика  __________________________________________ 

Ведучий 2. Вони зростали, сили набирались 

 Для того, щоб полинуть  від Землі 

 В світи нові, над хмари підіймалися, 

 Як вчили їх батьки і вчителі. 

Ведучий 1.  Дорослими вже стали ваші діти, 

            їх   тріумфу час настав! 

            Запросимо випускників востаннє 

            Зайти у цей знайомий, рідний зал! 

Музика ____________________________________________ 

Ведучий. Ось вони — наші дев'ятикласники.   Зустрічайте! 

Ведучі. Цікавих і кмітливих! 

Усміхнених, веселих, жартівливих! 

Задуманих, закоханих, мрійливих! 

Серйозних і дорослих, серцю милих! 

Сучасних, прогресивних, заповзятих! 

Старанних, працьовитих і крилатих! 

  

Під музику заходять випускники. _________________________________ 

 

 Ведучий. Промайнули літа,  

Мов хмаринки за обрій далекий, 

 І до школи стежина 

 Протоптана вже до кінця.  

Ви зібралися в ключ  , мов лелеки,  

І надією  б'ються наші серця. 

 Ведуча. Літній день 

 Сонцем промені  розсипані.  

Кожен кличе вас, мерехтить.  

Ви летіти в життя покликані,  

Вам під сонечком цим жить. 

 Ведучий. Готуйтесь до відльоту з рідного гнізда,  

В якому ви учились і зростали,  

Де вас добру і розуму навчали, 

 Де вас зустріла юність золота. 

 



Ведуча: Урочиста частина  свята, присвяченого врученню свідоцтв про базову середню 

освіту  вважається відкритим.  

ГІМН 

 

Ведуча: нехай звучать всі побажання 

Від найдорожчих вам людей 

Приймайте ж перше привітання 

Ви від директора в цей день 

 

Велуча: до слова запрошується директор школи Карпець Лариса Іванівна та заступник 

директора школи з навчально-виховної роботи Писаренко Олена Анатоліївна. 

Музика _________________________________________________ 

Ведуча: Запам’ятайте цей момент. 

Йому ціну ви знаєте 

Тепер в руках важливий документ 

Ви бережно тримаєте 

 

Ведуча: Урочиста частина  свята, присвяченого врученню свідоцтв про базову середню 

освіту  вважається закритим..  

ГІМН 

 

Музика __________________________________________ 

 

Ведуча: А давайте повернемось 9 років назад. Як же вам хотілося йти до школи, як же вам 

було цікаво  і ви лічили дні коли ж переступите поріг рідної школи. І цього чекали не 

лише ви. Ай батьки ну дуже чекали цієї миті.  

 

Музика __________________________________ 

 

Сценка  

 

Доня: Тату, а чому йде дощ? 

Тато: ( читає газету) підеш до школи дізнаєшся! 

Доня: Тату, а в баби Яги є бабенятка? 

Тато: Ну звідки я можу знати! 

Доня:Тату, а нащо конячці коски на плечах? 

Тато: Запитай у конячки!        

Доня: Тату, а твій мотоцикл любить цукерки? 

Тато: Доню - тато любить цукерки)) 

Доня:  Тату, а чому сонечко встало? 

Тато:Бо…. Йому не спиться! 

Доня:  Тату а чому котик нявкає! 

Тато: Доню, бо він не вміє гавкати! 

Доня:  Тату, а коли я піду до школи? 

Тато: Завтра, доню!! Завтра!!! І там тобі вчителька розкаже і про мотоцикл, і про котика і 

про сонечко…нарешті завтра  ми здаємо тебе у школу 

 

Слайд-шоу з початкової школи 

 

Ведуча:  до слова запрошуємо першу вчительку Музику Анну Вікторівну 

 

Випускники 

1. Літа... Літа... Що ж, не спиняйтеся, 

летіть.  

І довгі дні несіть у забуття.  

Ніщо не вічне — та мій перший вчитель, 

 Мій перший вчитель у душі моїй  

Живе усе життя.  

2  Наймиліша, найрідніша  

Наша зоре світанкова.  



Із усіх ти найдорожча 

 І до тебе наше слово 

 

. 

3 Простіть нас, часто ми бували винні 

Переживань багато вам несли 

А часом бували навіть беззупинні 

Інколи образити могли. 

4 Бувало навіть ми впирались 

Не розуміючи праці вашої важкої 

А ви нас завжди вибачали 

І лиш хитали головою. 

 

 

5 І кожен день уперто нас навчали 

Як відрізнити де добро, де зло 

І вірили, надію в те плекали 

Що виросте в душі у нас добро. 

6 Простіть за все, що було неприємним 

То не навмисно, не зі зла 

Старання ваші були не даремні 

Тож зичимо вам великого щастя й добра. 

Музика.  Квіти 

 

Ведуча. У мистецтві людину, яка створює красу називають «майстром» 

-у спорті того, хто готує команду – тренером. 

- на підприємстві його ім’я – начальник 

У дитячому садку – няня. 

- А ще його можна назвати опікуном, адвокатом, психотерепевтом, бойовим 

командиром. 

- -ви   мабуть здогадалися, що мова йде про класного керівника 

- - у наших дев’ятикласників їх було аж три  

- У 5-7 класах – Піскунова Олена Юріївна, у 8 класі  - Тітов Олександр  

Михайлович,    у 9 – Лисенко Тетяна Володимирівна 

Запрошуємо їх до слова. (виступ, квіти) 

 

  Випускник. Для нас порадником і 

другом 

 Завжди був класний керівник.  

Коли давалось нам щось туго, 

 Приходити на допомогу звик. 

 

Спасибі вам за науку,  

За добре слово й тверду руку.  

Ну, а найбільша дяка вам —  

Учителям-керівникам.  

 

. Гарні нас люди учили розуму,  

За класом закінчували ми клас. 

 Велике спасибі сьогодні тому, 

 Хто сил не шкодував для нас!  

 

. Спасибі, що ви нас любили,  

Суворсть вам до лиця.  

За те, що ви нас мислити навчили.  

Спасибі за все, що зробили   для нас. 

 

Слайд-шоу 5-9 класи 

 

Ведуча: Емоції випускників переповнені. Але вони хочуть сказати слова вдячності своїм 

вчителям-предметникам.  

 

Випускники 

А все ж таки у нашій школі вчителі найкращі, найсимпатичніші, найерудованіші 

-найвеселіші, найтолерантніші,  найвилогливіші, найпедагогічніші педагоги 

-Саме ті люди, які є гордістю нації,  прикладом наслідування 

-Люди, якими ми пишаємося,  люди, які мають не лише золоті руки  й золоті голови, а й 

золоті серця 

Люди, які гідні найкращих слів, найвищих нагород, найбільшої шани, безмежної любові.  

Вам за це кланяємось, адже ми дорослими стали людьми. 

Тож спасибі за ваше терпіння.  Ми завжди будемо пам’ятати 

Допитливих і вимогливих 

Яскравих та енергійних 

Доброзичливих і ніжних 

справедливих і лагідних 

Математично чесних 



 Разом: вічно молодих і веселих. 

Протягом 9-ти років навчання ми рідко  дивували вас міцними знаннями. Тож  хочемо  

спокутувати свої  недовивчені уроки солодким сюрпризом. Любити вас такими як ми є. 

Музика _____________________________ 

 

Ведуча: Ось нарешті у них в руках свідоцтво. До нього дорога у цілих9 років. І на цій 

дорозі поруч з ними були вчителі і, звичайно,   батьки. Це їм ви завдячуєте своїм життям, 

успіхами і досягненнями. 

Музика____________________________________ 

 

Діалог доньки і мами «Скажи мені мамо» на фоні музики ________________________ 

 

Донька: Розкажи мені, мамо, про квіти. 

Вони завжди і всюди цвітуть? 

Мати: Воно так. Та морози невтішні 

Часом цвіт їх прекрасний зведуть. 

Донька: Розкажи мені, мамо, про юність 

Вона ж вічна в душі. Чи не так? 

Мати: З віком, доню, приходить лиш мудрість. 

Роки ж зупинити не зможеш ніяк. 

Донька: Розкажи мені, мамо, про друзів. 

Їм можна в житті довіряти? 

Мати: Вірні друзі пізнаються в тузі. 

Будь розумною і вмій їм прощати. 

Донька: Розкажи мені, мамо, про долю. 

Чи людині підвладна вона? 

Мати: Наша доля, доцюньо, як море. 

Той пливе лиш, хто має човна. 

Донька: Розкажи мені, мамо, про серце. 

Чом страдає найбільше від слів? 

Мати: У житті все пізнати прийдеться. 

Головне, щоб любити умів. 

Син: Розкажи мені, мамо, про роки. 

Для батьків чом не вічні вони? 

Мати: Роки, доню, не згаснуть допоки 

Матерів пам’ятають доньки і сини. 

Музика: __________________________________ 

 Виходять мами   Благословення батьків 

  

1.Дорогі наші діти! .Благословляю вас неспокоєм за долю вашу високу, поглядом у 

майбутнє тривожним. Оборонити хочу від лиха молитвою щирою, нелукавою, на 

прощення щедрою 

2. Благословляю вас святою маминою сльозою, що   ви її не помітили  Нехай та сльоза    

осяє вам серед темної ночі невдач, нехай породить ридання-плач, що душу очистить. 

3.Благословляю вас зеленим яблуком вашого дитинства, що було символом доброти,   

розумінням істини. 

4. Благословляю вас сонячним зайчиком, що жив колись на вашій парті  

5 Благословляю вас дзвоном бджоли, що будила на нашім подвір’ї   липу.   



6. Благословляю вас болем у серці, бо вже не втримати вас, не спинити,   Сміливо 

крокуйте вперед! Та назад оглядайтесь – там лишаються ті з кого ви проростали, хто 

наповнював  вас любов’ю! 

7. Нехай же вас Господь благословляє 

У світлу путь на добрії діла, 

На вірну стежку завжди наставляє, 

Щоб доля у вас щасливая була. 

 

 Ведуча: Ви  тримаємо  в  руках  серця вашого дитинства,частинки вашої любові,  які  

були    запалені  іскорками знань 1  вересня  2010 року.  Сьогодні  ви  повертаєте  свою 

любов тим,  хто  для  нас  всі  ці  роки був  найдорожчим. 

-  Я  віддаю  цю  частинку свого серця  своєму  дитинству,  яке  вже  ніколи  не  

повернеться.  Дитинство  моє,  прощавай! 

-  Я  віддаю його   своїм  безтурботним  шкільним  дням.  Було  здорово! 

-  Я  віддаю   своїм  друзям.  Найкращим,  найвірнішим,  найнадійнішим! 

-   Я  віддаю  свою любов   своїм  батькам.  Усі  роки  вони  були  разом  із  нами.  Я  вас  

дуже  люблю! 

-  Я  віддаю  свою  любов вчителям.  Дякую  за  підтримку  і  розуміння! 

-  Я  віддаю  свою  любов  рідній  школі.  Школо  рідна,  прощавай! 

-  я  віддаю  цю любов   своєму  майбутньому.  На  нас  чекають  великі  справи! 

-  Я  віддаю  свою  любов всім,  хто  вчив  мене  завойовувати  і  підкорювати  світ.  Ми  це  

зробили! 

Класний керівник   А я   віддаю  всю свою любов вам, дорогі мої дорослі діти.  

  Хай буде завжди  у ваших серцях любов, справдня, чиста, велика, взаємна. Діліться своїм 

щастям і вона обов’язково   примножиться! 

 

Ведучий.   Шановні випускники!  

Ведучий. Любіть життя, шануйте кожен день,  

Робіть йому коштовні подарунки 

 З колосся золотого і з пісень,  

З натхнення творчого, з окриленої думки.  

Ведуча. Із дружби, що не губиться в роках,  

З любові, що палає, наче ватра,  

Тримайте майбуття в міцних руках.  

У вас — безсмертя наше, наше завтра!  

 

Фінальна пісня випускників.        

 


