
СЦЕНАРІЙ
до Всеукраїнського Дня працівників культури та 

аматорів народного мистецтва

Фанфари   РБК

Диктор:/із-за куліс/ З любов’ю нашою сьогоднішнє вітання,
Хай в серці вашому залишить гарний слід!
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть з добром та ласкою, прийміть!

«Ласкаво просимо», виконує «народний» ансамбль пісні
«Криниченька» 

Мелодія «17 доріжка» Вихід ведучого:

Доброго дня, шановні колеги та гості нашої зустрічі!

Нарядилась осінь в дороге намисто,

Золоте волосся розплела над містом,

Кольорові фарби вийняла з кишені,

І малює осінь жовтим і зеленим, а червоним позначила в календарі наше з 
вами, шановні колеги, професійне свято – Всеукраїнський День 
працівників культури та майстрів народного мистецтва!

Бо є така професія - дарувати людям радість і настрій. 

І я думаю, що кожен, хто сидить у цьому залі - майже чарівник, бо 
працівник культури вміє ВСЕ!

- Так, ми вміємо робити все те, чому нас ніхто і ніколи не вчив в жодному 
навчальному закладі культури. 

- Забивати цвяхи і вкручувати шурупи 

- Ламати і лагодити апаратуру. 

- Складати музику і писати вірші.

- Склити вікна і крити дах. 

- Білити, фарбувати і клеїти шпалери.

- Шити, кроїти і доїти корову. 

- Хворіти і співати.



- Ми хвилюємося, як діти, перед кожним своїм виходом на сцену, і як 
батьки, перед виходом на сцену кожного нашого вихованця. 

-А дехто починає мліти на сцені, коли забув слова вірша чи пісні.

-А дехто вкривається холодним потом стоячи за кулісами, коли раптом у 
потрібний момент не засвітилося світло, чи не пішла фонограма.

-А ще ми вміємо тричі переодягатися в різні костюми різного розміру, 
бігати куди-небудь далеко за забутим одягом чи реквізитом, а потім 
раптом , як ні в чому не бувало, з посмішкою до самих вух, виступати на 
сцені!

-Так хто ж це усе вміє робити?

-Хто, хто! Людина, без якої не проходить жодне свято..

-Голова адміністрації???

-Та ні.

-Голова районної ради?

-Ні.

-Голова районної ради ветеранів???

-Ні, це – працівник культури!

-Тож, зі святом, шановні наші «святкові люди» !!! 

(Фанфари)

І хай сьогодні у це свято,
У цей осінній гарний час,
Буде приємностей багато,
Усі серця наші - для вас !

«Отча сторона», виконує тріо «Спокуса» РБК

Фон «Песня года»

О, культпрацівники ! Прекрасного ви гідні!
Бо вибрали в житті свою мету;



І нині я за всіх скажу: «Спасибі, рідні
За вашу місію подвижницьку й святу!»

Найбільша кількість свят випадає на нашу частку. У ті дні, коли інші 
люди активно відпочивають, працівники сфери культури повинні 
трудитися, щоб порадувати відпочиваючих, забезпечуючи їм святковий 
настрій.

А от сьогодні ми зібрались в цьому залі, щоб привітати один одного та 
порадіти успіхам колег почути на свою адресу схвальні вітальні слова, 
після яких знову і знову захочеться співати і грати , танцювати і читати,
відроджувати і вишивати, одним словом – ТВОРИТИ! 

Хай наші професійні дати
Для вічності – лише коротка мить
Ми творимо історію району
І нас від неї вже не відділить.

Тож, шановні працівники культури, приймайте вітання з нагоди 
професійного свята від голови Коростенської районної державної 
адміністрації Сергія Васильовича Дмитрука та голови районної ради 
Юрія Миколайовича Рудченка.

(вітання + нагородження)

Шановні колеги!

Сонячних вам ранків, чистих світанків. 

Променів сонця в кожне віконце.

Ніжної ласки, душевної казки.

Щастя без ліку і довгого віку.

А на сцені вокальний дует у складі працівників Васьковицького Будинку
культури Людмили Башинської та Ірини Васьковської

«Рушникова доля»

Професійне ж свято - це завжди своєрідний підсумок зробленого, 
досягнутого. На сьогодні культурно – дозвіллєву діяльність в районі 
здійснює 22 будинки культури та 41 клуб, в яких працюють 103 чоловіки. 
За вагомі творчі досягнення п’ять аматорських колективів носять почесне 
звання «народний», поліські традиційні ремесла зберігають і відтворюють



талановиті майстри декоративно – ужиткового мистецтва, четверо з яких 
отримали звання «майстер народної творчості».

Не зважаючи ні на що, ми працюємо кожен на своєму місці, виконуємо 
своє завдання організатора дозвілля на селі, вчимо нові пісні та пишемо 
сценарії.

Бо і треба жити так, щоб яснілося радістю на душі, щоб веснілося і в 
старості, щоб незважаючи на всі негаразди були свята!

То ж в день працівників культури та майстрів народного мистецтва 
приймайте вітання від народного депутата Україні Володимира 
Юрійовича Арешонкова.

(вітання + нагородження)

Для вас сьогодні посмішки, вітання, 

Квітів осінніх ніжна розмаїть. 

Найкращі, найщиріші побажання, 

Що йдуть від серця нашого прийміть від

Анатолія Соколовського з піснею________________

Фон «А льон цвіте…»
Яскравою сторінкою в культурному житті району став цьогорічний 

І - й обласний фестиваль льону,який за ініціативи та підтримки керівника 
ПОСП «Зоря» Ірини Костюшко,нині депутата Житомирської обласної 
ради, відбувся в селі Стремигород. Підтримали творчу ідею і прийняли 
участь у святі всі без винятку діючі самодіяльні колективи Коростенщини 
та майстри народної творчості. 
Сьогодні депутат Житомирської обласної державної ради Ірина 
Вікторівна Костюшко завітала на наше свято і ми із задоволенням 
запрошуємо Вас, Ірино Вікторівно , до слів вітання.

(вітання)

Фон «Знаешь, как хочется жить»

Так, сьогодні ми відзначаємо наше професійне свято, покликання якого - 
дарувати людям радість. Але, як і всі громадяни України, ми не можемо 
стояти осторонь подій, які відбуваються в нашій державі.

Неоголошена війна! Зараз непростий для нашої країни час, 
вкотре доводиться відстоювати право називатися українцем, право жити 



на своїй землі і розмовляти рідною материнською мовою. Ворог окупував 
Крим, продовжуються військові дії у Луганській та Донецькій областях. 
Зрештою, вся країна в небезпеці.

Ворог вдерся не лише на нашу землю, а й в наші душі, в наші сім’ї. 
Сьогодні на захист кордонів України стали і члени родин 
культпрацівників району.

Тож, запрошуємо під оплески на сцену дружину воїна АТО - 
завідуючу клубом села Старики Васянович Світлану. 
З весни цього року її чоловік Леонід перебуває на Сході, виконуючи свій 
громадянський обов’язок.

Щирі оплески линуть на адресу головного спеціаліста відділу 
культури Любов Колесник. Ії чоловік Микола з травня місяця перебуває в 
зоні АТО.

Просимо піднятись на сцену завідуючу клубом села Ставище 
Костюк Валентину, чоловік якої Юрій перед відправкою в зону АТО зараз 
проходить навчання на Житомирському полігоні.

Шановні колеги! Нехай ваших чоловіків - воїнів ніколи не полишає 
янгол-охоронець. Нехай кулі ворожі обминають, нехай береже їх ваша 
любов . За них і за всіх синів України молимося всі ми, моляться жінки 
усієї України.

Материнська доля…Одним вона всміхається ясним сонцем і 
стелеться квітучим барвінком. Іншим приносить суворі випробування на 
життєвому шляху. Сьогодні ми висловлюємо щире співчуття художньому 
керівнику Ушомирського Будинку культури Галині Броник, яка рік назад 
втратила сина в цій страшній війні. 

Шановна Галина Йосипівна просимо піднятися на сцену (йде)

Дорога наша колего. Ми вклоняємося Вам за велику материнську 
любов і мужність, за те, що виховали справжнього сина - патріота.

Дорогі наші колеги! Витримки вам, терпіння, доброго всім здоров’я ,
а від нас всіх тут присутніх, низький уклін і квіти

(Давайте проведемо їх на свої місця аплодуючи стоячи.)

«Солдатику мій», виконує Любов Колесник.

Фон «Сік землі»

До землі я низько тій вклонюся 

Що дарує мудрість з вікових джерел. 



Українській жінці, щедрій берегині,

Що вогонь родинний свято береже.

Давня приказка говорить про три основні цінності на землі: хліб, що 
дає життєву силу та здоров’я,
мудрість, що міститься в книжках і забезпечує зв’язок із часом і жінка – 
мати, яка не дозволяє обірватися нитці життя.

Немає слів, щоб висловити посвяту материнській любові, бо любов 
ця немає кордонів. Вона безмежна, безкінечна і незмірна. 

Її послав Господь на землю дітям, За ангела - хранителя, за друга

Вона одна, одна на цілім світі - ЇЇ ніколи не заступить друга.

Матусі, рідні наші, дорогі ! Кожне ваше слово, мудрі поради і добрі 
діла - це безцінний скарб, з яким ми вирушаємо в дорогу. Це ви вчите нас 
жити по закону любові і правди. Це ви не даєте спіткнутися на життєвих 
дорогах, будите совість, бережете від ганьби. І ми схиляємо голову перед 
любов’ю і добротою, перед мудрістю і мужністю вашою.

Нам дуже приємно відзначити, що держава високо оцінює жінку-
матір, жінку - трудівницю, жінку - Берегиню роду людського.

Сьогодні в залі присутні матері, яким за материнську самовідданість,
народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного 
їх розвитку Указом Президента України від 21 жовтня 2015 року № 489 
було присвоєно почесне звання «Мати-героїня» і саме цих жінок ми 
запрошуємо піднятися на сцену для вручення посвідчень та нагрудних 
знаків до почесного звання «Мати - героїня»:

1. Дубінчук Тамара Миколаївна — з Веселівки, мати 5 дітей 
2. Литвинчук Лідія Олександрівна — з Холосного, мати 6 дітей 
3. Олар Раїса Василівна — з Давидок, мати 5 дітей.
4. Пилипака Любов Костянтинівна — зі Стремигорода, мати 7 дітей
5. Прохоренко Надія Опанасівна — з Першотравневого, мати 5 дітей 
6. Фомішина Світлана Іванівна — з Васькович, мати 5 дітей.

Спасибі вам, рідні мами,

Що Ви тут, сьогодні з нами!

До вас наше гарне слово: Щастя вам, будьте здорові!

 «Мамині пісні» - на сцені Галина Цибуля та Надія Бабійчук.

Фон «Службовий  роман»



Кажуть, що в нас робота "Не бий лежачого"...

 - Хоча ті, хто так говорить, потрапивши на сцену, раптово німіють, 
бліднуть і завмирають, як укопані, відчувши на собі погляди сотень 
вимогливих очей.

- Так ! Про наші сценарії говорять, що таку писанину, кожен дурень 
скласти зможе...

 - Але при цьому, взявши в руки простий олівець, не можуть навіть два 
рядки скласти!

- А який талант і красномовство треба мати, щоб вмовити сусідку чи куму
прийти співати в клуб….Не кажучи вже про кума.

- А якою спритною господинею треба бути щоб пригостити бригаду 
артистів з районного будинку культури чи комісію з області…

- Дорогі колеги!!! Нікого не слухайте. Наша професія найважливіша на 
землі!!! Бо без нашої участі люди не женяться і не ідуть в армію, не 
народжуються і не вмирають, не печуться деруни і не вручаються короваї, 
- ну немає в людей без нас свята!

Тож, дорогі колеги, з нагоди професійного свята приймайте будь ласка, 
вітання від начальника відділу культури Лариси Миколаївни Бондар

(вітання, нагородження)

(+вітання від голови Коростенської районної організації профспілки 
працівників культури - Бабійчук Надії Іванівни.)

(вітання, нагородження)

«Річка – печаль», вик. Л.Бондар

Фон «Песня года»

Особливим багатством клубних установ завжди були і будуть її кадри – 
талановиті, досвідчені, кваліфіковані спеціалісти, безмежно віддані своїй 
справі. 



І сьогодні ми проводимо нагородження найкращих клубників району за 
результатами рейтингу «Кращий за професією» за відповідними 
номінаціями.

Кажуть, що якщо людина провела на культроботі два - три роки, це 
поки просто працівник, в основному «куди пошлють», якщо п'ять років - 
він уже хороший спеціаліст, якщо десять років – це професіонал, а якщо 
все життя?.. - то це професійне захворювання, яке не піддається 
лікуванню.!! Хворі є і серед нас.

Ось вже понад 40 років хворіє культурно – дозвіллєвою роботою, має
золоті руки і, в той же час, гордо носить звання «ветеран праці» людина, 
яку ми відзначаємо в першій номінації, в якій враховано професійний 
стаж, ініціативність, відданість справі, яку обрали ще в юності. Тож, в 
номінації «Відданість професії» диплом отримує Чумак Євгенія 
Василівна, завідуюча клубом села Іванівка.

В  наступній  номінації  розглядалися  претенденти,  багатогранні  за
своєю  вдачею,  талантами,  здібностями,  справами.  Перевагу  віддали
нашим колегам, які завжди в пошуку! Тож, в номінації «Думаю. Шукаю.
Втілюю» - диплом отримують:
-Іскоростенський  Леонід  Володимирович, директор  Меленівського
Будинку культури!;
-Ткаченко Інна Леонідівна, директор Новаківського Будинку культури!
А от наступного номінанта, який підніметься на цю сцену, вже не назвеш
новачком  в  нашій  галузі,  але  саме  в  цій  особистості  відділ  культури
Коростенської  райдержадміністрації  бачить  перспективного  працівника
культури.
Тож, в номінації «Наша надія» дипломом нагороджується:

- Кравець  Юлія  Володимирівна,  директор  Михайлівського  Будинку
культури!

А от наступна номінація нова, але її потрібно було створити, тому що є 
люди, є колективи, появу яких просто не можливо не помітити!
І так, в номінації «Прорив року» диплом відділу культури отримує… 
жіночий вокальний ансамбль «Холосненський батальйон», керівник Алла 
Бутрик!

Від працівника культури потрібна велика самовіддача - усе знай, усе 
вмій, скрізь встигай! І сьогодні до мікрофона виходять ті, хто «усе знає, 
все вміє і скрізь встигає!»



На сцені директор Холосненського БК Алла Бутрик з піснею 
«Ми – Українці»

«Лиш з піснею я справжня українка», читає переможець обласних 
конкурсів читців, зав. клубом села Воронево Марина Пашинська 

 «Через сад-виноград», вик. тріо «Спокуса» РБК

Хай радість осяває будні і свято,

Хай святістю зориться доброта.

І щастя вам, великого й багато,
На довгі – довгі сонячні літа!

А на сцені Віталій Тишкевич з піснею «Все буде добре»
Шановні друзі, ще раз від усієї душі, від щирого серця вітаємо вас з 
професійним святом - Днем працівників культури та майстрів народного 
мистецтва!

Нехай же відгукнуться вдячністю Ваші діла, а Всевишній береже 
кожного з вас у своїй благодаті, родинному затишку та здоров’ї!

Нехай у злагоді та любові проходять Ваші земні дні, даруючи радість
творчого натхнення і життєвих перемог! 

 «Моя культура»

( на програші текст)

Спасибі щире вам, артисти.
За ваші образи й пісні,
В яких палає серце чисте,
Мов цвіт черешні на весні!

Спасибі! Вірні ви народу.
Ви для громади несете
Мистецтва життєдайну воду,
Краси коріння золоте!

Хай любові й дружби узи
Для добра єднають вас,
Хай благословляють музи 
Український наш Парнас!



До побачення!
До нових зустрічей!

З Вами були Інна Маковська та Анатолій Соколовський 

Над сценарієм працювали - Любов Колесник та Лариса Бондар


