
СЦЕНАРІЙ 

урочистого заходу з нагоди 75 річчя створення 
Запорізької обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України 
 
Дата проведення: 16 грудня 2014 року 
Час проведення: 11.00 
Місце проведення: м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 5, будинок Профспілок, 
актова зала, 1 поверх 
 
1. Відкриття заходу: 
1.1. Гімн України                                                                                                0,5 хв. 
1.2. Гімн ФПУ                                                                                                        1 хв. 
1.3. Фанфари 
1.4. Вступне слово ведучих: 
Ведучий:                              Ювілей, ювілей 
                                              І гостей вже повна зала, 
                                              В цей чарівний, гарний день 
                                              Профспілкам освіти – слава! 
 
Ведуча:                                 Признанье взволнованной Музы: 
                                              Прошу, не сочтите за лесть. 
                                              Спасибо вам, Профсоюзы, 
                                              За то, что вы все таки есть! 
 
Обидва ведучі разом:          И тяжесть нелегкого груза 
                                              Сломить не сумеет вас. 
                                              Ведь школа без Профсоюза, 
                                              Как без учителя класс. 
 
1.5. Фільм про історію створення ЗОО ППОНУ                                             4,5 хв. 
 
1.6. Продовження вступного слова ведучих: 
Ведуча: Шановні члени Профспілки, голови первинних, районних, міських 
              організацій Профспілки, соціальні партнери, гості! Щиросердечно 
              вітаємо всіх з 75 річницею заснування Запорізької обласної організації 
              Профспілки працівників освіти і науки України! Це, без перебільшення, 
              визначна подія в житті Запорізького краю, бо Профспілкова організація 
              ровесниця Запорізької області. 75 років тому була створена славна 
              Запорізька область. 
 
Ведучий: До свого 75 ювілею Запорізька обласна організація Профспілки 
                прийшла семидесяти шеститисячною згуртованою, потужною 
                організаційною ланкою в складі Всеукраїнської організації 



                Профспіфлки працівників освіти і науки України, яка об’єднює 20 
                  районних, 7 районних м. Запоріжжя, 4 міських, 8 вузівських 
                  первинних організацій Профспілки. 
 
Ведуча: Ми – найчисленніша профспілкова організація області. У маленькому 
             далекому селі і у великому місті – всюди, де є дитячий садок, школа, 
             заклад освіти, там є профспілковий осередок – профспілкова група або 
             первинна організація. 
 
Ведучий: Всі ці роки профспілкові активісти, лідери на всіх рівнях від первинки 
                до обкому впевнено стоять на захисті прав та інтересів освітян, 
                науковців, студентів. Організація росте, розвивається, загартовується 
                у боротьбі за трудові права та добробут членів Профспілки. 
 
1.7. Представлення гостей: 
Ведуча: З ювілеєм нас прийшли привітати: 
                
               Від Запорізької обласної державної адміністрації  
               ____________________________________________________________. 
               Голова Запорізької обласної ради _______________________________ 
               ____________________________________________________________. 
               Директор департаменту освіти і науки Запорізької ОДА ____________ 
                ____________________________________________________________. 
               Міський голова ______________________________________________. 
               Директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Раїса 
               Василівна Чухрай. 
               Ректор Запорізького обласного інституту післядипломної  
               педагогічної освіти Володимир Васильович Пашков. 
               Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
               Акредитації Запорізької області, професор, доктор технічних наук, 
               ректор Запорізького національного технічного університету 
               Сергій Борисович Бєліков. 
Ведучий: Народний депутат України, ректор Запорізького національного 
                 університету, професор, академік Микола Олександрович Фролов. 
                 Ректори вищих навчальних закладів області, директор педагогічного 
                 коледжу, начальники відділів та управлінь освіти м. Запоріжжя та 
                 області. 
                 Голова Запорізької обласної ради профспілок Віктор Максимович  
                 Сластьон. 
                 Голови обласних організацій галузевих профспілок. 
                 Директор виконавчої дирекції Запорізького обласного відділення 
                 Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
                 Віталій Миколайович Каплій. 
 
1.8. Вітальне слово Гринь Н.І.  



 
Ведуча:   До слова запрошується заслужений працівник профспілок України, 
                 заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки 
                 України, голова обласної організації Профспілки Надія Іванівна  
                 Гринь. 
 
2. Нагородження грамотами ФПУ та ЦК. 
 
Ведуча: Для нагородження Почесною грамотою Федерації профспілок України 
              запрошується Сластьон Віктор Максимович – голова Запорізької 
              облпрофради. 
 
Ведучий: За багаторічну плідну працю в Профспілці, високий професіоналізм, 
                 значний особистий внесок у захист соціально – економічних прав, 
                 інтересів членів Профспілки та з нагоди 75 річчя заснування 
                 Запорізької обласної організації Почесною грамотою Федерації 
                 Профспілок України нагородження проводить Сластьон Віктор 
                 Максимович. 
                 Почесними грамотами ФПУ нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
 
Ведуча: 
- Барановська Інна Василівна – голова Великобілозерської районної організації 
Профспілки, 
- Захарова Ксенія Миколаївна – голова первинної профспілкової організації 
Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольського району, 
- Злотнікова Олена Борисівна – голова первинної профспілкової організації 
Запорізької загальноосвітньої школи №94 Орджонікідзевського району, 
- Лапіна Алла Олександрівна – голова первинної профспілкової організації 
Комунального закладу “Запорізький педагогічний коледж” Запорізької обласної 
ради, 
- Лола Віталій Григорович – голова первинної профспілкової організації 
Бердянського державного педагогічного університету, 
- Мишакіна Лариса Миколаївна – голова Запорізької районної організації 
Профспілки, 
- Тищенко Наталія Василівна – голова первинної профспілкової організації 
дошкільного навчального закладу №262 Комунарського району м. Запоріжжя, 
- Топчий Ірина Вікторівна – голова первинної профспілкової організації 
Запорізької гімназії №11 Жовтневого району, 
- Турзіна Лідія Іванівна – голова первинної профспілкової організації 
Запорізької гімназії №107 Комунарського району. 
 
Ведуча: Нагородження грамотами центрального комітету Профспілки 
проводить голова обласної організації Профспілки Гринь Надія Іванівна. 



Ведучий: За високий професіоналізм, багаторічну плідну роботу щодо захисту 
                 трудових, соціально – економічних прав та інтересів працівників  
                 освіти, з нагоди 75 річчя заснування Запорізької обласної організації  
                 Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки працівників 
                 освіти і науки України нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
- Бабаченко Ольга Григорівна – голова Василівської районної організації, член 
Центрального комітету Профспілки, 
- Барська Галина Іллівна – методист, голова первинної профспілкової 
організації дошкільного навчального закладу №6 Орджонікідзевського району 
м. Запоріжжя, 
- Вєльчєв Анатолій Степанович – голова Приморської районної організації 
Профспілки, 
- Голік Яна Петрівна – вихователь, голова первинної профспілкової організації 
дошкільного навчального закладу №160 Ленінського району м. Запоріжжя, 
- Голубєва Анна Федорівна – бухгалтер Мелітопольської районної організації 
Профспілки, 
- Демченко Світлана Миколаївна – голова первинної профспілкової організації 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куйбишевського 
району, 
- Костіна Тетяна Анатоліївна – учитель, голова первинної профспілкової 
організації загальноосвітньої школи №65 Шевченківського району м. 
Запоріжжя, 
- Маслова Інна Борисівна – учитель, голова первинної профспілкової 
організації загальноосвітньої школи №24 Хортицького району м. Запоріжжя, 
- Межерицька Ольга Петрівна – учитель, голова первинної профспілкової 
організації Запорізького ліцею №34, 
- Мельниченко Віктор Іванович – учитель, голова первинної профспілкової 
організації Запорізького НВК №67 Заводського району, 
- Падалка Володимир Петрович – член президії обкому Профспілки, 
- Приходько Олена Володимирівна – голова первинної профспілкової 
організації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів “Інтелект” Куйбишевського 
району, 
- Рижкова Надія Георгіївна – вихователь – методист, голова первинної 
профспілкової організації дошкільного навчального закладу №290 
Комунарського району м. Запоріжжя, 
- Саветченко Володимир Ілліч – голова первинної профспілкової організації 
Оріхівської гімназії №1 “Сузір’я”, 
- Скрипка Ольго Йосипівна – голова первинної профспілкової організації 
Біленьківського дошкільного навчального закладу Запорізького району, 
- Стовбур Наталія Маратівна – завідувач бібліотеки, голова первинної 
профспілкової організації загальноосвітньої школи №76 Жовтневого району м. 
Запоріжжя, 



- Халач Любов Дмитрівна – бухгалтер Мелітопольської міської організації 
Профспілки, 
- Черняєва Марія Миколаївна – член ПК первинної профспілкової організації 
Запорізького національного університету, член обкому Профспілки, 
- Шамрай Людмила Петрівна – голова первинної профспілкової організації 
Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пологівського району. 
 
Ведуча:  За високий професіоналізм, активну життєву позицію, багаторічну 
               плідну співпрацю з галузевою Профспілкою та з нагоди 75 річчя 
               заснування Запорізької обласної організації Почесною грамотою  
               Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України  
              нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
 
- Бєліков Сергій Борисович – ректор Запорізького національного технічного 
університету, голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації Запорізької області, 
- Фролов Микола Олександрович - ректор Запорізького національного 
університету, 
- Єлісєєв Ігор Анатолійович – начальник Мелітопольського міського 
управління освіти. 
 
Ведучий: Вітальна адреса надійшла від ЦК Профспілки та її голови Георгія 
                Труханова (читається текст). 
 
3. Номер художньої самодіяльності. 
 
 
4. Привітання та нагородження грамотами Запорізької ОДА та обласної 
ради, Запорізької міськради, органів управління освітою: 
 
Ведучий:                                     Освітянські профспілки 
                                                    Дуже впевнено крокують 
                                                    Обласні структури влади 
                                                    Щиро їх завжди шанують 
 
Ведуча:   Для привітання від Запорізької обласної державної адміністрації 
                запрошується  ___________________________________________. 
 
Привітання представника ЗОДА. 
 
Ведучий: За вагомий внесок в розвиток профспілкового руху, активну 
              громадську роботу по соціально – економічному захисту членів 
              Профспілки та з нагоди 75 річчя заснування Запорізької обласної 



              організації Профспілки працівників освіти і науки України Почесною 
              грамотою Запорізької обласної державної адміністрації 
              нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
 
- Волченко Олена Миколаївна – завідуюча Розівським дошкільним навчальним 
закладом, голова Розівської районної організації Профспілки, відмінник освіти, 
- Іванченко Андрій Володимирович – голова первинної профспілкової 
організації студентів, аспірантів, докторантів Запорізького національного 
технічного університету, голова молодіжної ради Запорізької обласної ради 
профспілок, 
- Мендель Надія Йосипівна – методист методичного кабінету Токмацького 
районного відділу освіти, голова Токмацької районної організації Профспілки, 
відмінник освіти, 
- Могилат Олександр Григорович – директор Михайло – Лукашівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, голова Вільнянської районної 
організації Профспілки, відмінник освіти, 
- Юдін Юрій Іванович – заступник голови Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України, заслужений працівник 
Профспілки працівників освіти і науки України. 
 
Ведуча: Вітаємо нагороджених. 
 
Ведучий: Для привітання від Запорізької обласної ради запрошується 
                ______________________________________________________. 
 
Привітання представника ЗОР. 
 
Ведуча: За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 
              громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток 
              профспілкового руху Запорізької області орденом “За заслуги перед 
              Запорізьким краєм” ІІІ ступеня нагороджується голова Мелітопольської 
              районної організації, заслужений працівник Профспілки працівників 
              освіти і науки України Тєтєріна Марія Петрівна. 
 
Звучать фанфари. 
 
Нагородження Тєтєріної М.П. 
 
Ведучий:                              Профсоюз – это не просто, 
                                             Профсоюз – это судьба, 
                                             Профессия мудрих взрослых, 
                                             Профсоюз – это борьба. 
                                             Вы заслужили признанье 



                                             Начальников и учителей. 
                                             За боевитость, честное слово, 
                                             С которым жить веселей. 
                                             Борьба за веру и правду –  
                                             Это Ваша стезя. 
                                             Чтоб результатом Вы были рады –  
                                             Верьте всегда в себя! 
 
Ведуча: Подякуємо Марії Петрівні за багаторічну плідну працю та привітаємо з 
             високою оцінкою її профспілкової діяльності. 
 
Ведучий: За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
              профспілкового руху, активну громадську діяльність Почесною  
              грамотою Запорізької обласної ради нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
 
- Діоба Тетяна Іванівна – завідуюча Приазовським дошкільним навчальним 
закладом №2, голова Приазовської районної організації Профспілки, відмінник 
освіти,  
- Клименко Анатолій Іванович – голова Гуляйпільської районної організації 
Профспілки, депутат Гуляйпільської міської ради, 
- Моненко Ніна Василівна – голова Бердянської міської організації Профспілки, 
відмінник освіти. 
 
Ведуча:                                  Вы поверьте, хоть идут года, 
                                              Сердцем и душою не стареют 
                                              Те, кто с профсоюзами всегда, 
                                              Те, кто жить иначе не умеют. 
 Ведучий:                                И не можем мы сидеть и ждать, 
                                               Делать все не можем с половины, 
                                               Потому и некогда считать 
                                               На висках заметные седины.  
 
Ведуча: Вітаємо нагороджених. 
 
Ведучий: Для привітання від Запорізької міської ради запрошується 
              ________________________________________________________. 
 
Привітання представника ЗМР. 
 
Ведуча: За вагомий внесок у розвиток профспілкового руху, активну 
                громадську роботу з соціально – економічного захисту членів 
                Профспілки Почесною грамотою виконавчого комітету Запорізької 
                міської ради нагороджуються: 



 
Звучать фанфари 
 
- Володькова Тетяна Василівна – голова Хортицької районної організації 
Профспілки м. Запоріжжя, 
- Гамов Микола Семенович – голова первинної профспілкової організації 
Запорізького національного технічного університету, депутат Запорізької 
міської ради, 
- Куниця Наталія Іванівна – голова Шевченківської районної організації 
Профспілки м. Запоріжжя, 
- Пашко Алла Миколаївна - голова Ленінської районної організації Профспілки 
м. Запоріжжя, 
 - Сизова Наталія Вікторівна – спеціаліст Запорізької обласної організації 
Профспілки, профорганізатор обкому Профспілки. 
 
Ведучий: Вітаємо нагороджених. 
  
5. Номер художньої самодіяльності. 
 
Ведуча:                                Хто на захист освітян, 
                                             Хто на захист науковця, 
                                             Поспішає раз у раз 
                                             В дні негод, дощів і сонця? 
 
Ведучий:                               Хто здоров’я нам дарує 
                                             Хто права оберігає 
                                             І дорослих і дітей - 
                                             Профспілки – це кожен знає. 
 
6. Привітання та нагородження грамотами Запорізької обласної ради 
профспілок. 
Ведуча: Слово для привітання надається голові Запорізької обласної ради 
              профспілок Сластьону Віктору Максимовичу. 
 
Виступ  Сластьона В.М. 
 
Ведучий: За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, відданість 
                обраній справі, значний особистий внесок у розвиток профспілкового 
                 руху Запорізької області та з нагоди 75 річчя заснування Запорізької 
                 обласної організації Почесною грамотою Запорізької обласної ради 
                 профспілок нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
 



- Авраменко Микола Миколайович – вчитель, голова первинної профспілкової 
організації Запорізького навчально – виховного комплексу №77 
Шевченківського району, 
- Барташова Тетяна Олександрівна – вчитель, голова первинної профспілкової 
організації гімназії “Алеф”       м. Запоріжжя, 
- Баламут Іван Васильович – головний спеціаліст Запорізької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України, 
- Дейнега Людмила Павлівна – головний бухгалтер Оріхівської районної 
організації Профспілки, 
- Іванова Тетяна Вікторівна – музичний керівник, голова первинної 
профспілкової організації дошкільного навчального закладу №155 
Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, 
- Остапенко Лариса Євгенівна – вчитель, голова первинної профспілкової 
організації загальноосвітньої школи №12 Шевченківського району м. 
Запоріжжя, 
- Отришко Тетяна Іванівна – голова первинної профспілкової організації 
Омельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оріхівського району, 
- Шульга Тетяна Миколаївна – головний лікар санаторію – профілакторію, член 
ПК первинної профспілкової організації Запорізької державної інженерної 
академії. 
 
Ведуча: За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, відданість 
              обраній справі, сприяння розвитку соціального партнерства та з нагоди 
              75 річчя заснування Запорізької обласної організації Почесною 
              грамотою Запорізької обласної ради профспілок нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
 
- Безбородих Тетяна Миколаївна – начальник відділу освіти Мелітопольської 
районної держадміністрації, 
- Візіренко Віталій Іванович – директор Василівської школи – інтернату 
Запорізької обласної ради, 
- Кришко Людмила Стефанівна – завідуюча Костянтинівського дошкільного 
навчального закладу Мелітопольського району, 
- Озєрова Тетяна Ярославівна – начальник Ленінського територіального відділу 
освіти м. Запоріжжя. 
 
Ведучий: На сцену для привітання запрошуються голови обласних організацій 
                галузевих профспілок (їх вітання). 
 
Ведуча:  На адресу Запорізької обласної організації Профспілки надійшли 
              вітальні телеграми від Волинської, Вінницької, Закарпатської, 
              Дніпропетровської, Кіровоградської, Київської обласних та Київської 
              міської організації Профспілки. 
 



7. Привітання соціальних партнерів. 
Ведучий: Для привітання запрошуються ректори вищих навчальних закладів, 
                 первинні профспілкові організації яких входять до складу Запорізької 
                 обласної організації галузевої Профспілки: Бєліков Сергій Борисович 
                 – ректор ЗНТУ, Фролов Микола Олександрович – ректор ЗНУ, Швець 
                Євген Якович – виконуючий обов’язки ректора ЗДІА, Зарва Вікторія 
                Анатоліївна – ректор БДПУ, Молодиченко Валентин Вікторович –  
                ректор МДПУ. 
 
Колективний виступ ректорів. 
 
Ведуча: До вітального слова запрошується директор Виконавчої дирекції 
              Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з  
              тимчасової втрати працездатності України, екс голова 
              Енергодарської міської, заступник голови Запорізької обласної 
              організації Профспілки, заступник Запорізької обласної ради 
              профспілок Каплій Віталій Миколайович. 
 
Виступ Каплія В.М. 
 
8. Номер художньої самодіяльності. 
 
9. Нагородження пам’ятними медалями ювілярів профспілкового руху. 
 
Ведуча: Історію творять люди. І серед учасників заходу сьогодні присутні 
              профспілкові працівники, які багато років віддали освітянському 
              профспілковому руху, вирішенню нагальних проблем спілчан області.  
              Їх виважена  і в той же час принципова і цілеспрямована позиція має 
              підтримку серед працівників та соціальних партнерів, в трудових  
              колективах. 
 
Ведучий: Пам’ятною медаллю до 75 річчя заснування Запорізької обласної 
                 організації Профспілки працівників освіти і науки України 
                 нагороджується Калашник Ганна Андріївна – головний бухгалтер 
                 Ленінської районної організації. ЇЇ профспілковий стаж складає  
                 більше 40 років. 
                 Нагородження проводить голова обласної організації Профспілки  
                 Гринь Надія Іванівна. 
 
Звучать фанфари 
 
Нагородження Калашник Г.А. 
 
Ведуча: Більше 30 років профспілковий стаж голови профкому Бердянського 
             педагогічного університету Віталія Григоровича Лоли, заслуженого 



             працівника Профспілки працівників освіти і науки України.  
             Запрошуємо Віталія Григоровича для нагородження ювілейною 
             медаллю. 
 
 
 
Ведуча: В цей ювілейний для обласної організації Профспілки рік  
              виповнюється 25 років профспілкової діяльності плеяді голів районних 
              і міських організацій Профспілки, які є гордістю профспілкового руху 
              області. За багаторічний особистий внесок в розвиток освітянського 
              профспілкового руху, високий професіоналізм та з нагоди 25 річчя 
              профспілкової діяльності, 75 річчя заснування Запорізької обласної 
              організації Профспілки працівників освіти і науки України ювілейними 
              медалями нагороджуються: 
 
(Звучить мелодія “Команда молодости нашей”) 
 
- Антонова Зоя Федорівна – голова Куйбишевської районної організації 
Профспілки, нагороджена профспілковою відзнакою ФПУ, 
- Гришко Олександр Іванович – голова Заводської районної організації 
Профспілки м. Запоріжжя, заслужений працівник Профспілки працівників 
освіти, срібна відзнака, 
- Климова Галина Федорівна – голова Якимівської районної організації 
Профспілки, відмінник освіти, 
- Леонова Людмила Миколаївна – голова Орджонікідзевської районної 
організації Профспілки м. Запоріжжя, заслужений працівник Профспілки 
працівників освіти, золота відзнака, 
- Мовчан Зоя Адамівна – голова Пологівської районної організації Профспілки, 
заслужений працівник Профспілки працівників освіти, срібна відзнака, 
- Остапенко Раїса Миколаївна – голова Комунарської районної організації 
Профспілки м. Запоріжжя, заслужений працівник Профспілки працівників 
освіти, золота відзнака, 
- Тюпа Клавдія Федорівна – голова Жовтневої районної організації Профспілки 
м. Запоріжжя, заслужений працівник Профспілки працівників освіти, срібна 
відзнака, 
- Хижняк Микола Миколайович – голова Оріхівської районної організації 
Профспілки, відмінник освіти. 
 
Ведуча: На сцену запрошуються: 
- Піскун Ольга Яківна – головний бухгалтер Запорізької обласної організації, 
заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України 
- Конькова Тетяна Вікторівна – бухгалтер первинної профспілкової організації 
працівників Запорізького національного технічного університету. 
 
 



Ведучий:                 Біжать літа, мов бистрі води, 
                                Не повернути їх назад. 
                                І вже не віриться сьогодні, 
                                Що Ви в профспілці – 25! 
                                Хай нових днів ще буде безліч, 
                                Без ліку щастя і пісень, 
                                Прийміть вітання найщиріші, 
                                В цей світлий ювілейний день. 
 
Ведуча: Виповнилося 10 років профспілкової діяльності юрисконсульта 
             обласної організації Профспілки Петрашиної Лілії Григорівни, яка 
             нагороджується пам’ятною ювілейною медаллю. Запрошуємо Вас на 
             сцену для нагородження. 
 
Ведучий:                Здоров’я, щастя зичим не на рік, 
                               На все життя бажаєм його щиро. 
                               Щоб радісним і довгим був Ваш вік 
                               З добром, любов’ю, спокоєм і миром! 
 
Ведуча: Вітаємо оплесками золотий фонд обласної організації Профспілки. 
 
Звучать фанфари 
 
Номер художньої самодіяльності 
 
Ведуча: І знову на адресу ювілярів надійшли телеграми від Львівської, 
Полтавської, Миколаївської, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької 
обласних організацій, республіки Крим, Шевченківської районної організації м. 
Львів, Трускавецької міської організації Профспілки, Кременецької районної 
організації Профспілки Тернопільської області, Горохівської районної 
організації Профспілки Волинської області, Брестької обласної організації 
Профспілки республіки Білорусь. 
 
10. Вітання від ветеранів профспілкового руху. 
 
Ведучий:                  Ясноокі, мудрі, сивочолі, 
                                 Найдорожчі наші вчителі, 
                                 Люблячі наставники в Профспілці, 
                                 Найщиріші люди на Землі. 
 
Ведуча: Ветерани профспілкового руху освітянської Профспілки – це вони 
              навчили нас мудрості, принциповості та любові до людей праці, прошу 
              всіх ветеранів в залі піднятися. Вам наші дорогі ветерани вклоняємося 
              до ніг, даруємо квіти і подарунки. Міцного Вам здоров’я на многіє, 
              многіє літа. Я прошу піднятися ветеранів в залі для вручення 



              подарунків і квітів. 
 
Ведучий: До вітального слова запрошується ветеран профспілкового руху – 
                колишній керівник відділу соціального захисту обкому Профспілки 
                Скуленко Світлана Олександрівна. 
 
Виступ Скуленко С.О. 
 
Під час виступу демонструється відеоряд про ветеранів. 
 
Ведуча: За багаторічний особистий внесок в розвиток освітянського  
              профспілкового руху області та з нагоди 75 річчя заснування 
              Запорізької обласної організації Профспілки Скуленко Світлана 
              Олександрівна нагороджується ювілейною медаллю. 
 
Ведучий: Для нагородження та слова – вітання для ветеранів профспілкового 
                руху запрошується голова обласної організації Профспілки Гринь 
                Надія Іванівна. 
 
Звучать фанфари. 
 
Нагородження Скуленко С.О. 
 
Ведуча:                               Ветераны, будьте здоровы! 
                                           Приглашаем Вас снова и снова. 
                                           Вы наша слава и наше достоинство –  
                                           Несдающееся воинство. 
 
11. Нагородження Почесними грамотами комітету ЗОО ППОНУ. 
 
Ведучий: В 2014 році до 75 річчя заснування Запорізької обласної організації 
               Профспілки проводився конкурс на кращу первинну профспілкову 
               організацію. Його переможцем стала первинна профспілкова 
               організація гімназії № 19 м. Мелітополя (голова первинної 
               профспілкової організації – Плаксіна Галина Василівна). 
 
Ведуча: Первинні організації – переможці конкурсу нагороджені Почесними 
грамотами обкому Профспілки та грошовими преміями. 
 
Ведуча: За І місце в обласному конкурсі на кращу первинну профспілкову 
організацію, присвяченому 75 річчю заснуванню Запорізької обласної 
організації Профспілки нагороджується первинна профспілкова організація 
гімназії №19 м. Мелітополя. Почесну грамоту комітету Запорізької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України отримує голова 
первинної профспілкової організації Плаксіна Галина Василівна. 



Нагородження проводить заступник голови Запорізької обласної організації 
Профспілки Юрій Іванович Юдін. 
 
Звучать фанфари 
 
Ведучий: В цьому ювілейному році обкомом Профспілки проводився ще один 
                творчий захід – фотоконкурс. Його переможцем став голова первинної 
                профспілкової організації Костянтинівської загальноосвітньої школи 
                Пологівського району Ложкін Сергій Вікторович. Переможець 
                запрошується для нагородження. 
 
 
Звучать фанфари 
 
Ведуча: Для нагородження профспілкового активу та соціальних партнерів 
              Почесною грамотою обласного комітету Профспілки 
              запрошується голова обласної організації Надія Іванівна Гринь. 
 
Ведучий:  За вагомий особистий внесок в розвиток профспілкового руху,  
                 активну громадську позицію, відповідальне ставлення до роботи, 
                 соціально – економічний захист членів Профспілки та з нагоди 75  
                 річчя заснування Запорізької обласної організації Почесною  
                 грамотою нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
 
- Лук’яненко Людмила Вікторівна – голова первинної профспілкової організації 
Юр’ ївської загальноосвітньої школи Приморського району, 
- Савеленко Світлана Миколаївна – голова первинної профспілкової організації 
навчально – виховного комплексу №30 Ленінського району м. Запоріжжя, 
- Бромот Вікторія Богданівна – головний бухгалтер Енергодарської міської 
організації Профспілки, 
- Шевченко Сергій Вікторович – голова Бердянської районної організації 
Профспілки, 
- Юрчук Сергій Олексійович – спеціаліст Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України. 
 
Ведуча: За вагомий особистий внесок в розвиток профспілкового руху,  
                 активну громадську позицію та з нагоди 75 річчя заснування  
                 Запорізької обласної організації Почесною грамотою нагороджується 
                 ветеран профспілкового руху, голова Заводської районної ради 
                 ветеранів Алєксєєв Анатолій Васильович. 
 
Звучать фанфари 
 



Ведучий:  За активну громадську позицію, ефективне соціальне партнерство з  
               галузевою Профспілкою та з нагоди 75 річчя заснування  
               Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
               України Почесною грамотою нагороджуються: 
 
Звучать фанфари 
 
- Біла Наталія Володимирівна – начальник відділу освіти Новомиколаївської 
райдержадміністрації, 
- Науменко Віктор Павлович – директор Комунального закладу “Гуляйпільська 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”, 
- Пархоменко Микола Григорович – директор Кам’янсько – Дніпровської 
загальноосвітньої школи – інтернату  Запорізької обласної ради, 
- Плахотна Тетяна Олексіївна – начальник управління освіти Енергодарської 
міської ради, 
- Шарікова Катерина Павлівна – директор Запорізької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи – інтернату “Світанок” Запорізької обласної ради. 
 
Ведуча: Вітаємо нагороджених. 
 
12. Привітання від голів районних, міських організацій Профспілки, ППО 
ВНЗ. 
 
Ведуча:                 Тих, хто захищає право 
                              На освіту і роботу 
                              Область наша поважає 
                              За увагу і турботу 
 
Ведучий:               Мы поздравляем с юбилеем 
                             Тебя, любимый Профсоюз! 
                             Пусть жизнь становится светлее 
                             И долгих лет не давит груз. 
                             Твоя забота – это люди, 
                             Здоровье, отдых, их дела. 
                             Пусть Профсоюз наш сильным будет 
                             Во славу мира и труда! 
 
Ведуча: До вітального слова запрошуються представники голів районних, 
              міських організацій Профспілки, первинних профспілкових 
              організацій вищих навчальних закладів. Петруша Юрій Петрович – 
              заступник голова первинної профспілкової організації 
              Запорізького національного технічного університету, член президії 
              обкому; Іванченко Андрій Володимирович – голова 
              первинної профспілкової організації студентів, аспірантів, докторантів  
              Запорізького національного технічного університету, член асоціації 



              студентів України; Тюпа Клавдія Федорівна – голова Жовтневої 
              районної організації Профспілки м. Запоріжжя; Антонова Зоя 
              Федорівна – голова Куйбишевської районної організації Профспілки; 
              Клименко Анатолій Іванович – голова Гуляйпільської районної 
              організації Профспілки. 
 
13. Номер художньої самодіяльності. 
 
14. Завершення заходу. 
 
Ведуча:                  Профсоюз наш годами, делами проверен. 
                              Он защита, оплот наших дней. 
                              Каждый наш работник уверен: 
                              Если вместе мы – значит сильней. 
 
Ведучий:                 Пусть крепнут содружества узы! 
                                 Иными мы быть не должны: 
                                 Учительство и Профсоюзы –  
                                  Основа единства страны! 
 
 
Гімн України                                                                                                0,5 хв. 
Гімн ФПУ                                                                                                        1 хв. 
 


