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У педагогічній діяльності немає місця байдужос-
ті. Заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) – це 
простір життя дитини. Тут вона не готується до жит-
тя, а повноцінно живе, тому будь-яка діяльність має 
сприяти становленню особистості як творця і проек-
тувальника власного життя, гармонізації та гуманіза-
ції відносин між учнями та вчителями, освітнім за-
кладом і родиною, а також реалізовуватись на засадах 
ідей самоцінності дитинства, демократичного діалогу 
між поколіннями.

Виховна діяльність класного керівника передба-
чає взаємодію з класним колективом і батьками учнів. 
Уміння виховувати – це мистецтво. Метою виховання є 
формування морально-духовної життєво компетент-
ної особистості, яка успішно самореалізується в со-
ціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна 
мета є спільною для всіх ланок системи виховання та 
постає критерієм ефективності виховного процесу.

Зміст запропонованих виховних заходів побудова-
но так, щоб вони були цікаві для сучасного учня, спо-
нукали його мислити, висловлювати власну думку. 
Ще Л. Толстой писав: «...якщо вчитель поєднує любов 
до справи і до учня, він – досконалий учитель». Учи-
телі знають, що дитину виховує не стільки сам захід, 
скільки активна участь у ньому. Розучуючи слова й 
тематичні вірші, беручи участь в інсценуванні, учень 
мимоволі переймається темою заходу, усвідомлює 
його важливість. Заходи спрямовано на виховання  

і розвиток вільної, духовно багатої, життєлюбної, та-
лановитої особистості, яка володіє знаннями про при-
роду, людину та суспільство, готова до творчої діяль-
ності й дотримується принципів моральної поведін-
ки, шанує професійну діяльність учителів і поважає 
батьків.

НОВОРІЧНЕ СВЯТО «НАША ШКОЛА
 МАЄ ТАЛАНТ»

На екрані висвітлюється банер «Наша школа має 
талант». Звучить музична заставка початку свята. 
Виходить ведуча.

Ведуча. Добрий вечір, пані та панове! Щаслива 
вітати вас тут, у цій ошатній залі! Ось і настало дов-
гоочікуване новорічне свято. У повітрі можна відчути 
справжню магію Нового 20... року! Насолоджуйтеся 
нею від душі та даруйте всім довкола тепло свого сер-
ця і тоді здійсняться найзаповітніші бажання, а свят-
ковий настрій супроводжуватиме вас цілий рік!

Нині у нас унікальний новорічний вечір, адже ми 
станемо свідками виступів справжніх талантів на-
шої рідної Лужанської школи! Отже, ми запрошуємо 
всіх на головне шкільне свято «Наша школа має та-
лант»! Але, постривайте хвилиночку, найкращі місця 
в залі досі порожні, а яке ж свято таланту без трьох 
дорогих гостей. Пропоную запросити їх! Зустрічай-
те, судді головного шоу країни (мелодія для виходу  
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Майбутнє наших дітей,
 майбутнє народу – в руках учителя.

 В його золотому серці.
О. Фадєєв
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суддів) – Віктор Кондратюк, Оксана Фролова,  
Івась Яма! 

Ведуча. Панове, рада вас бачити. Проходьте на 
свої місця. Ми починаємо!!! А яке новорічне свято без 
наших улюблених чарівників – Діда Мороза та Сні-
гуроньки?! Запрошуємо їх до зали!!! Вони сьогодні 
будуть особливими суддями на нашому феєричному 
святі!!! (Мелодія. Виходять Дід Мороз і Снігуронь-
ка) За правилами нашого шоу кращого учасника сьо-
годнішнього свята будете визначати саме ви, шановні 
глядачі, своїми гучними оплесками! Отже, не шкодуй-
те долонь, підтримайте талановиту молодь Лужан!!!  
І, звісно у нас є для вас новорічний сюрприз, – сьо-
годні до нас завітали зіркові гості, таємничі та непов-
торні, гурт «Світ хард»! Їх виступ стане справжнім 
сюрпризом для вас.

Зустрічаючи Новий рік побажаємо один одно-
му любові та віри в себе, а також процвітання нашої  
країни. Подаруємо оточуючим найдорожче, найцінні-
ше – любов і тепло наших сердець, увагу та турбо-
ту, щоб в новому році щасливих людей стало більше. 
Саме такими щасливими і неординарними є учасни-
ки гурту «Зупинка дріждзавод» 9-Б класу з виступом 
«Мініатюри життя». А як саме проходили репетиції 
ми зараз побачимо, увага на екран. (Відео 9-Б класу)

Ведуча. Зустрічайте! Гурт «Зупинка ‘‘Дріждза-
вод’’». (Виступ перший. 9-Б клас)

Ведуча. Шановні судді, вам слово. Пане Віктор, 
яке враження на вас справив виступ? (Слово судді)

Ведуча. У це чудове новорічне свято бажаю всім 
виконання заповітних мрій, міцного здоров’я та щирого 
сміху. Нехай у житті буде більше яскравих і барвистих 
моментів, взаємної любові, щастя та добра. Усі біди і 
тривоги, що зустрінуться на вашому шляху, нехай об-
ходять вас стороною. З оптимізмом і вірою в себе готу-
валися до виступу наші наступні таланти. Сумлінна що-
денна праця допомогла їм досягти високих результатів. 
А зараз подивимося, що відбувалося за лаштунками.

Гурт «Де люкс» (Відео 11 класу) (Виступ другий. 
Дівчата 11 класу)

Ведуча. Шановні судді, вам слово. Пані Оксано, 
чи прийшов до вподоби вам цей виступ? Ви вражені? 
(Слово судді)

Ведуча. Завершується черговий рік, що приніс ба-
гато як приємних спогадів, так і розчарувань. Однак у 
Новому році хочу побажати швидко забути все погане, 
захопити з собою лише позитив. Бажаю всім, щоб Но-
вий рік приніс мир, спокій, справедливість та здоров’я, 
радість і впевненість у завтрашньому дні. Саме такий 
помітний слід залишають наші наступні учасники – та-
ланти 9-А класу. Що ж відбувалося на репетиціях цьо-
го кумедного колективу? (Відео 9-А класу)

Ведуча. Зустрічайте, колектив «Гра в чотири 
руки». (Виступ третій. Учні 9-А класу)

Ведуча. Пане Івасю, чи сподобався вам цей ви-
ступ? (слово судді)

Ведуча. У такі свята завжди очікуєш від жит-
тя казкових змін. Бажаю всім, щоб передноворічні  
сподівання справдилися, а реальність перевершила 

найпотаємніші та фантастичні очікування. Нехай жит-
тя дарує вам чудові подорожі, нові звершення, а успіх 
стане супутником усіх починань у новому 20... році! 

Такі найпотаємніші мрії змогли втілити в життя 
наступні учасники гурту 10 класу з екстравагантною 
назвою «Агенти 0010». Давайте подивимося, як го-
тувався до виступу цей загадковий колектив. (Відео 
10 класу)

Ведуча. Зустрічайте, «Агенти 0010». (Виступ 
четвертий. Учні 10 класу)

Ведуча. Щиро дякую всім за бурхливі оплески! 
Шановні судді, передаю вам слово. Дідусю Моро-

зе, вас зачарував цей виступ? (Слово судді)
Ведуча. Нехай Новорічна ніч закриє двері в ми-

нулі негаразди і широко відчинить їх для трьох запо-
вітних подруг – віри, любові та надії. Кожна із них 
нехай наповнить будинок радістю та веселощами і не-
повторною мелодією радості, любові та щастя. Нехай 
у цьому році не буде жодних негараздів! Таким незви-
чайним виступом потішить нас гурт хлопців 11 класів 
«Кенді бойз». Увага на екран. (Відео 11 класу. Хлопці)

Ведуча. Зустрічайте, наші солодкі «Кенді бойз». 
(Виступ п’ятий. Хлопці 11 класу)

Ведуча. Шановні судді, чи припав вам цей виступ 
до душі? Що скажете? (Слово судді)

Ведуча. Новий рік і Різдво Христове! Ці свята – 
найулюбленіші, адже вони дають надію на світле та 
щасливе життя! Вірю, що українці заслуговують на 
кращу долю і в 20... році всім нам обов’язково по-
щастить! Прийшов час зустріти самих довгоочікува-
них зіркових гостей, їх знають не лише в Лужанах, їх 
знає вся країна. Неповторні, чарівні! Колектив «Світ 
хард». (Виступ учителів)

Ведуча. Завершується черговий рік, який приніс 
багато як хорошого, так і поганого. У прийдешньому 
Новому році хочеться побажати всім швидко забути 
погане, захопити із собою лише позитив. Бажаю вам, 
аби новий рік приніс мир, спокій, справедливість та 
здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому дні. 

Отже, нагадую, що всі учасники нашого феєрич-
ного свята виступили, а шановні глядачі, ви своїми 
оплесками будете вирізняти кращого новорічного 
учасника свята! Запрошую всіх учасників нашого 
новорічного свята на сцену! (Мелодія, учасники ви-
ходять на сцену)

Ведуча. Зустрічайте! Гурт «Зупинка ‘‘Дріждза-
вод’’», колектив «Агенти 0010», колектив «Чотири 
руки», гурт «Де люкс», гурт «Кінді бонз». Сьогодні в 
цій залі відбулося грандіозне феєричне свято. Ми ста-
ли свідками того, що Лужани воістину повні таланта-
ми. Я щиро дякую всім, хто творив це свято власними 
руками, усім, хто долучився до створення цих непе-
ревершених номерів! Ви – молодці! Ці аплодисменти 
саме вам! (Заключна мелодія, підсумок свята)

Ведуча. Шановні судді, вам заключне слово! 
(Слово суддям)

Суддя. Я дякую вам за чудові коментарі, а за-
раз прошу уваги. (Мелодія до підсумку голосування  
глядачів)
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Звертаюся до залу і прошу подарувати оплески  
 ____________________________________ !!!

Дякую, прошу поплескати _______________ !!!
Отже, кращими талантами новорічного свята 

стали  ____________________________________ !!!
Вітаємо ________________________________ !!! 
(Оплески всім. Мелодія чи пісня для переможців)
Ведуча. Наші головні судді – Дід Мороз та Сні-

гуронька подарують вам чарівні подаруночки! Зустрі-
чайте головних героїв новорічного свята!!! (Мелодія, 
виходять Дід Мороз і Снігуронька)

Дід Мороз. (На фоні лунає новорічна мелодія)
З Новим роком вітаю вас, люди!
Щастя зичу, любові, тепла.
Хай здоров’я вам щедро прибуде
І щоб славною доля була.
Хай вас радують ніжні світанки, 
Зорі кличуть в далекі світи.
І щоб добрі збулись забаганки
Й досягли ви своєї мети.

Щоб тепло ваших душ не згасало, 
А постійно в них сонце цвіло. 
Щоб добра додалося чимало
І щоб мирно у світі було.
З Новим роком вітаю сердечно,
Хай заходить в серця доброта,
Щоб жилося спокійно, безпечно
В творчі будні й чудові свята.
Нехай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо в ранці
І принесе у вашу хату – 
усмішку, радості багато
Розбудить приспані надії
Зерном і щастям Вас засіє
Зігріє сонцем і любов’ю
І подарує вам здоров’я!
Снігуронька.
Новорічна казка стукає в оселі, 
Новий рік щасливо встав на Ваш поріг.
Будьте, милі друзі, як весна, веселі 
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В цю зимову днину, в цей чарівний сніг!
Хай зникає смуток, хай журба минає, 
Щастя і натхнення гріють серце знов,
Хай в душі квітучій вічно розцвітають 
Радість і здоров’я, віра і любов!
Рік кози не йде,а скаче,
На хвості несе удачу,
Цілий віз везе достатку,
В Україну, в кожну хатку!
Весело дзвенить дзвінками,
Радість щоб була між нами,
Щоби жили ми, як у казці!!!
Дід Мороз та Снігуронька разом. З Новим ро-

ком, з новим щастям!!! (Лунає мелодія. Дід Мороз та 
Снігуронька дарують переможцям та всім учасни-
кам подаруночки)

(Учні 11 класів виходять на сцену для виконання 
фінальної пісні)

Ведуча. Вітаю Вас з нагоди світлих і радісних но-
ворічних свят та Різдва Христового! Зі світлої надії 
кожної людини на щасливе майбутнє розпочинається 
новий рік нашого життя, наші майбутні звершення. 
Бажаю всім здоров’я, щастя, добра і благополуччя.  
З Новим Роком!!!

Відійшов в історію 20... рік, який був насичений 
подіями, напруженою працею, поглибоким змістом і 
звершенням. Однак він залишається для нас добрими 
спогадами, адже подарував нам радість зустрічей і від-
криттів, перемог і досягнень, новий професійний та 
життєвий досвід. Тому в кожного з нас є підстави по-
радіти за все досягнуте, побажати один одному світлих 
надій і щасливого майбуття. Нехай ці традиційно світлі 
добрі свята ваші сім’ї зустрінуть у теплій атмосфері, 
а священне світло Віфлеємської зорі освітить ваші сер-
ця благодаттю та любов’ю, а з першою колядкою в кож-
ну родину увійдуть достаток, мир і злагода. Здоров’я, 
успіхів, радості та Божої благодаті кожному з Вас!

З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай ці 
свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – прине-
суть вам і вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, 
щоб у новому році ви зробили все те, про що так дав-
но мріяли. Вірю, що в новому році ви відчуєте турбо-
ту з боку колег, тепло друзів і близьких. Бажаємо вам 
щастя, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших 
бажань. З Новим роком!!!

Хай рік – позаду, та дорога ще далека,
Ще рік минув, були і дощ і спека,
Жовтогарячі ночі і ранкові зорі,
В’юниться путівець у далі неозорі,
Хай світлим, добрим буде цей наступний рік,
І всі прийдешні – нині і повік.
Хай поміж нами зірка Віфлеємська вічно сяє,
Біда і горе ваші хати проминає,
І благодаттю Божою оселі ваші освятяться,
І в новорічну ніч щасливі сни насняться...
Хай ще багато росяних світанків
Вам доведеться радісно зустріти,
І хай здійсняться потаємні забаганки
І рівним шляхом хай крокують ваші діти...
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The educational activity of a class leader involves in-
teraction with students and their parents. The purpose of 
education is the formation of a moral and spiritual life of 
competent personality, which successfully uses its potential 
in the society as a citizen, family man, and professional. The 
educational goal is common to all sections of the education 
system and is a criterion of educational process effectiveness.

The content of the proposed educational events is or-
ganized in a way to be interesting for the contemporary 
students, to stimulate them to think, express their own 
opinion. Teachers are aware that the child is educated 
not only by the event itself, but also by the active par-
ticipation in it. Studying the words and thematic poems, 
participation in the stages of the event leads to instinc-
tive involvement of the student in the topic of the event 
and student’s comprehension of its importance. Activi-
ties are aimed at the upbringing and development of a 
free, spiritually rich, cheerful, talented person, who has  
knowledge of nature, man and society; is ready for creative 
activity and adheres to the principles of moral behavior,  
respecting the professional activities of teachers and  
parents.
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