
Живи, Україно, міцній, розвивайся 
 

Ведуча 1: 

Добрий день, шановні друзі! Зі святом Вас! З Днем 20-ої річниці незалежності 

України. 

Ведуча 2: 

День Незалежності України — це найбільше національне свято. Уперше за 

тисячолітню історію на карті світу постала держава під назвою „Україна“. 

Ведуча 1: 

Україно — мій духмяний дивосвіт. 

Голубінь над чистим золотом колосся, 

Через терни йшла до волі стільки літ, 

І настав той світлий день, коли збулося! 

Ведуча 2: 

Усе, що мріялось нами, сповнилось, настало, 

„Ще не вмерла Україна“ гордо прозвучало! 

Урочисте зібрання, присвячене 20-їй річниці Дня незалежності України, 

оголошується відкрите. 

Звучить гімн. 

Ведуча 1: 

До слова запрошується голова виконкому ... 

Пісня „Добрий день, матусю Україно!“. 

Ведуча 1: 

Слухайте, слухайте, слухайте, люди! 

Хтось зворушив там тривогу — 

То Україна кров′ю обмита, 

То Україна слізьми полита 

Йде на всесвітню дорогу! 

Ведуча 2: 

Слухайте, слухайте, слухайте, люди! 

Дзвонить десь дзвін без упину — 

То задзвонила воля здобута, 

То Україна скинула пута, 

То на свободі родина! 

Танець „Квітка — душа“. 

Виходить Мати-Україна з дітьми. 



Мати-Україна: 

Я — Україна, я — Україна, 

Лиш перед Богом я на колінах, 

Кличу вас люди зліва і справа 

В святу Державу, в мою Державу! 

Єднайтесь, сестри, єднайтесь, браття, 

Пора звільнитись нам від прокляття! 

Пісня „Україно моя!“. 

1 дитина: 

Хто ти? Квітуча, прекрасна, чарівна. 

Очі, мов небо, — ясні голубі. 

2 дитина: 

Хто ти? Немов веселкова царівна. 

Хто дарував ці прикраси тобі? 

Мати-Україна: 

Я — Україна, твоя Батьківщина! 

Сонце твоє, твої ріки й поля. 

Я — Україна, завше, і нині — 

Небо твоє, твоя рідна земля! 

3 дитина 

Зорі яскраві і небо блакитне, 

Ріки безкраї, вишневі сади… 

Мати-Україна: 

Я — твоя мати, дбайлива і ніжна, 

Берег любові і твій оберіг. 

Горем не знищена, величчю зміцнена, — 

Волю мою не зламає батіг! 

4 дитина: 

Зір мій чаруєш, як тільки розквітнеш, 

Щедро даруєш природи плоди. 

Мати-Україна: 

Я і любов, і надія, і віра. 

Твій отчий дім і колиска твоя. 

Всі твої мрії, у серці хранимі, 

Виведу гордо на праведний шлях! 

1 дитина: 

Я твоя маленька дівчинка, 

Я твоя чарівна квіточка. 



Бережи мене, матінко рідна, 

Моя зіронько ясна, завітна. 

2 дитина: 

Я твій майбутній захисник, 

Тому до лінощів не звик. 

Любов до тебе зберігаю, 

Від ледарів оберігаю! 

3 дитина: 

Маленьке серденько моє 

Для тебе, ненько, б′ється, 

Для тебе серденько моє 

Радіє і сміється! 

4 дитина: 

Можливо, я ще замала, 

Але книжки читаю. 

Вивчаю мудрості слова, 

Бо рідну мову знаю. 

Усі разом: 

Ми — українці! 

Гордо несемо Вітчизни ім′я. 

Разом могутні, разом ми сильні. 

Велика родина і дружна сім′я! 

Пісня „Деревце роду“. 

Ведуча 2: 

А зараз слово для привітання з Днем незалежності України надається директору 

... 

Пісня „Явір і яворина“. 

Вірш „Українці мої“ Віктора Баранова. 

Пісня „Мій край“. 

Ведуча 1: 

Моя Україна до болю кохана, 

Де золотом грають хліба запашні. 

Моїй Україні — велика осанна, 

Й козацькому роду, що любий мені. 

Ведуча 2: 

Живи, Україно, міцній, розвивайся, 

Козацького роду не втрать булави. 

Живи, Україно, з колін підіймайся, 



На щастя народу, на славу живи. 

Ведуча 1: 

Ніхто вже не зборе твій дух всенародний, 

Щоб вільною жити — це право твоє. 

Тож будьмо щасливі й веселі сьогодні, — 

Дорогу до волі сам Бог нам дає. 

Танець з рушниками. 

Ведуча 2: 

Боже, Україну  храни, дай нам віри і волі, дай нам безмежного терпіння й 

одностайності, злагоди, взаєморозуміння. 

Ведуча 1: 

Щоб збулося провіщення нашого пророка — Кобзаря… 

… І забудеться срамотня давняя година, 

І оживе нова слава, слава України! 

Тож до праці, браття! 

Не ридать, а здобувать! 

Ведуча 2: 

Отже, Держава Україна є! На весь світ продемонстровано, що ми — 

державницький народ, що ми — світова нація, яку чекає велике майбутнє! 

На цьому урочисте зібрання присвячене 20-ій річниці Дня незалежності 

України завершено. 

Гімн України. 
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