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Тихо звучить мелодія. Виходить учень в одязі козака, в руках тримає наказ.  

 

Козак зачитує наказ «Вельмишановна громадо училища! Нині світлеє 

свято зібрало нас у цій залі. Зібралися люди добрі на свято своє, свято традицій, 

народних пісень вольних, мови рідної. І прославимо в цей день пісню українську, 

мову рідну, славну Україну. Хай у віках живе діло славних рук і не висихає 

джерело душ людських і  традицій народних!»  
 

Звучить державний гімн України.  

Виходять господарі заходу у національних костюмах та короваєм. 

 

Господар.  
Добрий день всім, хто тут зібрався нині, 

Добрий день всім, хто слухає тут нас. 

Добрий день нашій славній Україні, 

Шановні гості, ми вітаєм Вас. 

Шановні вчителі, учні, гості, запрошуємо Вас до нашої господи, на хліб, сіль, 

на слово щире, на бесіду мудру, на свято наше «З Україною в серці».  

 

Господиня. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, стрічаємо з хлібом, любов’ю і 

миром, прийміть коровай наш із жита-пшениці. (Вклоняються, кладуть коровай 

на стіл, відходять на задній план). 

 

На передній план виходять Козак, учень та учениця.  

 

Козак. Дівчино, хто ти? 

 

Учениця. Я – українка, вигодувана материнською піснею, бабусиною 

казкою. Понад усе в житті люблю лагідну і щиру мову, отчий край, де я 

виростала, рідну мою Україну. 

 

Козак. Юначе, хто ти? 

 

Учень. Я – українець, добрий господар, вірний заповітам батьків і дідів 

наших, славний захисник свого роду і Вітчизни. (стають до інших учасників) 

 

Учениця. Україно! Мій коханий краю, 

Мати наша рідна і свята, 

Небо чисте над тобою має, 

Медом диха нива золота. 

Ми з тобою завжди, Україно. 

Магда. Ми з тобою разом повсякчас, 

Поки б’ється в грудях серце вірне 

І допоки в душах жар не згас. 

Мова наша – ніжна калинова, 

В серці у моєму ти завжди. 

Я з тобою лину знову й знову, 



В майбуття омріяні світи…. 

Учениця. На білому світі є різні країни, 

Де ріки, ліси і лани, 

Та тільки одна на землі Україна, 

А ми її доньки й сини. 

 

Учениця. Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 

І квіти усюди ростуть. 

Та тільки одну Батьківщину ми маєм – 

Її Україною зовуть. 

 

Учениця. Людина народжується і отримує в спадщину саме дороге, що в неї 

є – Батьківщину. Її не обирають, вона як і мати – твоя доля. 

 

Учень.      Батьківщино, Вітчизно, країно моя! 

Де б в житті я не був, 

Ти завжди біля мене, зі мною. 

Ти – це сонце барвисте, це ліс, це тополя. 

Я пишаюсь твоєю красою! 

Ти – вишневий садок, 

Біля хати червона калина. 

Ти – це спів солов’я навесні у гаї. 

Ти – це пам’ять віків, Батьківщино моя, Україно! 

І пісні твої лунають з душі, 

Я – твій син, твій нащадок, народ, 

Який прагне до волі. 

І тривожні часи не зламають ніколи його. 

Ти – моя колискова, ти – ненька моя, Україно. 

Ти залишишся в серці моїм назавжди!  

 

Учень. Україна! Країна хвилюючої краси, радості й печалі, розкішний вінок 

із рути і барвінку, чорнобривців і калини. Це історія мужнього народу, що віками 

боровся за волю, за своє щастя, свідками чого є високі в степу обеліски, могили й 

пам’ятники та прекрасна народна пісня. Тому найдорожче в нашому серці, 

найсвятіше почуття – любов до неньки-України. 

 

Козак. Любити Україну – означає знати її мову, традиції, звичаї, обряди, 

літературу, мистецтво і, звичайно, історію. 

 

Звучить пісня «Я люблю» (…більше ніж саму себе, я люблю свою хатину) 

 

(виходять господиня та учні) 

 

Господиня. Звідки Ви і хто такі? 

 

Учні. Українці ми (разом). 

 



Господиня. Де живеш ти, хлопче, нині? 

 

Учень . В тополиній Україні, 

              Син я України – неньки, 

              Українцем я зовуся 

              Й тою назвою горжуся! 

 

Господиня. А по чім я вас пізнаю? 

 

Учень.   По вкраїнському звичаю.  

В мене вдача щира й сміла 

І відвага духа й тіла, 

І душа моя здорова, 

Українська в мене мова. 

 

Учениця. Доня України-неньки, 

Українкою зовуся, 

Українці – батько і матуся, 

На Вкраїні родилася, 

У свою маму удалася. 

Все, що рідне я кохаю, 

Всім, хто рідний, помагаю, 

Своє ціную, свого вчуся, 

І до рідного горнуся, 

І чужого я навчаюсь, 

Але свого не цураюсь. 

 

Учень. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, мальовничій 

землі – у нашій славній Україні. Тут жили наші предки, живуть батьки, тут корінь 

українського народу, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо 

поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, зачувши рідне слово. 

 

Учениця. Ми повинні завжди пам’ятати, що сила і міць українського народу 

в наших глибинних іменних коріннях. Не цурайтеся свого роду і свого народу, 

любіть свій край. 

 

Учениця. Рідний край. Золота, чарівна сторона. Земля рястом уквітчана. 

Скільки ніжних, ласкавих слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу 

любов до краю, де народилися й живуть. З давніх-давен линули по світу слова про 

Україну, про її щирий і працьовитий народ, про її лани широкополі, гаї зелені, 

тихі ріки та озера.  

 

Учень. А пісня українська! Хто не був зачарований нею? Вона завжди 

натхненна, багата мелодією, безмежна широтою і красою образів. Українська 

пісня таїть в собі чарівну силу, викликає в душі людській найскладніші, найтонші 

почуття, думки, прагнення. Відомий український композитор Луначарський 



писав: «Українська пісня – це запашна і прекрасна гілка на дереві світової 

культури».  

 

Звучить пісня. 

 

Учениця. Микола Гоголь писав: «Звинить піснями Україна». І справді – їх 

співають скрізь і всюди. Пісні самоцвіти лунають над широкими степами, 

високими горами. Вони звучать то як стогін Дніпра, то як голос душі людської, 

сповненої туги за рідним краєм і безмежною любов’ю до святої матері-землі.  

 

Козак. Українська пісня живе з давніх часів, переживаючи цілі покоління. 

Звідки ж прийшла до України пісня, чому саме пісня є славою українського 

народу, його бездонною душею? До Вашої уваги «Легенда про українську 

пісню». 

 

Учениця. «Боже Великий єдиний, нам Україну храни…». Ця пісня стала 

народним церковним гімном, вірою у Всевишнього і кращу долю України. А 

історія її така: Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. 

Французи вибрали елегантність і красу, угорці – любов до господарювання, німці 

– дисципліну і порядок, діти Росії – владність, Польщі – здатність до торгівлі, 

італійці одержали хист до музики… 

Обдарувавши всіх підвівся Господь Бог із святого трону і раптом побачив у 

куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишивану сорочку, руса вона 

переплетена стрічкою, а на голові багрянів віночок із червоної калини. 

- Хто ти? Чого плачеш? – запитав Господь. 

- Я – Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. 

Сини мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються з удів та сиріт, у 

своїй хаті нема правди й волі. 

- Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я таланти роздавав. Як же 

зарадити твоєму горю? 

Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її:  

- Є у мене найцінніший дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня. 

Узяла дівчина-Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. 

Поклонилася низенько і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ.  

 

Звучить пісня «Українська весна» (обсадити б землю всю яблунями, 

вишнями) 

 

Учениця. Коли пісні мого краю пливуть у рідних голосах, 

Мені здається, що збираю 

Цілющі трави у лугах, 

В піснях і труд, і даль походу, 

І жаль, і успіх, і любов. 

І гніт великого народу, 

І за народ пролита кров. 

В піснях дівоча світла туга, 

І вільний помах косаря. 



В них юність виникає друга, 

Висока світиться зоря.  

 

Учениця. Добрі люди кажуть, що українець співає цілий рік і цілий вік. Так 

нам від Бога дано, і в тому сила українського народу. Було заборонено мову, 

письмо, прищепили до нашої культури те, що їй з роду-віку не властиве. Але 

нація збереглася. І чи не завдяки тому півмільйонному пісенному вінку, котрим 

заквітчана Україна, єдина держава у світі, яка має таку багату пісенну спадщину. 

 

Учень. Народна пісня зоряно, незгасно,  

Горить в моєму серці повсякчас. 

Не пломенистим закликом, не гаслом, 

А променем, що будить співача. 

Вона мене виводить на дорогу, 

Вона мені просвітлює віки, 

Де радість і печаль мого народу, 

Врослися в дерева вічного гілки. 

Вона – любов, вона – печаль і втіха, 

Жива вода на визнаки душі. 

Поки живе – обереже від лиха, 

Понад стежками тихі споріши. 

І я готовий крізь огнисті брами 

Пройди і душу випалить до тла: 

Лише б народна пісня не вмирала, 

Щоб в молодих серцях вона жила. 

 

Звучить пісня.  

 

Учениця. Україна – країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять 

волю і найменше знали її. Ми – майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, 

здобутками піднесемо культуру, будемо гідними своїх предків, любитимем рідну 

землю, берегтимем волю і незалежність України, поважатимем свій народ і його 

мелодійну мову. 

Ти ось послухай, як чудово, 

Звучить українська рідна мова, 

Яка співуча й мелодійна, 

Як пісня мамина спокійна! 

Яка гучна і величава, 

Як України в світі слава! 

Яка до болю рідна й мила, 

О, мово, ти мене зростила!. 

 

Звучить пісня «Мова моя» (…пропахла любистком і м’ятою мова моя) 

 

Учениця. Кожному народові дорога його мова. А людині рідна мова дорога, 

як саме життя. Без мови не може існувати народ, його культура. Слово в 



людському житті ставлять поряд із хлібом. Мова є одним із найдивовижніших 

скарбів, які людина створила свою історію. 

 

Учениця. Мова народу – це ота жива схованка людського духу, його багата 

скарбниця, у яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, 

досвід, почуття. Ганьба тим, хто цурається рідної мови!  

 

Козак.   Мова моя українська, 

Батьківська, материнська. 

Я тебе знаю невивчену 

Просту, домашню, звичну. 

Не з-за морів прикликану, 

Не з словників насмикану –  

Ти у мене із кореня, 

Полем мені наговорена. 

Дзвоном краси проркована, 

В чистій воді смакована, 

Болем очей продивлена, 

Смутком багать продимлена, 

З хлібом у душу всмоктана, 

В поті людськім намокнута, 

З кров’ю моєю змішана, 

І аж до скону залишена  

В серці моїм. 

 

Звучить пісня «Мова» (...хоч мов на світі різних є багато) 

 

Господиня. Наш народ має свої святині, свої символи, опоетизовані образи 

дерев, квітів, птахів, тварин. Вишня, калина, верба, дуб, тополя, чорнобривці, 

барвінок, червона рута – вони від давна уособлюють красу України, духовну міць 

її народу, любов до рідної землі.  

 

Господар. Калина – дерево українського народу. Вона пов’язується з 

народженням Всесвіту, вогняної трійці – Сонця, Місяця, Зорі. А оскільки ягоди 

калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущості роду. Тому на 

весільних сорочках молодих вишивалися кетяги калини. Калина – це символ 

кохання, дівочої краси, щастя. Навесні калина вкривається білим цвітом і стоїть, 

як наречена у білому вбранні, а восени – палахкотить гронами червоних плодів. 

Калиною прикрашають весільний коровай, оселю. Народ склав про калину багато 

легенд, пісень. 

 

Звучить пісня «Без верби і калини нема України» 

 

Учень. Рідна мати і рідна Україна – два крила любові, два крила несуть 

українську душу через віки і не в’януть у вічному польоті, бо тримає їх на світі 

материнська любов.  

 



Учениця. Материнський образ України світить через вічність ясних зір, 

встає із сивих туманів віків, із синяви неба і золотого надвечір’я, з вишневого 

цвітіння і калинової задуми, з безкрайніх степів і золотих полів, зоріє із зажури 

поліських озер, що чистими очима дивляться у світ. 

 

Учениця. Батьківщина – це не тільки земля, на якій ми живемо, не тільки 

простори і багатство природи, це ще й люди, які її населяють, їхня натхненна 

праця. Це пам’ять серця про все, що було з народом протягом тисяча літ. Це 

також наша культура, собори, монументи, які прикрашають державу і несуть її 

славу. Сьогодні Україна творить своє майбутнє. 

 

Козак. А ми – майбутнє України, і яким воно буде – залежить тільки від нас. 

То ж своїми знаннями, працею, здобутками підносимо її культуру, своїми 

досягненнями славимо її. Будьмо гідними своїх предків, любімо рідну землю так, 

як заповідав великий Тарас, бережімо волю і незалежність України, поважаймо 

свій народ і його мелодійну мову. Шануймо себе і свою гідність, і шановані 

будемо іншими.  

 

Учень. Юначе! Хай буде для неї твій сміх, 

І сльози, і все до загину… 

Не можна любити народів других, 

Коли ти не любиш Вкраїну!.. 

Дівчино! Як небо її голубе, 

Люби її кожну хвилину. 

Коханий любить не захоче тебе, 

Коли ти не любиш Вкраїну!.. 

Любіть у труді, у коханні, в бою, 

Як пісню, що лине зорею… 

Всім серцем любіть Україну свою – 

І вічні ми будемо з нею! 

 

Козак. І де б ми не були, скільки б не пройшли шляхів, ми завжди 

повертаємося на рідну землю, в рідну оселю. Кожному з нас особливо дорогий 

той куточок, де ріс, де навчався, де став людиною.  

Любіть Україну! (всі учасники разом) 

 

Звучить пісня «Ти моя Україна» 



  

  

  



  

  

 
 


