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Ведучий. Слава Україні! (зал відповідає… Героям Слава!) 

Ведуча. Дійсно, споконвіків славилась своїми героями наша ненька-

Україна. Україна! Скільки глибини у цьому слові… Це золото безмежних 

полів, бездонна синь зачарованих небес. Тихі плеса річок, сині очі озер і 

ставків. Це безмежні степи і ліси, зелені долини і луки, Карпатські 

верховини і донецькі простори, Полісся і Крим, біленькі полтавські хати і 

велич міських краєвидів – все це наша Україна. 

Ведучий. Складною і бурхливою була твоя доля, рідна земле! Топталися 

по тобі орди чужинців, ворожі пазурі роздирали твоє тіло. Дітей твоїх вели 

загарбники у неволю. Над тобою свистіли гостродзьобі стріли, чорною 

смертю дихали жерла гармат, шугали ненависні залізні круки,вирували 

нескінченні битви за твою честь і свободу. 

1-й учень. 

Живи вічно ,Україно! 

Славна твоя Доля – 

Синьо-жовтий прапор з нами, 

З нами СВЯТА воля!! 

2-й учень. 

Живи, Україно, живи для краси, 

Для сили, для правди, для волі!.. 

Шуми, Україно, як рідні ліси, 

Як вітер в широкому полі. 

(Гімн) 



3-ій учень. Традиція у нас існує здавна: 

В хвилину свят й урочистих дат 

 Покласти квіти до підніжжя обеліска, 

 Згадати про полеглих всіх солдат. 

(мелодія «Пливе кача» – виносять вінки до пам'ятника загиблим 

воїнам) 

Добрий день вам, друзі щирі, 

Хай живеться вам у мирі, 

Не минайте нашу хату, 

Бо у нас сьогодні свято. 

Ведуча. Доброго дня, шановні односельці та гості селища! 

Ведучий. Доброго дня всім, хто завітав сьогодні до нас на свято. 

Ведуча. Свято наше – особливе. Сьогодні ми, вітаючи наших воїнів-

захисників, згадуємо  всіх тих, хто віддав своє життя, виборюючи свободу 

й незалежність нашої України на протязі всієї багатостраждальної її 

історії – і в часи царського поневолення, і в буремні 20-30 роки 20 століття, 

в часи другої світової війни та  в наш  жорстокий і неспокійний час. 

Ведучий. Указом Президента України 14 жовтня – День святої Покрови – 

оголошено Днем українського козацтва та Днем Захисника Вітчизни. 

Ведуча. До вітального слова ми запрошуємо ______________________ 

(Голова вітає всіх. Вручає  грамоти та подяки воїнам АТО та їх 

рідним. Кого називає – виходить на сцену, отримавши грамоту, 

залишається на сцені стояти. А в цей час на екрані демонструється 

відео.) 

Ведучий. Так уже історично склалося, що ця війна, що прийшла на землю 

України, показала, що наші Збройні Сили не були повністю готові до 

ведення бойових дій. Величезного значення, а особливо в перші місяці 

війни, набула підтримка народу, активність наших волонтерів, які стали 

посередниками між воїнами АТО і народом України. 

Ведуча. Саме їх багатогранна діяльність піднімала бойовий дух наших 

воїнів, наочно підтверджувала ідею єдності армії і народу. 



Ведучий. Тож ми до слова запрошуємо маму бійця АТО ______________, 

яка прийшла висловити слова подяки нашим волонтерам-жителям селища. 

(вітання, вручення подяк) 

1 учень. 

Шановні наші! Доземний уклін вам за ваш подвиг!  

І пошли Вам, Боже, й Вашим дітям 

Щастя, здоров'я на довгії літа,  

Щоб виростали розумні і сильні 

Душею чисті і серцем вільні. 

Ведуча. Оголошує виступ. 

(музичний виступ) 

Ведучий. Вірш читає Коберник Олександра. 

(виступ Коберник Олександри, лунає мелодія Скорика) 

Ведуча. Україна моя… Мальовнича і прекрасна, з її широкими нивами і 

полями, глибокими ріками і морями, високими горами, з її мелодійною 

мовою, танцями, піснями, волелюбним і щирим народом. Наша 

Батьківщина нині стогне у вогні війни… 

Ведучий. Скільки прекрасних людей загинуло, скільки згоріло міст, 

скільки полів розтоптали гусениці ворожих танків. В кожній родині, в 

кожному домі пам’ятають тих, хто боронив і нині відстоює нашу землю, 

нашу Україну… 

Ведуча. Солдатські душі… Вони очима-зорями дивляться на нас з небес, 

журавлями пролітають над нами, сумно курличучи в небесній далині. 

2 учень. Ми ходимо до школи, співаємо пісень, проводимо змагання і 

концерти, відзначаємо свята. Та всі ми знаємо, що там, на Сході, йдуть бої, 

проливається кров, гинуть кращі сини й доньки України... 

(Пісня «Свіча…») 

Ведучий. Хвилиною Пам’яті, хвилиною мовчання вшануємо вічну пам’ять 

тих, хто віддав своє життя, відстоюючи ідеали миру, добра, 

справедливості. В глибокій скорботі згадаємо тих, хто загину за нашу 



Україну, хто зараз своїм життям виборює незалежність, цілісність нашої 

України, її мир і спокій, пом’янемо всіх героїв, що полягли під час 

Революції Гідності та за час проведення АТО. 

(хвилина мовчання, метроном…, а потім – під мелодію слова:) 

3-ій учень. Пам’ятайте про тих, хто безвісти пропав, 

1-ий учень. Пам’ятайте про тих, хто не встали, як впали, 

2-ий учень. Пам’ятайте про тих, хто згоріли, мов зорі, – 

3-ій учень. Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. 

1-ий учень. Пам’ятайте про тих, що за правду повстали. 

2-ий учень. Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах. 

3-ій учень. Пам’ятайте про тих, що лягали під танки… 

1-ий учень. Є в місцях на Вкраїні невідові останки… 

2-ий учень. Є в лісах, є у горах, і є під горою – 

3-ій учень. Менше в світі могил, ніж безіменних героїв… 

1-ий учень. Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні – 

2-ий учень Хай відомими стануть всі герої безвісні… 

(Пісня «Прошу в неба», Пісня «Повертайся живим») 

Ведучий 1. Дорогі наші воїни, шановні односельці, гості нашого свята! Ми 

дуже хочемо, щоб вас хоча б на хвилинку залишили думки й спогади про 

війну. 

Ведучий 2. Ми дуже хочемо вас всіх підтримати і подарувати кілька 

хвилин радості, нашого тепла, нашої вдячності. 

Ведучий 1. Хочемо вам подарувати веселі пісні та запальні танці. 

Ведучий 2. оголошує виступ 

(музичний виступ) 

Учень 1. 

Гляньте, яка Україна чарівна 

Гарна, немовби казкова царівна – 

Гори, гаї, голубі небеса – 

Глибинна, безмежна, велична краса!... 



Учень 2. 

Гніздо лелече на білявій хаті, 

Червоний мак у білих картоплях. 

Маленькі ніжки в прохолодній м’яті 

Торують стежку на великий шлях… 

Ведучий 1. 

(Пісня «Це моя земля…») 

Ведучий 2. Кожна людина завжди з великою любов’ю і душевним 

трепетом згадує те місце, де народилася, де промайнуло її дитинство. То її 

родинне вогнище, отчий край. 

Ведучий 1. У кожного є родинне вогнище, дім, у якому, крім тебе живуть 

наші тато, мама, дідусь, бабуся, брати, сестри. У кожного є його маленька 

Батьківщина. 

Ведучий 2. Для нас такою маленькою Батьківщиною є наше рідне 

селище – наша Пісківка. І сьогодні у нашій дружній родині свято – ми 

віншуємо наших героїв, які відстоюють нашу рідну Україну, боронять 

наше квітуче селище… 

(Забава – пісня про рідне село – «Душі криниця») 

Учень 1. 

А що за свято без гумору й сміху? 

Вони дають людям і радість, і втіху. 

Давайте усі посміємось разом, 

І свято сьогодні згадаєм добром… 

(гумор) 

Учень. 

Тут мова і квітуча, і багата, 

Веселкою квітне, у небо летить. 

І жарти веселі, і танець крилатий – 

Ну як, моя земле, тебе не любить?! 



Ведучий. Сьогодні великої ваги набуває відродження українського 

козацтва, бо це і відродження України. Тож Покрова святкується в нас не 

тільки як народно релігійне, а й національне – державне свято. На 

Запоріжжі була церква святої Покрови, і запорозькі козаки вважали святу 

Покрову своєю покровителькою. 

Ведучий. Як відомо людина нерозривно пов’язана з минулим свого 

народу, його історією, і сьогодні ми перегорнемо одну із сторінок нашого 

славного минулого. 

Ведуча. Шануймо і любімо нашу  прекрасну, рідну неньку-Україну, 

шануймо славні традиції, звичаї нашого народу, пам’ятаймо завжди і 

скрізь, що ми – діти козацького роду, онуки славних пращурів великих, що 

не корились ні мечу, ні кулеметному вогню, а свято вірили у світле 

майбутнє своєї держави. 

Ведучий. Пам’ятаймо, сьогодні козак, не той, хто одягнений у вишиванку 

й шаровари. Козак – це передовсім воїн за духом, і воюватиме він тільки за 

честь і свободу.  

Ведуча. ШЛЯХЕТНІСТЬ, МУДРІСТЬ, ВІДВАГА – три основні прикмети 

козака: шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не 

залякаєш! 

Ведучий. Як колись для козака почесним обов’язком була служба на 

Запорізькій Січі, так сьогодні захищати рідну землю, боронити її 

кордони – є святим обов’язком для наших чоловіків. 

Учень. 

А ще в нас дівчата найкращі у світі, – 

Коли в українське вбрання зодягають, 

То наче веселка заграє у небі, 

Неначе всі квіти землі розквітають… 

Учень. 

Сьогодні пісня зібрала велику родину, 

Щоб струни бриніли у кожній душі. 



І радісний спів обійняв Україну,  

Бо пісня, як вітер, не знає межі! 

(пісня) 

Учениця. 

Бажаємо, щоб танцями ранок стрічали 

Багаті поля і зелені гаї. 

Щоб з вірою завжди до нас повертали 

І щастя на крилах несли журавлі. 

Ведучий. Зустрічайте! 

(танок «Контемп») 

Учень. 

Є багато країн на землі – 

В них озера, річки і долини. 

Є країни великі й малі 

Та найкраща із них – Україна! 

Учениця. 

Сьогодні пісня зібрала велику родину, 

Щоб струни бриніли у кожній душі. 

І радісний спів обійняв Україну,  

Бо пісня, як вітер, не знає межі! 

(виконується попурі укр. пісень) 

Учень. 

Велична і свята моя ти Україно, 

Лише тобі карать нас і судить 

Нам берегти тебе, Соборну і єдину 

І нам твою історію творить 

Учениця. 

Ми вірим в майбутнє твоє, Україно! – 

Говорять сьогодні дорослі й малі, – 

Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас – єдина, 



Немає такої, як ти, на землі! 

Учень. 

Тобі, Україно, мій славний народе, 

Складаєм ми пісню святої свободи. 

Усі мої сили і душу широку, 

Й життя віддамо до останнього кроку, 

Аби ти щаслива була, Батьківщино, 

Свята незалежна, моя Україно!  

Ведучий. 

Ось і закінчується наше свято, 

Хотілося б вам усім побажати 

Добра і злагоди, й краси, 

Щоб для України ви росли. 

Ведуча. 

Хай вам щастить завжди й у всьому, 

Не піддавайте серця свої злому. 

Хай Бог нам усім допомагає 

І рідний край оберігає! 

(зі свічечкою виходить дівчинка в українському вбранні, а за нею на 

сцену виходять всі учасники концерту) 

Ведучий. 

Горнусь до тебе, Україно, 

Як дитя до матері горнусь. 

За тебе, рідна і єдина, 

Щодня я Богові молюсь! 

Ведуча. 

Молюсь за тебе, Україно! 

І свої сили віддаю, 

Щоб відродити із руїни 

Наш дух і славу бойову!… 



(Молитва за Україну) 

Отче наш! Молимось до тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної 

родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і 

свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. 

Господи! Благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати 

свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і 

невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним 

життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. 

(Всі повторюють: За Україну, мир і спокій!) 


