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Сценарій заходу
Мета заходу: сприяти адаптації у коледжі студентів першого курсу спеціальності
«Соціальна робота».
Обладнання: мультимедійний проектор, ноутбук, екран, музичний супровід;
мультимедійна презентація; плакати з висловлюваннями про студентів; запрошення;
паперові смайлики; символічний подарунок – «Халява»; картки з поняттями «вахтер» і «гімн
коледжу»; пазли – фото викладачів; медалі «Знаю своїх викладачів у обличчя»; два набори
карток із фаховими поняттями у формі елементів одягу; сертифікати за результатами
конкурсу «Каверзні запитання»; «Посвідчення старійшини», «Посвідчення батечка»; подяка
за найкращу успішність за результатами рубіжного контролю; тексти клятви першокурсника;
дипломи майбутнього соціального працівника; цукерки.
При підготовці сценарію заходу були використані матеріали інтернет-ресурсів.
На свято запрошені викладачі циклової комісії зі спеціальності «Соціальна робота»,
представники адміністрації коледжу.
Під гучні оплески та звучання гімну студентів Gaudeamus igitur до аудиторії
заходять першокурсники. Кожному з них вручається паперовий «смайлик» як символ
хорошого настрою і найкращих побажань від старшокурсників.
Виходять ведучі.
Перший ведучий: Доброго дня, дорогі друзі.
Другий ведучий: Доброго дня, студенти, викладачі, гості.
Перший ведучий: Ми, раді бачити вас у цьому залі, на святі.
Другий ведучий: Сьогодні ми зібралися тут, щоб, уже традиційно, провести Посвяту
у студенти наших першокурсників.
Перший ведучий: Давайте ще раз їх привітаємо. Адже вони на нашому святі –
найголовніші.
Другий ведучий: На наше свято також запрошені шановні гості. Це заступник
директора з навчальної роботи Сова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної
роботи Бондаренко Людмила Федорівна, викладачі циклової комісії зі спеціальності
«Соціальна робота»: Ручко Людмила Миколаївна, Окіпна Анжеліка Віталіївна, Федько
Сергій Миколайович.
Перший ведучий: Суворими суддями і критиками на цьому святі будемо ми –
третьокурсники, «гуру» спеціальності «Соціальна робота»!
Другий ведучий: Що ж, усі учасника свята на місці, і ми можемо розпочинати.
Перший ведучий: Недаремно говорять «Курка – не птах, першокурсник – не
студент».
Другий ведучий: Церемонія посвяти в студенти проводиться давно й налічує не одне
десятиліття.
Перший ведучий: Розпочиналося все просто. Студенти, довчившись до другоготретього курсу, уже вважали себе «гуру». Старшокурсників хвилювали інші проблеми.
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Водночас першокурсники — жовтороті новачки-вступники, почувалися дещо утиснено.
Начебто вони й студенти, а нібито й незрозуміло хто. Із одного боку, у них уже є такий
самий, як у всіх «студентський», із іншого — усі (і викладачі, і старші курси) дивляться
зневажливо й зверхньо.
Другий ведучий: Першокурсники не могли таке довго терпіти й вирішили придумати
обряд, який робив би їх справжніми студентами! Старші курси підтримали їх у цьому
прагненні, передбачаючи цікаве шоу.
Перший ведучий: Щоб стати справжніми студентами РК КНЕУ вам, дорогі наші
першокурсники, потрібно щонайменше:
успішно здати рубіжний контроль і не «вилетіти» з коледжу;
вперше в житті відсвяткувати Міжнародний день студента;
отримати заповітний студентський квиток;
прийняти клятву першокурсника.
Другий ведучий: Перші три умови ви вже виконали, а щодо останньої – ми вам у
цьому сьогодні допоможемо.
Перший ведучий: Але не поспішаймо. Спочатку вам доведеться довести, що ви
достатньо кмітливі, креативні, ерудовані, щоб носити почесне звання «СТУДЕНТ».
Другий ведучий: Адже саме зі студентської лави починається довга й наполеглива
дорога пошуків, стверджень і досягнень у науці, мистецтві, культурі. Зі студентства
формується українська національна еліта.
Перший ведучий: Сподіваємося, що саме ви, для початку, станете елітою нашого
коледжу.

Конкурс на краще знання студентських звичаїв та забобон
Другий ведучий: Усі знають, що, якщо у високосний рік, у п’ятницю тринадцятого
вам перейде дорогу чорний кіт з пустими відрами, то вам точно не пощастить.
Перший ведучий: Упродовж багатьох років, щоб не збожеволіти від безперервної
наукової діяльності, студенти вигадували різноманітні ритуали, які потім передавалися з
покоління в покоління, перетворюючись поступово на традиції.
Другий ведучий: Оголошується конкурс на краще знання студентських традицій.
Перший ведучий: Участь у конкурсі беруть участь лише студенти першого курсу.
Другий ведучий: Отже, які студентські традиції, звичаї, забобони чи ритуали ви
знаєте?
Кожен, хто назве хоча б одну студентську традицію, звичай, забобону чи ритуал,
отримує солодкий приз.
Результати конкурсу оцінюють судді (представники групи третього курсу).

Найбільш цікаві студентські звичаї та ритуали
Перший ведучий: Ну що ж, ви досить обізнані у питаннях студентських традицій, але
багато цікавих відкриттів для вас ще попереду.
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Другий ведучий: Насправді, студенти у всі часи були багаті на вигадки, прагнули
урізноманітнити своє життя, зробити його більш цікавим та екстремальним. Звідси і
вигадування різних ритуалів та звичаїв.
Перший ведучий: Про найбільш цікаві з них вам розкажуть:
_________________________________________;
_________________________________________.
_______________________ «Посвята у студенти». Здавалося б, проста дія: напуття
старших, побажання удачі, але яке величезне значення це має. Після «посвяти», дивись,
начебто всі вже й потоваришували, справді стали ближчими, ріднішими!
_______________________ «Екватор». Як не дивно, але багато хто про цю давню
традицію не чули або поки не знають. Деяким відомо лише те, що коли кораблі підходять до
земного екватора, моряки стрибають у воду, щоб запам’ятати цей момент.
_______________________ «Екватор» – значить середина, у студентів це середина
«строку», який вони «відбувають» в стінах свого ВНЗ.
_______________________ У багатьох ВНЗ на «Екватор» так званих іменинників
нерідко обмазують пастою або кетчупом, поки ті сплять, улаштовують їм атракціон «палаючі
п'яти». Як, ви не знаєте, що це таке? Сплячому поливають п’яти одеколоном, а після
підпалюють. Болю й опіків немає, адже шкіра на п’яті дуже товста.
_______________________ Важливе спостереження студентів Інституту фізкультури:
ставити першим залік із фізкультури не можна — набігаєшся потім.
_______________________ У всьому світі поширена традиція перед іспитом не
голитися й не мити голови (адже можна змити знання!!!).
_______________________ А ще деякі студенти, якщо успішно складають іспит, на
наступний ідуть у тому самому одязі — на щастя.
_______________________ Ще одна «модна» прикмета: для успішного складання
іспиту необхідно потриматися за людину, яка тільки-но склала його на «відмінно»!
Потрималися, схрестили вказівний і середній пальці на руках, та й на ногах про всяк
випадок, щоб не наврочити, — і вперед!
_______________________ Після успішної здачі сесії в багатьох університетах
влаштовують катання на тазиках. Причому зі сходів.
_______________________ Похорон вивчених предметів – традиція Харківського
авіаційного університету. З каструлями, сковорідками, ложками і всім гримлячий «оркестр»
студентів проводжає коробку з конспектами до вікна, куди все витрушуються. Далі за
сценарієм – грандіозні поминки минулої сесії.
_______________________ У багатьох медичних університетах влаштовується
знамените «багаття з лекцій». Новоспечені медики після складання державних іспитів
скидають всі свої лекції за роки навчання у двір гуртожитку і спалюють у вогнищі, розміри
якого реально вражають. Передбачається, що справжній лікар тримає знання в голові і
конспекти вже нікому не допоможуть.
_______________________ Щороку в грудні філіппінські студенти з Хімічного
інституту Маніли пробігають по території кампусу голяка, висловлюючи свій протест.
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Кожен раз вони протестують проти чогось нового: проти підвищення плати за навчання,
заборони театру або відставки президента.
_______________________ Незважаючи на посилену охорону і благання адміністрації,
студенти Джорджтаунського університету (США) раз в 5-6 років відкручують стрілки з
годинникової вежі і відправляють посилкою в Ватикан.
_______________________ Студенти-гуманітарії вельми поважають православного
святого Нестора – першого літописця Київської Русі. Саме до нього йдуть за допомогою
перед письмовими іспитами з гуманітарних предметів. Так, багато студентів Інституту
журналістики відвідують святі мощі, які спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської
лаври. Вважається, що після відвідання Лаври навчання дається легше й веселіше.

Халява
Другий ведучий: Дорогі наші першокурсники, спробуйте відгадати, про що йтиме
мова далі?
Перший ведучий: Ось вам три підказки:
1. Це є у взуття.
2. Це є у одного з елементів одягу.
3. Це хочуть мати всі без винятку, особливо студенти.
Другий ведучий: Ну звичайно ж, мова іде про найбільш шановане студентське
божество – ШАРУ або ХАЛЯВУ.
Як, коли і про що просити божественну Халяву нам розкажуть:
_________________________________________;
_________________________________________.
_______________________ Існує традиція
звати Халяву перед іспитом. Потрібно у 24:00 перед
іспитом відкрити кватирку, просунути у неї руку із
розкритою заліковкою і прокричати: «Халява,
прийди!».
_______________________
Після
чого
закрити вікно, показати Халяві місце в заліковці
(тицьнути пальцем, щоб не схибила), покласти в
заліковку цукру (аби погодувати Халяву),
перев’язати її резинкою (щоб не втекла) і покласти
в морозилку (щоб Халява примерзла).
_______________________ У Києві в парку на Відрадному був пам'ятник Шарі. За
переказами, студенти повинні обов'язково прийти сюди з пляшкою пива й налити його в
одне із заглиблень. Тепер можна розраховувати на вдале складання сесії.
_______________________ А в Київському авіаційному університеті — своя традиція:
у заглиблення пам'ятника потрібно просунути... голову й пошепки попросити Шару про
допомогу. Не пролізла голова — нарікайте на себе.
_______________________ Нажаль, у зв’язку з реконструкцією парку «Відрадний», де
був розташований популярний студентський монумент, «Шару» демонтували.
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_______________________ У 2012 році пам’ятник «Шарі» встановили у КПІ.
_______________________ У Нацуніверситеті є ще один рецептик: напередодні сесії
на останньому поверсі гуртожитку споруджують вівтар. Кожен охочий успішно скласти
сесію повинен принести свою жертву Шарі: жуйку, дрібні гроші, пляшку пива, сигарети...
При цьому ніхто не наважується брати щось із вівтаря до кінця сесії. А коли всі іспити
позаду, саме час «розтягати спільний казан» — зібраних грошей зазвичай вистачає на
скромну гулянку.

Вручення халяви
Перший ведучий: Дорогі наші першокурсники, щоб Халява приходила до вас кожної
сесії, ми її вам даруємо.
Другий ведучий: Для вручення та отримання
____________________________________ та староста групи С-1-1.

Халяви

запрошується

Відбувається урочисте вручення символічної «Халяви».

Як студенти РК КНЕУ готуються до екзаменів
Перший ведучий: Намагаються не відстати від світової студентської спільноти у
питаннях студентських традицій і студенти РК КНЕУ.
Другий ведучий: У кожної спеціальності вже склалися свої ритуали та забобони. Які
саме? Про це вам розкажуть:
_________________________________________;
_________________________________________.
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_______________________ Так, наприклад, студенти-бухгалтери напередодні
екзамену кладуть під подушку калькулятор (чим більший, тим краща оцінка). А зранку на
лівій руці пишуть «дебет» а на правій – «кредит» і намагаються звести їх із закритими очима.
_______________________ Студенти-нафтовики – миють руки бензином і вдихають
газ із запальнички.
_______________________ Студенти-технологи – цілий день носять у сумці дві
цеглини і говорять викладачам, що у них достатній багаж знань, а вранці чистять зуби
глиною.
_______________________ Студенти-механіки напередодні екзамену закопують на
подвір’ї коледжу ключ на 45, щоб в заліковці було «5», та ще й цілу ніч поливають його
енергетичними напоями, щоб на екзамені бути енергійними.
_______________________ Студенти
– соц. працівники, ввечері виходять на
полювання: треба не менше трьох разів перевести стареньку бабусю через дорогу, навіть
якщо вона йшла в іншу сторону.
_______________________ Студенти-комп’ютерщики – тягають мишу по килиму,
навіть якщо комп’ютер виключений і миша давно здохла.
_______________________ Студенти-економісти напередодні екзамену економлять на
всьому: три дні нічого не їдять (навіть мівіну), три дні нічого не учать, три дні не заходять
ВКонтакті, але на екзамен обов’язково повинні приїхати на таксі з гуртожитку і попити
найдорожчу каву із кофемату.
_______________________ Сьогодні ми згадали найбільш яскраві студентські
ритуали.
Перший ведучий: Дійсно, так важливо для кожного студента мати своєрідний оберіг,
який приносив би успіх і допомагав успішно складати сесії.
Другий ведучий: І студентська братія досі свято вірить у силу таких «обрядів».
Перший ведучий: Чи справді допомагають традиції полегшити життя студентів –
сказати важко, а от те, що вони роблять його цікавішим – сто відсотків!

Конкурс «Невербальне спілкування»
Другий ведучий: Крім того, що студенти, безумовно, справжні майстри на всякі
вигадки, протягом навчання їм також доводиться набувати незвичних та оригінальних вмінь.
Перший ведучий: Не кожен у наших рядах добре володіє мистецтвом усного слова,
але майже всі оволодівають технікою пантоміми.
Другий ведучий: Авжеж! Адже як іще на парі розказати сусідці по парті останні
новини. Та й на контрольній добряче допомагає.
Перший ведучий: Оголошується конкурс «Невербальне спілкування».
Другий ведучий: Запрошуємо до змагання представників груп С-1-1 та С-3-1 (по
одному від кожної групи).
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Перший ведучий: Вам необхідно протягом хвилини за допомогою жестів та міміки
зобразити те, що написано на картці. Групи відгадують по-черзі.
Другий ведучий: Перемагає та група, яка вгадає швидше.
Завдання для групи С-3-1 – «вахтер».
Завдання для групи С-1-1 – «гімн коледжу».
Учасники, які зображували поняття і які перші їх назвали отримують солодкі призи.
Перший ведучий: А, знаєте, що відрізняє людей з вищою освітою? Знання? Ні ...
Людина, що пройшла цей шлях навчається в першу чергу бути хитрою, спритною,
виплутуватися з екстремальних ситуацій в найкоротші терміни, вміти домовлятися хоч із
самим чортом.
Другий ведучий: Також ці люди здатні виконати величезний обсяг розумової роботи
знову ж таки в стислі терміни, і не спати цілодобово, при цьому харчуючись всім, що під
руками, або ще крутіше – «мівіною»...
Перший ведучий: Ці люди зберігають позитивний погляд на життя за будь-яких
обставин.
Другий ведучий: Це страшні люди. Вони можуть все!
Перший ведучий: А ще, студенти бувають трьох типів. Розумні, які все вчать вчасно.
Розумні, які примудряються вивчити в останній момент. І третій тип – спочатку лінь, а потім
пізно.
Другий ведучий: Студент – це справжній супер-герой нашого часу! Він встигає
зробити стільки подвигів за грудень, скільки повинен був зробити за вересень, жовтень і
листопад разом!

Конкурс «Пазли»
Перший ведучий: Найперший друг і одночасно ворог кожного студента – викладач!
Другий ведучий: Без нього – ані туди, ані сюди!
Перший ведучий: Якщо у студентів першого курсу всіх викладачів звуть «Вибачте,
будь ласка...», то студенти третього курсу вже добре засвоїли, що своїх викладачів потрібно
не лише знати в обличчя, але й вивчити їх ім’я й по батькові, а також – які предмети вони
викладають.
Другий ведучий: Чи знаєте ви своїх викладачів в обличчя? Зараз ми це перевіримо!
Перший ведучий: Для участі у конкурсі «Пазли» запрошуються по три представники
від кожної групи.
Формуються три команди по два учасники: від групи С-1-1, С-3-1 та змішана.
Другий ведучий: Вам необхідно, маючи у своєму розпорядженні один фрагмент,
знайти вісім інших та зібрати фото одного із викладачів спеціальності «Соціальна робота».
Команда, яка виконає завдання першою, отримує медалі «Знаю своїх викладачів у
обличчя».
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Валіза соціального працівника
Перший ведучий:
розпочинаємо наступний.

Вітаємо

переможців

попереднього

конкурсу

і

відразу

Другий ведучий: Конкурс називається «Валіза соціального працівника».
Перший ведучий: Запрошуємо по два учасники від кожної групи.
Другий ведучий: Студенти третього курсу вже вийшли на фінішну пряму і зовсім
скоро стануть дипломованими соціальними працівниками.
Перший ведучий: Що їм знадобиться у майбутній професійній діяльності?
Другий ведучий: Ваше завдання – скласти валізу, яку візьмуть із собою у дорогу
наші випускники.
Перший ведучий: Із набору «одягу», на звороті якого написані певні фахові поняття,
виберіть необхідні соціальному працівнику.
Поняття, написані на елементах одягу:
1. Емпатія.
2. Толерантність.
3. Цинізм.
4. Адикція.
5. Щедрість.
6. Екстраверсія.
7. Інтроверсія.
8. Креативність.
9. Альтруїзм.
10. Ораторське мистецтво.
11. Мистецтво релаксації.
12. Апатія.
13. Трудоголізм.
14. Амнезія.
15. Анорексія.
16. Булімія.
17. Гуманізм.
18. Демагогія.
19. Харизма.
20. Фрустрація.
Спочатку перевіряють «валізу», складену студентами першого курсу, які повинні
пояснити, чому обрали саме ці елементи. Потім свою «валізу» презентують
третьокурсники.
Учасники конкурсу отримують солодкі призи.

Ода курсовій роботі
Другий ведучий: Якщо викладач студенту – і ворог, і друг, то курсова робота –
однозначно його найстрашніший ворог.
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Перший ведучий: Усі мрії про майбутнє студентів соц. працівників наприкінці
четвертого та п’ятого семестрів закінчуються словами: «Ось тільки здам курсову!»
Другий ведучий: Ось вам декілька порад, як боротися із цим страшним ворогом –
КУРСОВОЮ!
Перший ведучий: Найскладніше в написанні курсової – не ставити смайлики після
кожної вдалої думки.
Другий ведучий: Найкраща методика написання курсової – Crtl C та Ctrl V!
Перший ведучий: Курсова – як дівчина: спочатку висмокче всю кров, нерви, сили і
гроші, а потім ти її ще й захищаєш.
Другий ведучий: Навчіться переходити в сплячий режим в будь-якому положенні, в
будь-якому місці, в будь-який час.
Перший ведучий: Ніколи не відповідайте на запитання викладача:
– «Як там твоя курсова?»
– «Ще не закінчив, але скоро почну».
Другий ведучий: Коли нарешті здасте курсову, не забудьте подякувати не тільки
Google, але й всьому Інтернету…

Не гальмуй, снікерсуй!
Перший ведучий: Ну а зараз – сюрприз. Хто сидить за четвертою партою зліва у
кожному ряду – добре пошукайте під сидінням свого стільця. На вас чекає несподіванка!
Під сидінням заховані солодощі.
Другий ведучий: Вітаємо переможців солодкої лотереї! Нехай так, як сьогодні, вам
щастить і у виконанні курсової роботи!

Каверзні запитання
Перший ведучий: Дорогі наші першокурсники, ви разом уже два з половиною місяці.
Сподіваємося, вам вистачило цього часу, щоб познайомитися зі своїми одногрупниками, бо
саме це ми і будемо зараз перевіряти!
Другий ведучий: Наш наступний конкурс називається «Каверзні запитання».
Перший ведучий: Запитання для студентів першого курсу:
1. Хто у вашій групі наймолодший? (Ясир Ліза – 02.11.1999 р.)
2. Хто у вашій групі найстарший? (Вешкіна Катя – 03.04.1995 р.)
3. Хто у вашій групі найвищий? (Єрмакова Вікторія, Згода Олександр)
4. Хто у вашій групі найлегший? (Курочкіна Ангеліна)
5. Хто зі студентів групи живе від коледжу найдальше? (Непочтова Катя – м. Гадяч)
6. Хто зі студентів групи живе найближче до коледжу (гуртожиток не враховуємо)?
(Юрченко Олександра – вул. Маяковського 84)
7. У кого зі студентів вашої групи найдовше прізвище? (Тернавська Аня)
8. Хто зі студентів вашої групи найкраще вчився у школі? (Непочтова Катя)
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Другий ведучий: Шановні третьокурсники, не втрачайте пильності і приготуйтеся.
Тепер ваша черга відповідати на каверзні запитання. До третього курсу ви добре вивчили
свою альма-матер, знаєте тут кожний закуток, а також все і про всіх, тому зможете без
особливих труднощів дати правильні відповіді.
Перший ведучий: Запитання для студентів третього курсу:
1. Хто з викладачів коледжу наймолодший?
2. Хто з викладачів найвищий?
3. Хто з викладачів вміє грати на музичних інструментах? (Покопцев Є. С. – на баяні;
Пелих М. Т. – на гітарі; Окіпна А. В. – на фортепіано; Івко С. В. – на гітарі)
4. Скільки у коледжі близнят та двійнят? (Феденко Дмитро та Максим – гр. Н-4-1;
Оганесяни Валентин і Владислав – Т-3-1; Мини Сніжана та Руслана – С-2-1;
Ручко Л. М., Андрущенко О. О.)
5. Скільки у коледжі викладачів?
6. Якого кольору очі у нашого директора? (сірі)
7. Скільки викладачів користується окулярами? (Кривогуз О. С., Сова Л. М., Баляба
Ю. В., Воробйова Г. М., Науменко В. Б., Окіпна А. В., Покопцев Є. С., Руденко А.
П., Рудецький М. В., Самсон В. А., Сова Л. М., Соколова Л. М., Цибулько І. М.,
Шетеля Т. В.)
8. Хто з викладачів працює у коледжі найдовше?
За кожну правильну відповідь учасники отримують солодкий приз.
Групи отримують сертифікати з оцінкою їх знань.

Кумедні посвідчення
Другий ведучий: У цій залі є дві людини, які зараз отримають документи, що
підтверджують їх виключні повноваження.
Перший ведучий: Для вручення посвідчень запрошується заступник директора з
навчальної роботи Сова Любов Михайлівна.
Другий ведучий: Для отримання посвідчення «Старійшини групи» запрошується
студентка групи С-1-1 _____________________________________.
Перший ведучий: Для отримання посвідчення «Батечка групи» запрошується
Покопцев Євген Семенович.
Вручаються посвідчення «Старійшини групи» та «Батечка групи».

Подяка «Передовику навчання»
Другий ведучий: Студентське життя вже мчить на повній швидкості. Та не все так
просто…
Перший ведучий: На кожному кроці на наших першокурсників чатують
випробування та пастки.
Другий ведучий: Що то за штука така «додаткові заняття»?
Перший ведучий: А «семінар» та «СВ» звучить ще страшніше!
Другий ведучий: Але не треба нічого боятися, а впевнено йти до перемоги.
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Перший ведучий: Нещодавно ви успішно подали першу перешкоду, перший бар’єр
на шляху до заповідного диплому – рубіжний контроль.
Другий ведучий: Поздоровляємо! Вам вдалося зробити це без втрат у ваших рядах та
без жодної незадовільної оцінки.
Перший ведучий: Подякою за найкращу успішність за результатами рубіжного
контролю нагороджується студентка групи С-1-1 __________________________________!

Студент завжди правий
Другий ведучий: Шановні викладачі, якщо ви дослухаєтеся до наступних простих
істин, то не лише Катя, але й усі студенти групи С-1-1 будуть навчатися на відмінно.
Перший ведучий: Перша, незаперечні істина – студент завжди правий!
Другий ведучий: Студент не спить – студент відпочиває.
Перший ведучий: Студент не їсть – студент відновлює сили.
Другий ведучий: Студент не п'є – студент дегустує.
Перший ведучий: Студент не фліртує – студент навчає кадри.
Другий ведучий: Студент не кричить – студент переконливо висловлює свою точку
зору.
Перший ведучий: Студент не чухає потилицю – студент обмірковує рішення.
Другий ведучий: Студент не помиляється – студент приймає ризиковане рішення.
Перший ведучий: Студент не забуває – студент не засмічує свою пам'ять зайвою
інформацією.
Другий ведучий: Студент не бреше – студент дипломат.
Перший ведучий: Студент не запізнюється – студент затримується через важливі
справи.
Другий ведучий: А ще, запам’ятайте: нерви – не студенти, вони не поновлюються!
Перший ведучий: А також, дай Бог здоров'я всім викладачам, які «не помічають», що
ми списуємо.

Клятва першокурсника
Другий ведучий: Справжній студент неухильно дотримується «кодексу честі
студента» і не порушує його навіть під «тортурами».
Перший ведучий: І зараз настав урочистий момент сьогоднішнього дійства.
Справжніми студентами ви станете лише тоді, коли приймете «Клятву першокурсника».
Другий ведучий: Для оголошення «Клятви
представниця групи С-3-1 __________________________!

першокурсника»

запрошується

14
Старшокурсниця зачитує «Клятву», першокурсники повторюють за нею.
Клятва першокурсника
Вступаючи до Храму Соціальної Роботи клянемося:
1. Систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними
навичками за обраним фахом, розвиваючи в собі гуманність, милосердя і
доброзичливе ставлення до всіх оточуючих.
2. Поважати директора коледжу, Рудь Ніну Андріївну, як рідну матір, а класного
керівника групи Покопцева Євгена Семеновича – як батька-заступника. З усіма
бідами та радостями, невдачами та перемогами іти до них.
3. Бути вдячними своїм батькам за помилування після батьківських зборів, а
викладачам — за «добрі й теплі» слова.
4. Вступаючи до лав студентства Роменського коледжу Державного вищого
навчального закладу «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», клянемося: пропускати старших студентів — «соціологів» у
їдальні і роздягальні позачергово.
5. Кожного вечора молитися за здоров’я викладачів перед рубіжним контролем та
екзаменаційною сесією.
6. Вивчати мистецтво йогів — мистецтво звести кінець стипендії з кінцем місяця.
7. Черпати із джерел народної мудрості, а саме «ВКонтакті» та «Однокласниках», усе
те, що перевірено і підтверджено життям.
8. Оволодіти обраною професією так, щоб мрії були шоковані від наших
можливостей.
9. Гучно і весело святкувати будь-яке свято, особливо День студента та День
соціального працівника.
10. Жалісливими очима та з широкою посмішкою дивитися на викладача під час
списування.
11. Не доводити до стресу і депресії вихователів гуртожитку Завгородню Світлану
Миколаївну та Павленка Андрія Миколайовича.
Клянемося, клянемося, клянемося!
На згадку всі студенти групи С-1-1 отримують текст «Клятви першокурсника».

Перший ведучий: Дорогі наші першокурсники, сподіваємося, ви будете неухильно
дотримуватися даної щойно клятви.
Другий ведучий: Будете старанними та відповідальними студентами.
Перший ведучий: Поважатиме старших, тобто нас.
Другий ведучий: І нарешті через два роки вже самі станете третьокурсниками:
витривалими, досвідченими, мудрими.

Послання в майбутнє
Перший ведучий: Два роки і десять місяців – саме скільки часу триватиме ваше
навчання у коледжі.
Другий ведучий: І зараз, на старті свого навчання, ви ставите перед собою певні цілі
та завдання. Хтось – закінчити коледж з відзнакою, інший – досягнути чогось у спорті, ну а
хтось – на третьому курсі вийти заміж…
Перший ведучий: Ми пропонуємо вам на зворотному боці ось таких пазлів написати
собі якісь побажання, настанови, або мрії на подальші три роки.
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Другий ведучий: Пазлів рівно вісімнадцяти, стільки, скільки студентів у вашій групі.
Перший ведучий: Просимо старосту групи С-1-1 нам допомогти і роздати іменні
картки-пазли.
Другий ведучий: Ці пазли будуть зберігатися у вашого класного керівника Євгена
Семеновича.
Перший ведучий: А напередодні випускного, ви прочитаєте, те, що зараз собі
побажали, та пригадаєте, якими були на першому курсі.
Під звучання музики студенти першого курсу пишуть побажання. Потім картки
збирають і формують з них єдину картину, яку передають класному керівнику групи С-1-1.

Вручення дипломів
Другий ведучий: А зараз настав урочистий момент!
Перший ведучий: Саме зараз ви отримаєте ще один важливий документ – диплом
майбутнього соціального працівника.
Другий ведучий: Для вручення дипломів майбутнього соціального працівника
запрошується заступник директора з навчальної роботи Сова Любов Михайлівна.
Під звучання гімну студентів
майбутнього соціального працівника».

відбувається

урочисте

вручення

«Дипломів

Перший ведучий: Сьогодні ми хочемо побажати вам – цінуйте кожну хвилину, яку
проводите у коледжі.
Другий ведучий: Нехай це буде лекція чи семінар, будні у студентському
гуртожитку, чи просто спілкування з друзями на перерві.
Перший ведучий: Повірте, студентські роки – найщасливіші в житті кожної людини.
Другий ведучий: От і прийшов час завершувати наше свято. Сподіваємося, ви будете
з честю нести звання «Студента Роменського коледжу Державного вищого навчального
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Перший ведучий: Любитимете обрану професію.
Другий ведучий: Вступаючи на шлях соціальної діяльності, застосовуватиме на благо
все те, чому вас навчили. Завжди пам’ятатимете, що у ваших руках доля іншої людини.
Перший ведучий: На все добре!
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Диплом майбутнього соціального працівника
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Клятва першокурсника
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Посвідчення
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Сертифікати
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Медалі

Запрошення
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Подяка
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Фотозвіт

Вручення халяви

Конкурс «Пазли»
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Конкурс «Валіза соціального працівника»

Каверзні запитання від Окіпної Анжеліки Віталіївни
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Вручення посвідчення «Старійшини групи»

Вручення посвідчення «Батечки групи»
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Подяка «Передовику навчання»

Клятва першокурсника
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Вручення дипломів майбутнього соціального працівника

Послання в майбутнє

