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СЦЕНАРІЙ 

урочистого заходу з нагоди 80 річчя створення 

Запорізької обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України 

Дата проведення: 10 грудня 2019 року 

Час проведення: 11.00 

Місце проведення: м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 5, будинок Профспілок,  

У залі перед початком заходу звучить інструментальна музика. 

На відеоряді святкова заставка. 

ВР «80 років» 

Звучать святкові фанфари. 

Голос за кадром.  

У пошуках і праці приходять дати,  

Як поклик до натхнення і завзять, 

Нам є чим пишатись і що згадати 

Профспілці нині вже – вісімдесят! 

ВР «VIVA» 

 1. «VIVA» 

На фіналі номеру танцювальний колектив  піднімає літери VIVAT/ 

Звучить музика, виходять ведучі. 

ВР «Профспілкам- VIVAT!» 

Вед.1. І в цій святковій урочистій тиші 

Встаньмо дружно у єдиний ряд! 

Вед.2. І вигукнем, щоб чулося гучніше: 

Профспілкам, слава! Вам 

Усі разом: ВІВАТ! 

Колектив йде за куліси. 

ВР «80 років» 

Вед. 1. Доброго дня, шановне зібрання! 

Вед. 2. Ми раді вітати вас на урочистостях з нагоди восьмидесятиріччя створення 

Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України! 

Відео «Футаж прапор України» 

 Гімн України  

Вед. 1.  Профспілка освіти і науки сильна своїми традиціями. Однією з них є 

виконання Гімну Федерації профспілок України. І нас це об’єднує.  

Відео «Слова Гімну на екрані»  

 Гімн Федерації профспілок України  1 хв. 

Вед. 2. Гортаючи історії сторінки, 

Плануючи щасливе майбуття! 
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Ми підійшли упевнено і гідно 

До ювілейної межі життя! 

Увага на екран! 

 Фільм про історію Запорізької обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України  5 хв. 

ВР «Зі святом» 

Вед.1. 80 років – це гідна цифра, і на наш погляд, є показником сили і стійкості. 

І в цю урочисту мить хочеться побажати кожному з вас: нехай і надалі буде 

цілеспрямованою й плідною ваша діяльність, ніколи не вичерпуються енергія та 

натхнення, бо саме в цих якостях сила профспілки! 

Звучить фонова музика. 

ВР «Запорізька область та Профспілка» 

Вед.2. Шановні члени Профспілки, голови первинних, районних, міських 

організацій Профспілки, соціальні партнери, гості! Щиросердечно вітаємо всіх з 

восьмидесятою 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. 80 років тому була створена славна Запорізька 

область. 

ВР «Карта Запорізької області та статистика» 

Вед. 1. До свого восьмидесятирічного ювілею Запорізька обласна організація 

Профспілки прийшла згуртованою, потужною організаційною ланкою в складі 

Всеукраїнської організації Профспілки працівників освіти і науки України, яка 

об’єднує 20 районних, 7 районних м. Запоріжжя, 4 міських, 5 вузівських 

первинних організацій Профспілки. 

Вед.2. 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. 

ВР «80 років» 

Вед. 1. 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. 

Представлення гостей: 

Звучить фонова музика. 

Вед.1. Сьогодні, з нагоди ювілейної дати, до привітань та щирих побажань 

приєдналися: 
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Від Запорізької обласної ради керуючий справами виконавчого апарату 

Запорізької обласної ради – Подорожко Володимир Володимирович. 

Від Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України 

Гарбаренко Любов Андріївна – заступник голови Профспілки працівників 

освіти і науки України. 

Заступник директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації Захарчук Віктор Миколайович. 

Виконуюча обов’язки директора департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради  Вітковська Наталія Володимирівна   

Начальник Національної служби посередництва і примирення Запорізької 

обласної державної адміністрації Четвертак Сергій Іванович. 

Ректор Запорізького обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти 

Анатолій Васильович Казачук. 

Ректори вищих навчальних закладів області, начальники відділів і управлінь 

освіти м. Запоріжжя та області. 

Голова Запорізької обласної ради профспілок Віктор Максимович Сластьон. 

Голови обласних організацій галузевих профспілок Запорізької обласної ради 

Профспілок. 

 

Вітальне слово Гринь Н.І. 

Вед.1. До слова запрошується заслужений працівник профспілок України, член 

ради Федерації профспілок України, заслужений працівник Профспілки 

працівників освіти і науки України, член Центрального комітету галузевої 

Профспілки, голова обласної організації Профспілки Надія Іванівна Гринь. 

Звучить фонова музика. 

Нагородження грамотами Федерації профспілок України та Центрального 

комітету Профспілки. 

 

Вед. 2. Для нагородження відзнаками, Почесними грамотами Федерації 

профспілок України запрошується Сластьон Віктор Максимович – голова 

Запорізької обласної ради профспілок. 

Звучить фонова музика. 

ВР «Нагрудний знак Федерації Профспілок України «Профспілкова 

відзнака» 

 

Вед.1. За багаторічну плідну працю в Профспілці, високий професіоналізм, 

значний особистий внесок у захист соціально – економічних прав, інтересів 

членів Профспілки та з нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної 

організації Нагрудним знаком Федерації Профспілок України 
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“Профспілкова відзнака” нагороджується голова Бердянської міської 

організації Профспілки працівників освіти і  науки України Ніна Василівна 

Моненко. 

 

ВР «Нагрудний знак Федерації Профспілок України “Профспілкова 

звитяга” 

Вед.2. За багаторічну плідну працю в Профспілці, високий професіоналізм, 

значний особистий внесок у захист соціально-економічних прав  інтересів 

членів Профспілки та з нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної 

організації Нагрудним знаком Федерації   Профспілок України 

“Профспілкова звитяга” нагороджується голова об’єднаної первинної 

профспілкової організації Запорізького національного університету Борис 

Степанович Павловський. 

 

ВР «Вітаємо» 

Вед.1. Прийміть наші щирі вітання! Міцного здоров'я вам, щастя, благополуччя 

і подальших успіхів у захисті трудових і соціальних інтересів працівників 

освіти і науки. Запрошуємо пройти вас пройти до зали.  

Віктор Максимович просимо Вас залишитися для наступного нагородження. 

Звучить фонова музика. 

 

ВР «Почесною грамотою Федерації Профспілок України» 

Вед.2. За багаторічну плідну працю в Профспілці, високий професіоналізм, 

значний особистий внесок у захист соціально-економічних прав, інтересів членів 

Профспілки та з нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної організації 

Почесною грамотою Федерації Профспілок України нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Володькова Тетяна Василівна – голова Хортицької районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 

- Волченко Олена Миколаївна – голова Розівської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Захарова Ксенія Миколаївна – голова Мелітопльської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Коротич Олександр Григорович – голова Чернігівської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Куниця Наталія Іванівна – голова Шевченківської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 

- Фурман Наталія Степанівна – голова первинної профспілкової організації 

спеціалізованої школи №23 Мелітопольської міської ради; 
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- Набокова Ірина Іванівна – голова первинної профспілкової організації 

загальноосвітньої школи №6 Мелітопольської міської ради. 

ВР «З ювілеєм» 

Вед.2. Прийміть вітання від усіх присутніх. Зі святом вас! Запрошуємо пройти 

до зали. 

Звучить фонова музика. 

Вед.1. Вам дарує своє мистецтво «Народний художній колектив» ансамбль 

народного танцю «Вихиляс», керівник – Ганна Пелішок.  

 2. «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ – НЕМА ПЕРЕВОДУ» 

ВР «Нагрудний знак Центрального комітету Профспілки працівників 

освіти і науки України  “Профспілковий лідер”.  

Вед.1. В цьому році Центральним комітетом Профспілки вперше введено 

нову відзнаку для голів первинних профспілкових організацій  

“Профспілковий лідер”. Вона стане щорічною. Першими номінантами від 

Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України  

стали 20 найкращих  голів первинок.  Нагородження відзнаками, Почесними 

грамотами Центрального комітету Профспілки проводить Гарбаренко Любов 

Андріївна – заступник голови Профспілки. 

Вед.2. За активну громадську позицію, високий професіоналізм, багаторічну 

плідну роботу щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

працівників освіти, вагомий особистий внесок в розвиток освітянського 

профспілкового руху та з нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної 

організації Нагрудним знаком нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Абрамович Ганна Валентинівна - бухгалтер, голова первинної профспілкової 

організації Комунального закладу “Кам’янська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат” Запорізької обласної ради; 

- Борисова Олена Олексіївна - вчитель трудового навчання, голова первинної 

профспілкової організації Комунальної установи “Гімназія “Основа” 

Пологівської районної ради Запорізької області; 

- Гетьман Тетяна Федорівна - вчитель фізики і математики, голова первинної 

профспілкової організації закладу загальної середньої освіти №39 Запорізької 

міської ради; 

- Голік Яна Петрівна - вихователь, голова первинної профспілкової організації 

дошкільного навчального закладу №160 “Журавлик” Дніпровського району м. 

Запоріжжя; 

- Грабовець Олена Іванівна - вчитель української мови та літератури, голова 

первинної профспілкової організації Запорізької загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №20 екологічного профілю Запорізької міської ради; 
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- Григор’єв Артем Сергійович - вчитель фізичної культури, голова первинної 

профспілкової організації Енергодарського багатопрофільного ліцею 

Енергодарської міської ради; 

- Гришко Ельвіра Валер’янівна - вихователь-методист, голова первинної 

профспілкової організації дошкільного навчального закладу №171 Запорізької 

міської ради; 

- Грошев Олександр Петрович - вчитель української мови та літератури, голова 

первинної профспілкової організації Малокатеринівського навчально-виховного 

комплексу “Мрія” Запорізького району; 

- Зеркаль Тетяна Вікторівна - заступник директора з адміністративно-

господарчої частини, голова первинної профспілкової організації Запорізького 

загальноосвітнього багатопрофільного навчально-виховного комплексу №106 

Запорізької міської ради; 

- Іванченко Андрій Володимирович - голова первинної профспілкової 

організації студентів, аспірантів, докторантів Запорізького національного 

технічного університету; 

- Каліцева Ірина Дмитрівна - вчитель фізики, голова первинної профспілкової 

організації закладу загальної середньої освіти №1 Бердянської міської ради 

Запорізької області; 

- Клименко Світлана Петрівна - вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури, голова первинної профспілкової організації Комунального закладу 

“Гуляйпільська загальноосвітня школа №1 I-III ступенів” Гуляйпільської міської 

ради Запорізької області; 

- Крилова Ольга Іванівна - вчитель трудового навчання, голова первинної 

профспілкової організації Мелітопольської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №4 Мелітопольської міської ради; 

- Ноздрюхіна Наталія Іванівна - вчитель фізики, голова первинної 

профспілкової організації Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 

Запорізької міської ради; 

- Путра Ольга Павлівна - каштелян, голова первинної профспілкової 

організації дошкільного закладу №41 “Барвінок” Мелітопольської міської ради; 

- Середа Сергій Васильович - вчитель фізики, голова первинної профспілкової 

організації Оріхівської гімназії №1 “Сузір’я” Запорізької області; 

- Топчій Ірина Вікторівна - вчитель трудового навчання, голова первинної 

профспілкової організації гімназії №11 Запорізької міської ради; 

- Фрякіна Світлана Віталіївна - вчитель англійської мови, голова первинної 

профспілкової організації Костянтинівського районного навчально-виховного 

об’єднання №1 “Таврія” Мелітопольського районної ради; 

ВР «Вітаємо» 
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Вед.2. Нових вам звершень та здобутків! Вітаємо вас! Запрошуємо Вас пройти 

до зали. 

Звучить фонова музика. 

Вед.1. Вас вітають солісти «Народного художнього колективу» циркової студії 

«Едельвейс» – Олексій Андрущенко та Поліна Лисенко, керівник Олена 

Бабенко. 

 3. «ЗЛАМАНА ЛЯЛЬКА» 

ВР «Почесний знак Центрального комітету Профспілки «Заслужений 

працівник Профспілки працівників освіти і науки України» 

 

Вед.2. Для нагородження Почесним знаком Центрального комітету 

Профспілки працівників освіти і науки України запрошується Гарбаренко 

Любов Андріївна – заступник голови Профспілки. 

За активну громадську позицію, високий професіоналізм, багаторічну плідну 

роботу щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

працівників освіти, з нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної 

організації нагороджується: 

Звучить фонова музика. 

- Баздирь Тетяна Михайлівна – голова Токмацької міської організації 

Профспілки працівників освіти і науки України.  

 

ВР «Почесна грамота Центрального комітету Профспілки працівників 

освіти і науки України» 

Вед.1. Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України нагороджуються: 

За активну громадську позицію, високий професіоналізм, багаторічну плідну 

роботу щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

працівників освіти, з нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної 

організації нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Маненко Тетяна Віталіївна – голова Мелітопольської міської організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Норченко Олена Валентинівна – голова Кам’янсько-Дніпровської районної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Соколова Ірина Миколаївна – голова Новомиколаївської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Шевченко Сергій Вікторович – голова Бердянської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 



8 
 

- Токаревська Валентина Михайлівна – бухгалтер Хортицької районної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 

- Голубєва Ганна Федорівна – бухгалтер Мелітопольської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Грабко Тетяна Анатоліївна – голова первинної профспілкової організації 

дошкільного навчального закладу №221 Запорізької міської ради; 

- Дороманджи Тетяна Анатоліївна – вихователь Комунального закладу 

дошкільної освіти “Росинка” Якимівської селищної ради; 

- Дрянєв Олег Альбертович – методист, голова первинної профспілкової 

організації Клубу юних моряків “Азовець” м. Бердянська; 

- Ігнатьєва Любов Павлівна – голова первинної профспілкової організації 

закладу дошкільної освіти №2 “Оленка” Дніпрорудненської міської ради; 

- Кочергіна Любов Миколаївна – акомпаніатор, голова первинної 

профспілкової організації ДЮСШ м. Бердянська; 

- Литвинова Лариса Георгіївна – голова ревізійної комісії первинної 

профспілкової організації Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

- Павленко Євгенія Іванівна – вчитель, голова первинної профспілкової 

організації закладу загальної середньої освіти №5 Запорізької міської ради; 

- Павлюк Світлана Іванівна – голова первинної профспілкової організації 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради; 

- Сичова Людмила Михайлівна – методист, голова первинної профспілкової 

організації дитячо-юнацької спортивної школи №12 м. Запоріжжя; 

- Тихомирова Наталія Олександрівна – голова первинної профспілкової 

організації Комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

“Успіх” Новобогданівської сільської ради Мелітопольського району; 

- Тєтєріна Оксана Валеріївна – вчитель, голова первинної профспілкової 

організації загальноосвітньої школи №24 Мелітопольської міської ради; 

- Чорненька Ірина Іванівна – голова первинної профспілкової організації 

Костянтинівської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів 

“Прометей” Мелітопольської районної ради; 

- Широкоград Лариса Володимирівна – вихователь, голова первинної 

профспілкової організації дошкільного навчального закладу №8 “Зірочка” 

Мелітопольської міської ради. 

ВР «Вітаємо» 

Вед. 1.  Бажаємо вам і надалі відкривати нові горизонти, ставити високі цілі та 

досягати нових звершень! Вітаємо вас! Запрошуємо пройти до зали. 

Звучить фонова музика. 
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ВР «Почесний знак «За соціальне партнерство»  

Вед.2. За високий професіоналізм, активну життєву позицію, багаторічне плідне 

соціальне партнерство з галузевою Профспілкою та з нагоди 80 річчя заснування 

Запорізької обласної організації Почесним знаком “За соціальне партнерство” 

нагороджується: 

 Звучить фонова музика. 

- Карнаух Ганна Володимирівна – начальник відділу освіти Приморської 

районної державної адміністрації.  

ВР «Почесна грамота Центрального комітету Профспілки працівників 

освіти і науки»  

Вед.1. За високий професіоналізм, активну життєву позицію, багаторічне 

плідне соціальне партнерство з галузевою Профспілкою та з нагоди 80 річчя 

заснування Запорізької обласної організації Почесною грамотою 

Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки 

нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Годжек Олександр Васильович – начальник Хортицького територіального 

відділу освіти м. Запоріжжя; 

- Шепель Микола Петрович – начальник Токмацького районного відділу 

освіти  

ВР «Вітаємо» 

Вед.1. Хай ваш досвід та натхнення сприяють новим успіхам на благо 

суспільного надбання!  

Звучить фонова музика. 

Вед.2. Вітальна адреса надійшла від ЦК Профспілки та її голови Георгія 

Федоровича Труханова (читається текст). 

Вед.1. Прийміть у подарунок виступ «Народного художнього колективу» 

хореографічного ансамблю «Перлина», керівник Наталія Катюшина. 

 4. «ДОРОГА» 

Привітання та нагородження грамотами Запорізької 

облдержадміністрації та обласної ради, Запорізької міськради, органів 

управління освітою: 

Вед.1. Освітянська профспілка – це єдиний гарантований острівець захисту, бо 

саме вона відіграє ключову роль у задоволенні професійних потреб вчителя.  

І сьогодні, з нагоди ювілейної дати, до вітального слова від Запорізької обласної 

державної адміністрації запрошується  заступник директора Департаменту 

освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Захарчук Віктор 

Миколайович. 
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Привітання представника ЗОДА. 

ВР «Подяка Запорізької обласної державної адміністрації»  

Вед.2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у захист трудових прав і соціально-економічних інтересів 

членів професійних спілок та з нагоди 80-річчя від дня заснування Запорізької 

обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Подяку 

голови Запорізької обласної державної адміністрації оголошено: 

Звучить фонова музика. 

- Клименко Анатолій Іванович – голова Гуляйпільської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Пашко Алла Миколаївна – голова Дніпровської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 

- Петруша Юрій Петрович – голова первинної профспілкової організації 

Національного університету “Запорізька політехніка”. 

ВР «Вітаємо» 

Вед.2. Ми вітаємо всіх нагороджених і бажаємо їм подальших успіхів у праці та 

особистого щастя, гараздів і достатку. Під гучні оплески зали, запрошуємо вас 

пройти на місця. 

Звучить фонова музика. 

Вед.1. Для привітання від Запорізької обласної ради запрошується керуючий 

справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Подорожко 

Володимир Володимирович. 

Привітання представника ЗОР. 

ВР «Почесна грамота Запорізької обласної ради»  

Вед.2. За багаторічну активну профспілкову роботу, високий професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у справу захисту трудових прав і  соціально-

економічних інтересів членів Профспілки та з нагоди 80-річчя з дня утворення 

Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 

Почесною грамотою Запорізької обласної ради нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Лола Віталій Григорович – голова первинної профспілкової організації 

Бердянського державного педагогічного університету; 

- Мишакіна Лариса Миколаївна – голова Запорізької районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Могилат Олександр Григорович – голова Вільнянської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Тюпа Клавдія Федорівна – голова Олександрівської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 
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- Чорний Микола Дмитрович – голова Енергодарської міської організації 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

ВР «Вітаємо» 

Вед.2. Успіхів, натхнення вам і творчого зростання! Вітаємо вас! Запрошуємо 

пройти до зали!  

Звучить фонова музика. 

Вед.1. А ми продовжуємо наше свято! Для привітання від Запорізької міської 

ради запрошується виконуюча обов’язки директора департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради Вітковська Наталія Володимирівна. 

Привітання представника ЗМР. 

ВР «Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради»  

Вед.2. За багаторічну активну профспілкову працю, високий професіоналізм, 

значний особистий внесок у захист трудових прав і соціально-економічних 

інтересів членів Профспілки та з нагоди 80-річчя від дня утворення Запорізької 

обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Почесною 

грамотою виконавчого комітету Запорізької міської ради нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Гришко Олександр Іванович – голова Заводської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 

- Маслова Інна Борисівна – голова первинної профспілкової організації 

загальноосвітньої школи №24 Запорізької міської ради; 

- Межерицька Ольга Петрівна – голова первинної профспілкової організації 

Запорізького ліцею №34; 

- Тимошенко Світлана Сергіївна – голова первинної профспілкової організації 

дошкільного навчального закладу №172 Запорізької міської ради. 

ВР «Вітаємо» 

Вед.2. Вітаємо вас та бажаємо вам доброго здоров'я, сил і завзяття в роботі, 

невичерпного ентузіазму в боротьбі за права і інтереси людини праці. 

Запрошуємо вас пройти до зали. 

Звучить фонова музика. 

Вед.1. Вас вітає «Народний художній колектив» хоровий колектив української 

пісні «Терниця», керівник Олег Кірєй. Українська народна пісня  

 

5. «ДУНАЙ, ДУНАЙ» 

Вед.2. Мотивований і шанований вчитель – це основна мета профспілки, успішну 

реалізацію якої визначають ряд факторів: оплата праці, наявність безстрокового 

трудового договору та перспектива кар'єрного росту. 

Привітання та нагородження грамотами Запорізької обласної ради 

профспілок. 
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Вед.1. Слово для привітання надається голові Запорізької обласної ради 

профспілок Сластьону Віктору Максимовичу. 

Виступ  Сластьона В.М. 

ВР «Почесна грамота Запорізької обласної ради профспілок»  

Вед.2. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, відданість 

обраній справі, значний особистий внесок у розвиток профспілкового руху 

Запорізької області та з нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної 

організації Почесною грамотою Запорізької обласної ради профспілок 

нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Нежурко Лариса Миколаївна – голова Веселівської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Приходько Олена Володимирівна – голова Більмацької районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Хижняк Микола Миколайович – голова Оріхівської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Хоменко Юлія Вікторівна – голова первинної профспілкової організації 

працівників Запорізького електротехнічного коледжу; 

- Шиманиця Тетяна Олександрівна – голова Вознесенівської районної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 

- Зозуль Світлана Валеріївна – голова первинної профспілкової організації 

ліцею “Перспектива” Запорізької міської ради; 

- Кирєєва Анжела Петрівна – методист, голова первинної профспілкової 

організації Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради; 

- Кулик Наталія Василівна – голова первинної профспілкової організації 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 Запорізької міської ради; 

- Новак Любов Федорівна – вчитель, голова первинної профспілкової 

організації загальноосвітньої школи №103 Запорізької міської ради; 

- Поварніна Олена Вікторівна – голова первинної профспілкової організації 

дошкільного навчального закладу №10 Енергодарської міської ради; 

- Рекунчак Любов Володимирівна – голова первинної профспілкової 

організації дошкільного навчального закладу №12 Енергодарської міської ради. 

ВР «Вітаємо» 

Вед.2. Нових вам звершень та здобутків! Вітаємо вас! Запрошуємо під гучні 

оплески пройти до зали. Віктор Максимович, просимо Вас залишитися на 

сцені для наступного нагородження.  

Звучить фонова музика. 

ВР «Почесна грамота Запорізької обласної ради профспілок» 
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Вед.1. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, активну 

громадську позицію, відданість обраній справі, ефективне соціальне 

партнерство з галузевою Профспілкою та з нагоди 80 річчя заснування 

Запорізької обласної організації Почесною грамотою Запорізької обласної ради 

профспілок нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Рябенко Євген Миколайович – кандидат філософських наук, директор 

Запорізького електротехнічного коледжу Національного університету 

“Запорізька політехніка”; 

- Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. 

ВР «Вітаємо» 

Вед.1. Успіхів вам у здійсненні нових добрих справ на благо членів профспілки. 

Нехай всі ваші плани втіляться в життя, а всі мрії здійсняться!  

Вед.2. На адресу Запорізької обласної організації Профспілки надійшли 

вітальні телеграми від усіх обласних організацій Профспілки працівників освіти 

і науки України. 

 

Привітання соціальних партнерів. 

Вед.1. Для привітання запрошуються ректори вищих навчальних закладів, 

первинні профспілкові організації яких входять до складу Запорізької обласної 

організації галузевої Профспілки:   

- Богданов Ігор Тимофійович – ректор Бердянського державного педагогічного 

університету,  

- Солоненко Анатолій Миколайович – ректор Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

- Нечипоренко Валентина Василівна – ректор Хортицької національної 

навчально-реабілітаційної академії Запорізької обласної ради; 

- Казачук Анатолій Васильович – ректор Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради, 

- Рябенко Євген Миколайович – директор Запорізького електротехнічного 

коледжу Національного університету “Запорізька політехніка”. 

ВР «Вітаємо» 

 

Виступ ректорів ВНЗ. 

Вед.2. Від ректора Національного університету “Запорізька політехніка”, голови 

ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Запорізької 

області Бєлікова Сергія Борисовича, який знаходиться на нараді ректорів вищих 

навчальних закладів України в м. Києві надійшло відеовітання.  
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ВР Відеовітання 

Вед.1. Як хочеться в цей день Вам побажати 

Високих, ніжних і крилатих мрій. 

Повагу й шану всю сповна віддати, 

І виконати задум всіх надій! 

Вас вітають зі святом солісти «Народного художнього колективу» циркової 

студії «Едельвейс», керівник Олена Бабенко. 

 6. «АКРОБАТИЧНИЙ ЕТЮД» 

 

Вітання від ветеранів профспілкового руху. 

Вед.2. Ветерани профспілкового руху освітянської Профспілки – це вони 

навчили нас мудрості, принциповості та любові до людей праці! Прошу всіх 

ветеранів в залі піднятися. Низький вам уклін, дорогі ветерани! На знак 

вдячності прийміть квіти і подарунки. Міцного Вам здоров’я на многіє, многіє 

літа! 

Звучить фонова музика. 

Вед.1. До вітального слова запрошується ветеран профспілкового руху – в 

минулому керівник відділу соціального захисту обкому Профспілки Скуленко 

Світлана Олександрівна. 

Виступ Скуленко С.О. 

Вед.1. Шановні ветерани, ви своєю невтомною працею, талантом і наснагою є 

гідним прикладом для сучасного покоління! Надійного здоров'я вам, успіхів, 

радості і здійснення мрій!  

Вед.2. У мене є ідея! А давайте усі разом подаруємо святкові оплески нашим 

ветеранам! 

Вед.1. Чудово! Приєднуюсь! 

Вед.2. Зараз ми з вами організуємось у три сектори. У кожного сектора буде своя 

парія. Увага! Демонструє ритм. 

 Інтерактив «Святкові оплески» 

Вед.1. До привітань приєднується старша група хорового колективу української 

пісні «Терниця», керівник Олег Кірєй. Акомпаніатор Сергій Левченко. 

Українська народна пісня  

 7. «ОТАМАН» 

Нагородження Почесними грамотами комітету ЗОО ППОНУ. 

ВР «Почесна грамота комітету» 

Вед.2. Для нагородження профспілкового активу та соціальних партнерів 

Почесною грамотою комітету запрошується голова Запорізької обласної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України Надія Іванівна 

Гринь. 
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Вед.1. У 2019 році до 80 річчя заснування Запорізької обласної організації 

Профспілки проводився обласний фото-конкурс “З Профспілкою по життю”. 

Його переможцями стали: 

Звучить фонова музика. 

І місце: 

- Волчков Родіон Віталійович, первинна профспілкова організація студентів, 

аспірантів, докторантів Запорізького національного технічного університету, 

студент ІІІ курсу, член прес-служби профспілкового комітету; 

- Петруненко Олена Вікторівна, первинна профспілкова організація 

Бердянського Центру дитячої та юнацької творчості, керівник гуртка  

ІІ місце: 

- Патенко Інна Вадимівна, первинна профспілкова організація Запорізького 

національного університету, профорг економічного факультету 

- Горбатенко Юлія Василівна, первинна профспілкова організація 

Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської 

ради, методист фізкультурно-спортивного відділу 

ІІІ місце: 

- Самсонова Єлизавета Вадимівна, первинна профспілкова організація 

студентів, аспірантів, докторантів Запорізького національного технічного 

університету, студентка IV курсу, член прес-служби профспілкового комітету 

ВР «Вітаємо» 

Вед.1. Бажаємо вам доброго здоров’я, життєвої енергії, мудрості та ділових 

якостей, які примножать ваші трудові здобутки. Запрошуємо пройти до зали. 

Надія Іванівна,  просимо Вас залишитися на сцені для наступного 

нагородження.  

Звучить фонова музика. 

Вед.2. За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок в розвиток 

профспілкового руху, соціально-економічний захист членів Профспілки та з 

нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної організації Почесною грамотою 

комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 

України  нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Агапова Наталія Валеріївна – бібліотекар, голова первинної профспілкової 

організації загальноосвітньої школи №17 Запорізької міської ради; 

- Болжеларська Наталія Вікторівна – голова Приазовської районної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Бєлоносова Нінель Миколаївна – учитель російської мови і літератури, 

голова первинної профспілкової організації загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №78 Запорізької міської ради; 
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- Варіна Ганна Борисівна – старший викладач, голова профспілкового бюро 

кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького; 

- Донченко Тетяна Петрівна – методист, голова первинної профспілкової 

організації Комунарського районного центру молоді та школярів; 

- Загорська Світлана Миколаївна – голова первинної профспілкової 

організації загальноосвітньої школи №12 Запорізької міської ради; 

- Ігнатенко Тетяна Петрівна – голова первинної профспілкової організації 

Комунального закладу “Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

“Світоч” Василівської районної ради; 

- Коваленко Галина Анатоліївна – голова первинної профспілкової організації 

дошкільного навчального закладу №270 Запорізької міської ради; 

- Манойлова Тетяна Іванівна – вчитель закладу загальної середньої освіти №2, 

член обкому Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 

науки України; 

- Принь Лариса Миколаївна – голова первинної профспілкової організації 

Комунального закладу “Скельківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів” 

Василівської районної ради; 

- Різдванова Яна Миколаївна – голова Токмацької районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 

- Сидоренко Ірина Вікторівна – голова первинної профспілкової організації 

Вознесенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської 

районної ради; 

- Суханова Ганна Петрівна – асистент, голова профспілкового бюро кафедри 

теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

- Хрипун Лариса Василівна – голова первинної профспілкової організації 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29 Запорізької міської ради; 

- Циганок Олена Геннадіївна – бібліотекар, голова первинної профспілкової 

організації закладу загальної середньої освіти №15 Запорізької міської ради; 

- Юрченко Тетяна Миколаївна – голова первинної профспілкової організації 

навчально-виховного комплексу “Еврика” Запорізької міської ради. 

ВР «Вітаємо» 

Вед. 2. Дякуємо за вашу працю! Хай супроводжують вас і вашу родину мир і 

злагода, радість і любов, добробут і щастя. Під гучні оплески зали запрошуємо 

вас пройти до зали. Надіє Іванівно, просимо Вас залишитися для наступного 

нагородження. 

Звучить фонова музика. 
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ВР «Почесна грамота комітету Запорізької обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України» 

Вед. 1. За активну громадську позицію, ефективне соціальне партнерство з  

галузевою Профспілкою та з нагоди 80 річчя заснування Запорізької обласної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України Почесною грамотою 

комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 

України  нагороджуються: 

Звучить фонова музика. 

- Науменко Віктор Павлович – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Гуляйпільської міської ради; 

- Перепелиця Наталія Євгенівна – начальник Шевченківського 

територіального відділу освіти м. Запоріжжя; 

- Самофалова Світлана Миколаївна – директор опорного навчального закладу 

“Приазовська СШ І-ІІІ ст. “Азимут” Приазовської селищної ради; 

- Столяренко Сергій Анатолійович – директор Комунального закладу 

“Гуляйпільська спеціальна школа-інтернат” Запорізької обласної ради; 

- Сукач Наталія Петрівна – завідуючу дошкільним навчальним закладом №270 

Запорізької міської ради; 

- Чомова Світлана Валеріївна – директор загальноосвітньої школи №65 

Запорізької міської ради; 

ВР «Вітаємо» 

Вед.1. Прийміть найщиріші вітання! Успіхів, нових професійних звершень, 

особистісної самореалізації! Запрошуємо вас пройти до зали. 

Звучить фонова музика. 

Привітання від голів районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ. 

Вед.2. До вітального слова запрошуються представники голів районних, 

 міських організацій Профспілки, первинних профспілкових  організацій вищих 

навчальних закладів 

- Лола Віталій Григорович – голова первинної профспілкової організації 

Бердянського державного педагогічного університету, Заслужений працівник 

профспілок України, депутат Бердянської міської ради; 

- Гришко Олександр Іванович – голова Заводської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України м. Запоріжжя; 

- Моненко Ніна Василівна – голова Бердянської міської організації Профспілки 

працівників освіти і науки України; 

- Мишакіна Лариса Миколаївна – голова Запорізької районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України; 
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- Іванченко Андрій Володимирович – голова первинної профспілкової 

організації студентів, аспірантів, докторантів Національного університету 

“Запорізька політехніка”. 

Вед.1. Дякуємо Вам за щирі побажання.  

Вед.2. За 80 років Запорізька обласна організація стала реальною суспільною 

силою, накопичила багатий досвід, гідно виходила з найскладніших ситуацій та 

стала гідним прикладом для багатьох організацій. 

Вед.1. Хай це свято надасть усім нам наснаги, оптимізму і впевненості у власних 

силах і непохитної віри в світле та щасливе майбуття нашої України! 

 

Вед.2. Український гопак – це не просто танок,  

Це – культура і гордість народу!  

Це – широка душа і мистецький вінок,  

Цьому Роду– нема переводу! 

 8. «ГОПАК» 

Звучить фонова музика, виходять ведучі. 

Вед. 1.  Профспілки України! Укріпляймо ряди, 

Наша сила у єднанні на шляхах боротьби! 

Вед. 2.  Ми – за право на працю, соціальні права, 

Ми – за право народу на гідне життя! 

Вед. 1.  Зі святом! Дякуємо за увагу! 

Вед. 2.  До побачення, на все добре! 

Вед. 1.  Запрошуємо учасників заходу в малу залу на 2-й поверх на святковий 

фуршет. 

Звучить святкова музика.  

Колектив йде зі сцени. 


