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50 ANNIVERSARY

SCREENPLAY
ОПУСТИТЬ ЭКРАН

Відео «1 вересня 2013» (001)
+ вальс + вихід ведучих з малечею
ЯРОСЛАВНА: Доброго дня вам, дорогі друзі!
БОРЯ: Сьогодні велике свято у кожного з нас – адже ми відзначаємо день
народження спеціалізованої школи №52!
ЯРОСЛАВНА: На нашому святі присутні: Заступник голови Київської
міської державної адміністрації Корж Віктор Петрович, Директор
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Добровольська Оксана
Миколаївна (Заступник директора Департаменту освіти і науки Пархоменко
Ірина Миколаївна), депутат Київради Філіппов Володимир Вікторович.
БОРЯ: Голова районної державної адміністрації Луцький Максим
Георгійович, Депутат Київради Непоп В’ячеслав Іванович.
ЯРОСЛАВНА: Начальник управління освіти Лазарева Галина Робертівна,
Депутат Верховної Ради Борисов Валерій Дмитрович.
БОРЯ: Вітаємо також усіх колишніх та теперішніх учителів, учнів,
випускників, співробітників нашої школи з ювілеєм!
Першокласник1: У нас сьогодні не буденний вечір,
Це свято школи, це урочистий зліт.
Прийміть же, друзі, теплий
І сердечний наш привіт.
Першокласник2: Ювілеї бувають різні
У країн , і у міст , і в людей
Ми ж сьогодні зібралися разом ,
Щоб відзначить шкільний ювілей.
Першокласник3: Нехай в цьому залі, в оцей час,
Вогні засвітяться світліше.
Бо нашій рідній школі - 50
Тож усміхніться, друзі, веселіше
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Першокласник4: І ми вітаєм щиро всіх присутніх
Учителів, випускників, гостей.
І хай залишиться у пам’яті майбутніх
Наш 50-річний ювілей.
БОРЯ: Ми раді вітати вас у цьому затишному залі на зустрічі друзів різних
років, яких поєднує наша рідна, столична школа №52.
ЯРОСЛАВНА:Шановні гості! Урочистий вечір, присвячений ювілею школи,
50 річчю з дня заснування, вважається відкритим.
Фанфари
ЯРОСЛАВНА: 50 років. Від середньої школи до спеціалізованої школи з
інформаційних технологій. За 50 літ змінилося все навколо нас. Змінилась і
наша рідна школа.
БОРЯ: Ты права, Ярославна. Как и 50 лет назад, она остается символом
детства и юности, источником воспоминаний школьной жизни.

Відео «Ретро.1963» (002)
ЯРОСЛАВНА: Калейдоскоп десятиріч – калейдоскоп поколінь. Годинник
школи відлічує час уроками. Змінюється методики і підручники, на зміну
рахівниці прийшов комп’ютер.
А дзвоник так само кожен ранок кличе нас у школу. І кожен рік буває для
когось першим, а для когось – останнім.
БОРЯ: И так день за днем. Год за годом.. 2000 год. Новый этап в жизни
нашей школы. Новым директорам становится Шевченко Валерий
Михайлович.
ЯРОСЛАВНА: Саме завдяки старанням цієї наполегливої людини школа
отримала статус школи нового типу – спеціалізованої. За його керування
школа модернізується у школу нового тисячоліття. Всі свої знання, вміння і
досвід він передає учителям та учням. Він вміє кожного зрозуміти,
підтримати, допомогти і підказати.
БОРЯ: Валерий Михайлович – майстер свого дела, окличник образования
Украины, учитель методист.. Знаешь, Ярославна, быть менеджером в
школьном деле не каждому под силу.
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ЯРОСЛАВНА: «То який же він, наш директор? – часто запитують нас. Та
найкраще про це скажуть діти, а їхніми вустами говорить істина».

Відео «Директор» (003)
ЯРОСЛАВНА: Слово надається директору школи Шевченку Валерію
Михайловичу!
(Слово директора)

Відео «Корпоротивний ролик 2013»
(004)
 ПОДНЯТЬ ЭКРАН
 ПОСТАВИТЬ ТРИ МИКРОФОНА ДЛЯ БЭК-ВОКАЛА
БОРЯ: Встречайте! На сцене ученицы нашей школы с музыкальным
поздравлением!
Пісня «Завітайте до нас»
УБРАТЬ ТРИ МИКРОФОНА ДЛЯ БЭК-ВОКАЛА
БОРЯ Дорогие Друзья! Сегодня у нас торжественный день. Мы отмечаем 50летний юбилей нашей школы. Радость этого события с нами разделят наши
гости.
ЯРОСЛАВНА: З привітанням з нагоди ювілею на сцену запрошуються
Заступник міської державної адміністрації Корж Віктор Петрович та Голова
районної державної адміністрації, відмінник освіти, володар нагрудних
знаків «Петро Могила» та «Антон Макаренко», Луцький Максим
Георгійович.
(НАГОРОДЖЕННЯ 1)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Слово гостям)
ЯРОСЛАВНА: На ювілей школи прийшли вихованці танцювального
колективу «Чисті роси» під керівництвом Розумного Віктора Олексійовича.
БОРЯ: Кстати, у всех художественных коллективов, которые сегодня будут
выступать на этой замечательной сцене, любезно предоставленой Центром
детского творчества , есть одно общее - это ученики или выпускники нашей
школы. Встречайте бурными аплодисментами хореографический колектив
«Чистые росы».
Український танок
ОПУСТИТЬ ЭКРАН
ЯРОСЛАВНА: 50 років. Від школи до спеціалізованої школи. Ми
святкуємо свій ювілей. Це не просто свято приміщення. Школа – це цілий
величезний світ. А в ньому є два центри цього всесвіту: учитель і учень.
БОРЯ: Именно они превращают обычное здание в особый кипящий,
шумный, но хороший дом, где с каждым годом одни становятся умнее,
другие мудрее, и все вместе - ближе и роднее друг другу. Внимание на экран!

Відео «Вчителі» (005)
ПОДНЯТЬ ЭКРАН
БОРЯ: Безусловно, наша школа старается идти в ногу со временем. А
помогают нам в этом старшие наставники – это:
ЯРОСЛАВНА: Директор департамента освіти та науки, молоді та спорту
київської міської державної адміністрації Добровольська Оксана Миколаївна
(Заступник директора Департаменту освіти і науки Пархоменко Ірина
Миколаївна) та начальник управління освіти Солом’янської державної
адміністрації Лазарєва Галина Робертівна.
(НАГОРОДЖЕННЯ 2)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4

Спеціалізована школа №52 м.Києва. Сценарій урочистого святкування 50-річного ювілею. 7.11.2013

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Виступ гостей)
БОРЯ: Почему улыбки на губах учителей?
У школы у любимой юбилей!
И от чего у всех гостей приподнятое настроение?
У школы любимой день рождения!
ЯРОСЛАВНА Нас прийшли привітати вихованці грузинського
танцювального колективу «Іберія», серед яких є і наші вихованці під
керівництвом Манани Сулаквелідзе. Зустрічайте їх бурхливими оплесками!
Танок «ІБЕРІЯ».
ЯРОСЛАВНА: Золотий фонд є в кожної держави – у золоті, валюті,
корисних копалинах, цінних паперах. «Золотий фонд школи» - це її вчителі
та працівники, ті що працювали не покладаючи рук, ті що несли дітям від
покоління до покоління своє серце, душу і розум. Це ті, чиї імена золотими
буквами закарбовані в книзі історії нашої школи.
БОРЯ: В этом чудесном праздничном зале присутствуют те учителя, у
которых в трудовой книжке присутствует одна только запись – учитель 52
школы. Шевченко Валерий Михайлович (24 роки робочого стажу),
Шевченко Татьяна Михайловна (23 года) , Иохова Людмила Васильевна (44
роки), Кравченко Валентина Павловна (31 рік), Фартушная Анжелика
Олеговна (31 рік) и я, ваш покорный слуга Глускер Борис Наумович
проработал в любимой школе 40 лет.
Я.В.: Також хочеться сказати теплі слова в адресу наших учителів –
ветеранів: Височинська Людмила Степанівна пропрацювала 42 роки,
Крошкіна Людмила Тихонівна віддала школі 41 рік наполегливої праці.
Б.Н.: Макеева Ирина Александровна, моя ученица, а ныне учитель русского
языка со стажем в 28 лет, дорогая Филиппова Ольга Алексеевна проработала
24 года, Пуха Ольга Егоровна, наш незаменимый завхоз рядом с нами уже 41
год.
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Я.В.: Полякова Світлана Іванівна пропрацювала у школі 43 роки, Сірко
Віктор Миколайович з нами вже понад 26 років та незамінний секретар
Агапова Валентина Григорівна, яка пропрацювала майже 23 роки. Дякуємо
вам, наші любі за вашу сумлінну працю!
ВАС ВІТАЄ МУЗИЧНИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ
ТВОРЧОСТІ «ДЖАЗБЕНД», ПІД КЕРІВНИЦТВОМ МИХАЙЛОВА
ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА.
ОПУСТИТЬ ЭКРАН
ЯРОСЛАВНА: 50 років рідній школі…. «Хто славить школу? Учні, учителі.
А ще людина, на плечі якої, крім навчально-виховного процесу, лягає ще й
тягар господарських турбот, перевірок та безлічі дрібних шкільних проблем.
БОРЯ: .: В следующей части сегодняшнего праздника мы хотим назвать
несколько имен.Это все директора нашей школы. Все они в разное время
возглавляли школу, сделали немало для организации учебновоспитательного процесса и формирования надежного педагогического
коллектива. За 50 лет их было пятеро.
Бубнышева Лидия Робертовна - первый директор. Она делала все, чтобы дети
и педагоги чувствовали себя единой дружной семьей в тяжелые и сложные
времена для школы. Хочу отметить, что уважаемой нашей Лидии Робертовне
в этом году исполнилось 90 лет!

Відео «Бубнишева» (006)
ЯРОСЛАВНА: Один директор змінив іншого. Другим директором у школі
була Стрижак Надія Володимирівна. Основними рисами її характеру були:
вимогливість, турбота про школу та її мешканців.
БОРЯ: Следующим директором школы была целеустремленная,
справедливая и тактичная Комиссарова Ирина Львовна. Стиль ее
руководства отражал умение координировать и направлять деятельность
педагогического коллектива в позитивное русло в реализации поставленных
задач. С огромным удовольствием хочу пригласить к нам на сцену эту
замечательную женщину, Ирина Львовна Комиссарова.
(Слово гостье)
________________________________________________________
6

Спеціалізована школа №52 м.Києва. Сценарій урочистого святкування 50-річного ювілею. 7.11.2013

ЯРОСЛАВНА: З вашого дозволу хочу згадати наступного директора школи
Кожедуб Зою Гнатівну – ця жінка вміла дібрати ключик до людських
сердець, вміла, як ніхто інший, підтримати, зрозуміти, окрилити і надихнути.
Але, на жаль, рано обірвалася нитка життя чудової людини, прекрасного
педагога, мудрого керівника.
БОРЯ: Сегодня уже нет среди нас многих тех, кто всю жизнь «сеял
разумное, доброе, вечное». Кто отдал себя детям. Кто принимал чужие
хлопоты и заботы на свои плечи. Жизнь этих людей была нелегкой,но в
памяти своих воспитанников, в нашей памяти они будут жить вечно.

Відео-слайд-шоу
«Те, кого с нами нет» (007)
Пісня «Не отрекаются, любя» у виконанні випускниці Ярославни
Савченко.
БОРЯ: 50 лет. От средней школы до специализированной школі по
изучению информационных технологий. За 50 лет изменилось все вокруг нас.
Изменилась и наша родная школа.
ЯРОСЛАВНА: Але зараз, як і 50 років тому, вона залишається символом
дитинства й юності, джерелом спогадів шкільного життя.
БОРЯ: А знаешь, Ярославна, что на базе нашей школы в мае 1986 года
начал работать музей Боевой славы 138 \ 70 Гвардейской Глуховской, ордена
Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого стрелковой дивизии.
ЯРОСЛАВНА: Звичайно знаю, Борисе Наумовичу! Знаю, що перед його
створенням проводилася попередня пошукова робота, яку почали учні 4-В
класу, разом з класним керівником – Поляковою Світланою Іванівною.
Велику допомогу у створенні музею надали Стрижак Надія Володимирівна,
Комісарова Ірина Львівна, Котова Тетяна Олексіївна та ветерани дивізії , які
подарували музею копію бойового Прапора Дивізії. Доречі, музей
нагороджений Грамотою Радянського Комітету ветеранів війни. І керує ним з
того часу і донині учитель математики – Полякова Світлана Іванівна.
Вчора ми ввідзначали 70-річчя визволення Києва від німецько-фашистських
загарбників. Дякуємо нашим ветеранам за мир та світле небо над головою.
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Відео «День перемоги» (008)
БОРЯ: Листая страницы школьной летописи, рассматривая фотографии 90ых, мы видим молодые, энергичные лица наших учителей. И хотя многие
уже не работают в школе, но мы вспоминаем вас, дорогие наши коллеги,
почетные учителя- ветераны!

Відео-презентація
«Учителі-ветерани» (009)
ПОДНЯТЬ ЭКРАН
ЯРОСЛАВНА: Мы говорим « спасибо» вновь и вновь
За ваш нелегкий труд и за любовь,
Что отдавали детям без остатка.
- Вам « пять» поставить в школьную тетрадку
И все поля изрисовать цветами,
Вы только молодеете с годами!
З ювілеєм рідну школу прийшла привітати випускниця, співачка Тетяна
Ільченко.
Пісня Тетяна Ільченко
БОРЯ: Принимая поздравления, хочется сказать огромное спасибо всем
выпускникам, родителям, просто друзьям школы, благодаря помощи которых
мы смогли с вами встретиться.
ЯРОСЛАВНА: Запрошуємо на цю сцену випускницю першого набору до
школи у 1963 році, першого заступника голови київської міської організації
профспілки освіти і науки Геведзе Олену Олександрівну та голову
профспілки управління освіти Солом’янського району Марочко Василя
Івановича.
БОРЯ: Пока наши гости поднимаются, хочу напомнить, что у истоков и
развития школьного профсоюзного комитета стояли Кошелкина Лидия
Федоровна, Пашинская Александра Ивановна, Пуха Ольга Егоровна, Попова
Ольга Алексеевна, Фартушная Анжелика Олеговна и Кравченко Валентина
Павловна.
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(Слово гостям)
Вас вітає циркова студія «____________________», під керівництвом
________________________________________________________________.
Номер
БОРЯ: Есть такое очень нужное слово- меценат.
И счастлив тот:
Кто дружбою таких людей богат.
Благодарим сердечно за участье,
За доброту, признание и дары,
И от души желаем много счастья
От всех учителей и детворы.
ЯРОСЛАВНА: Багато років разом з нами пліч опліч йшло сучасне
підприємство Києва ДБК №3, яке виконує повний комплекс робіт —
виготовлення залізобетонних виробів , зведення та опорядження житлових
будинків.
Слово для привітання надається Сухоросову Івану Михайливичу та Ткачуку
Борис Івановичу.
Слово гостям.
ЯРОСЛАВНА: Завжди в нашій школі панували чистота і порядок. Дбайливі
руки працівників-господарників, під керівництвом Пухи Ольги Єгорівни,
кожного дня піклуються про те, щоб було затишно і приємно навчатись і
відпочивати тут. А працівники шкільної їдальні смачно і корисно годують
велику шкільну родину. Дякуємо вам, шановні за ваш нелегкий, але такий
почесний труд!
ЯРОСЛАВНА: Святкову програму продовжує випускниця нашої школи,
лауреат міжнародних конкурсів, керівник вокального ансамблю «Ластівка »
Анна Рожнятовська.
Пісня Анна Рожнятовська
ОПУСТИТЬ ЭКРАН
БОРЯ.: Да, сегодня школа – это современные классы, компьютеры и
ноутбуки, интерактивные доски и мультимедийные устройства. Школа
является лидером по внедрению компьютерных инноваций.
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Мы гордимся своей родной специализированной школой№52, школой
настоящего, школой будущего. Однако не стоит забывать о прошлом, о
заслуженных учителях, о нашей гордости – выпускниках, ведь они – это
история школы. Давайте вместе с уважаемым учителем русского языка и
литературы Людмилой Васильевной Иоховой вспомним пару школьных
выпусков. Внимание на экран.

Відео «Іохова Л.В.» (010)
ЯРОСЛАВНА: Випускники – це наша гордість. Нам приємно запросити на
цю сцену нашого випускника – члена Національної Спілки письменників
України, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім.НечуяЛевицького та міжнародних літературних конкурсів, поета-прозаїка
Бакуменка Олександра Даниловича

(Слово гостю)
БОРЯ.: Школа гордится своими выпускниками.
- За 50 лет школу закончило около 12 тысяч учащихся.
- Мы знаем, сегодня, у нас в зале много выпускников прошлых лет
- Многие из них знамениты и узнаваемы.
- Многие живут и работают в родном городе.
- Перечислить всех невозможно.
ЯРОСЛАВНА: Борисе Наумовичу, я вважаю, що доречно дати декілька слів
нашим шановним випускникам. Першим на цю сцену я хочу запросити
випускника 1974 року, депутата Верховної Ради 5-6 скликання Борисова
_____________________________________________________
(Слово гостю)
А зараз на сцену запрошуються 2 чарівні жінки, випускниці, теперішні
директори шкіл Сидоренко Ірині Анатоліївні та Камінській Вікторії
Борисовні.
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БОРЯ.: Я полностью тебя поддерживаю, моя дорогая и с удовольствием
передаю микрофон нашим замечательным девочкам, моим выпускницам
Ирине и Виктории.
__________________________________________________________________
__________________________________________________
(Слово гостям.)
Борисе Наумовичу, так все ж таки 50 – це мало чи багато?
БОРЯ.: В рамках человеческой жизни достаточно длинный отрезок,
содержащий рождение, детство, школьные годы и юность, зрелость, а еще
создание собственной крепкой семьи.
ЯРОСЛАВНА: Але для історії 50 років – менше, ніж одна мить. Наше
життя тільки починається. Ми дивимось на світ широко відкритими очима,
нас не лякає майбутнє. І хоч у школи зараз нове ім’я, нові учні, нові
учителі…
БОРЯ.: … однако ее суть остается такой же. Школа всегда будет с нами, с
нашими детьми, внуками, останется символом человеческой любви,
благодарности и детства.
РАЗОМ: Школа нам не скажет до свидания. Школа не прощается с тобой!

Відео «Школа не прощается
с тобой» (011)
ПОДНЯТЬ ЭКРАН

ЯРОСЛАВНА: Рідна школо, з ювілеєм!

(Феєрверк)
БОРЯ.: С Днем рождения, любимая школа моя!

(Шари)
Фанфари
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