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                                             Косів 2015р. 



Мета. Виховувати любов до рідної мови, прагнення розвивати її надалі, 

збагачувати, шанувати, зберігати її, мов коштовний скарб. 

Спочатку було Слово… 

Крізь  темряву й хаос 

Воно, як вічне диво, 

Над світом піднялось. 

І стало Слово світлом 

Посеред ночі й тьми. 

У слові все розквітло, 

Із Слова вийшли – ми. 

(Виходять учні, в руках тримають атрибути писемності) 

1. У часи ті Бог великий 

Не ховавсь в небесній млі, 

А усі боги родились 

І вмирали на землі. 

 

2. Рано вдосвіта на сході 

Прокидавсь ясний Дажбог, 

І ходив-блукав до ночі 

Синім степом без доріг. 

 

3. По зелених пишних луках 

Велес пас овець гладких, 

Грів їх вовною м’якою, 

Одганяв вовків від них. 

 

4. Над дрімучими лісами 

По пустелі степовій 

Бог Стрибог літав на крилах, 

Грав на кобзі золотій. 

 

5. Бог Перун хмарах 

Вічно землю об'їздив, 

Часом плакав, як дитина, 

Часом сурмами будив. 

 

6. А в річках жили русалки, 

Хапуни-водяники, 

Лісовик свистів у лісі, 

І сміялися Мавки… 

 

І йшли віки. І були українці. 

І сотворилося Слово українське. 

І як сталося так, то сказало собі Слово по-своєму 



І благословилося. 

І прилетіли птиці, 

І вродилася калина, 

І було солодко, 

І було гірко… 

І стало все називатися – 

І земля, і матір, і Вітчизна – 

По-вкраїнському. 

 

1. Купана, цілована хвилями Дніпровими... 

 

2. Люблена, голублена сивими дібровами… 

 

3. З пелюстка пахучого, з кореня цілющого. 

 

4. З сонця, рясту і води 

 

5. Сміху, радості, сльози – 

Усі: НАША МОВА. 

 

(Пісня) 

 

1. Мово моя українська, батьківська, материнська, 

Я знаю тебе не вивчену – просту, домашню, звичну. 

 

2. Не з-за морів покликану, не із словників насмикану. 

 

3. Ти у мене із кореня, 

Полем мені наговорена, 

Дзвоном коси прокована… 

В чистій воді смакована… 

 

4. Болем очей продивлена, 

Смутком багать продимлена, 

З хлібом у душу всмоктана, 

В поті людськім намокнута… 

 

5. З кров'ю моєю змішана, 

І аж до скону залишена 

В серці моїм. 

 

(Виходять 2 пари ведучих. 1пара одягнена у національний одяг, 2 – у сучасні ділові костюми) 

 

1 укр. – Раді вітати шановних гостей у святковій залі! 

 

2 укр. – Скільки розумних очей, скільки добрих посмішок, скільки світлих поглядів –і все це українці! 

 

1 суч. – Мій край чудовий – Україна. 

Тут народились ти і я. 

Тут над ставком верба й калина, 

Чарівна пісня солов’я! 

 

2 суч. – І найдорожче – рідна мова. 



Наснагу й силу нам дає. 

Нам стежку в світ дано топтати, 

Поки в нас рідна мова є! 

 

1 укр. – Рідне слово! Скільки в тобі материнської лагідності і доброти, мудрості земної, закладеної ще 

славними предками вільнолюбними! 

 

2 укр. – Скільки в тобі чарівних звуків і животворного трепету і вогню! 

 

1 суч. – 9 листопада, коли православна церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця, автора 

відомого літопису «Повість врем’яних літ», ми святкуємо День української писемності і мови. 

 

2 суч. – Із сивої глибини віків бере початок наша мова. Тернистим був її шлях до загального визнання. Чимало 

знущань нелюдських, поневолень, ганьби винесла вона на тому шляху. Перегорнемо декілька сторінок цього 

скорботного, але повчального календаря. 

 

Голос диктора: Кирило і Мефодій – славнозвісні просвітителі, творці слов’янської абетки, проповідники 

християнства, перші перекладачі грецьких духовних книг, виданих слов’янською мовою. 

 

Кирило: Душа, що не знає літер – мертва душа. 

 

Мефодій: Навчу люд ваш святому письму, донесу слово Боже – вашою мовою. 

 

Голос диктора: І прийшла кирилиця в землю руську. Володимир Красне Сонечко поклав початок шкільному 

навчанню. І казали в давнину: «Солодкий медовий сік і добрий цукор, але краще їх обох розум книжковий.» І 

залишились нащадкам драго цінні пам’ятки тих часів: «Повість врем’яних літ», «Слово про похід Ігорів», 

«Повчання Володимира Мономаха». 

 

( Звучить церковний дзвін) 

 

Дивні часи й роки церкви, життя й чесноти давніх отців ти для нас описав і послідовником їх був ти, славний 

Несторе, вихваляємо тебе серед отців, співаючи – благословенний Бог отців наших. 

 

 

Нестор Літописець (читає) 

І любив Ярослав церковні статути, 

І попів любив дуже, особливо любив чорноризців. 

І до книг був прихильний, читав часто 

І вдень, і вночі. 

І зібрав писців много, 

І перекладали вони із грецької на словенську Письмо. 

І написали вони багато книг, 

І славу цим здобули, 

І повчаються за їхніми книгами вірнії люди, 

Насолоджуються, навчаючись Божественного слова, - 

І велика користь буває чоловікові від науки книжної, 

І книги вказують нам, 

І навчають нас, як іти шляхом покаяння. 

І мудрість, і стриманість здобуваємо із слів книжних. 

Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу, 

Книги – джерела мудрості, 

Книги – бездонна глибина, 

І ними в печалі втішаємось, 



І вони - узда для тіла і душі. 

 

Голос диктора: Та недовго квітував наш край. Століттями не могли поділити між собою чужі люди славну 

землю. Монгольські хани, литовські князі, польські пани, московські царі – хто тільки не топтав, не знущався, 

не принижував. 

 

Катерина 2: Не желаю больше слышать слово Украина! Отныне – это «Малороссия». Приказываю 

украинский язык считать малороссийским диалектом, разновидностью русского языка. Священникам службу 

в церквях вести только на русском языке, школы закрыть, книги не печатать. 

 

1 укр. – Чимало хто робив висновок, що всьому кінець, що все українське, напевне ,загине. Постало тривожне 

питання: бути чи не бути українській мові і самому народові. 

 

2 укр. – Хотіли вирвати язик 

Хотіли ноги поламати, 

Топтали під шалений крик, 

В’язали, кидали за грати, 

Зробить калікою з калік 

Тебе хотіли, рідна мати. 

 

1 суч. – Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ’яненко, Тарас Шевченко – ось гордість українського 

народу, ось його слава! 

 

2 суч. – Пам’ятаєте Шевченкове: 

Ну що б, здавалося,  слова… 

Слова та голос – більш нічого. 

А серце б’ється – ожива, 

Як їх почуєш!.. 

 

1 укр. – Так, іноді влучне слово може замінити собою багатослів’я. Наші предки «стріляли» словами, наче з 

лука, і точно влучали в ціль. 

2 укр. -  Мова наша поетична і ніжна, в ній – невичерпна криниця багатства. І скільки б не звертався до неї, 

кожного разу відкриваєш щось нове. 

 

(На сцену піднімаються учні початкових класів) 

 

1. Що за диво наша мова! 

Слово тягнеться до слова, 

Речення сплітається, 

Думка розцвітається. 

 

2. В – кожнім слові – дивина, 

В кожнім слові – таїна, 

Дивина, таїна, 

Сива, сива давнина. 

 

3. Де взялося перше слово, 

І яке воно було? 

Може, любо-пречудово 

Розлило навкіл тепло 

Слово «мама»? 

Дитинчатко прошептало 

Ніжно: «Ма…» 



І від того прапочатку 

Слова кращого нема. 

 

4. Може, світлом світанковим 

Упромінилося в кров 

Мелодійно-веселкове 

Слово-сонечко «любов». 

 

5. Чи зійшло, немов зірниця, 

І розквітло, як весна, 

Чисте, чисте, мов криниця, 

Й щедре-щедре слово «На…» 

 

6. Є у нас одна країна, 

Найрідніша нам усім. 

То прекрасна Україна, 

Нашого народу дім. 

 

7. Хоч маленькі ми ще діти, 

Але добре про це знаєм. 

Бо зовемось українці, 

Українських предків маєм. 

 

8. Бо родитись українцем – 

Це велика честь і слава. 

Рідний край свій полюбити – 

Найважливіша це справа 

 

Читець – Мова кожного народу – 

В ній гримлять громи в негоду, 

В тиші – трелі солов’я. 

На своїй природній мові 

І потоки гомонять; 

Зелен-клени у діброві 

По-кленовому шумлять. 

Солов’їну, барвінкову, 

Колосисту – на віки – 

Українську рідну мову 

В дар мені дали батьки. 

Берегти її, плекати 

Буду всюди й повсякчас, - 

Бо ж єдина – так, як мати, - 

Мова в кожного із нас! 

 

 

Читці – Чи всі ми вмієм спілкуватись, 

По-українськи привітатись? 

Чи всі вітання наші гречні, 

Теплом зігріті та сердечні? 

А є ж і тут чудесні форми, 

Питомі українські норми: 

Шановні і вельмишановні, 

Панове і товариші. 



А побажання – шани повні, 

Бо теплі, щирі, від душі. 

А в спілкуванні людям личить 

Те, що народ від серця зичить: 

Здорові будьте, як вода, 

Багаті будьте, як земля, 

Веселі будьте, як весна! 

І ви, добродію, і пане, 

Військовий – пане капітане, 

І ви, добродійко, і панно 

(Хіба звучить не бездоганно?) 

Й звертання кожне не єдине: 

І господарко, й господине! 

Звучить яскраво і ласкаво. 

Але чому? Для вас Цікаво? 

Тому, що ввічливо, пристойно, 

Велично, гідно І ДОСТОЙНО! 

 

Читець -  Хто сказав, що наша мова груба? 

Груба лиш тому, кому не люба. 

Де іще від матінки-матусі 

Ти почуєш: спатоньки-спатусі? 

Ну яка на світі знає мова 

Зменшувальні форми дієслова? 

Хоч у нас і кажуть, що невістка 

Буцімто чужа у хаті кістка, 

Та недавно у одній господі 

Чула я таке – повірить годі. 

Каже до невістоньки свекруня: 

«Ти вже хочеш їстоньки, Віруню?» 

Хто ж казав, що мова наша груба? 

Груба лиш тому, кому не люба. 

Ну скоріше, незбагненна мова, 

Лагідно- чарівно- загадкова. 

Де ще в світі є така краіна, 

Як терпляча Україна-ненька, 

Щоб і тих, хто їй завдав руїни, 

Звала незлобливо – вороженьки?! 

 

 

Читець – Затуляли чужинці в обіймах нам рот, 

І перевертні кривдили зраджену мову. 

Вилив душу в пісні український народ, 

І живе мій народ у співочому слові. 

Мій народе, Пісень триста тисяч твоїх, 

Уяви, сколихнули б умить Україну, - 

Захотіли б, мабуть, всій землі солов’ї 

Вивчить мову і пісню твою солов’їну. 

. 

(Звучить пісня) 

 



Голос диктора: Археологи під час розкопок натрапили на зернину, яка пролежала в кризі мільйон років. 

Зернину поклали в грунт – і вона проросла. Отак і країна: як не лютували морози – вона жива наперекір 

усьому. Незнищенна зернина українського духу проросла. Рік 1991. Проголошення незалежності  України! 

 

 

1 суч. – Рідна мово! Запашна, квітуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів, вона встала з 

колін, як під знялася й наша Україна. 

 

2 суч. – Рідна мова сміливо і гордо звучить і зі студентської лави, і з президентського крісла, чути її і на 

вулицях міста і на високих трибунах… 

 

1 суч. – Сьогоднішня зустріч – ще одна сходинка до нашого взаємопорозуміння, до родинного єднання в сім’ї 

вольній, новій. 

 

Читець – Слова вмирають. Блякнуть. 

Їх багато, 

І раптом чуєш злато слово, 

Злато! 

Ах, хочеться скупатися у тім 

Отецькім слові, слові золотім! 

І хочеться, і прагнеться без теми 

До цього слова припадать устами, 

Ридати і радіти водночас, 

Його не сплюндрував жорстокий час, 

Жорстокий деспот, слідець закону, 

Не заточив, і не сховав в скарбону, 

Не осліпив, не вбив, не залякав, 

На гріш розмінний не перекував. 

Слова вмирають? Блякнуть? 

Ні, не блякнуть. 

Іще століття перед ними вклякнуть… 

 

Читець – Тебе у спадок віддали мені 

Мої батьки і предки невідомі, 

Що гинули за тебе на вогні. 

Так не засни в запиленому томі, 

В наткнутій коленкоровій труні – 

Дзвени в моїм і правнуковім домі! 

 

Читець – Страдницька мова шукає людину, 

Приспане слово несе, що дитину, 

Що карооке, сумне немовля, 

Сиве і мудре, як Матір-земля. 

Мова Тараса, що та Катерина, 

Плаче над словом – 

Безбатченком-сином, 

Прагне співати йому колискову. 

Пісні не чути. Приспане слово. 

Зболена мова вустами блідими 

В рідних краях жебракує під тином. 

Суржик, мов кляп, розкисає у роті 

Горе-нащадків козацького роду. 

Батьківська мова, гучна, солов’їна, 



В чому, скажи, твоя смертна провина, 

За що тобі це підпілля легальне – 

Вічне тавро на одвічне лигання?! 

Слово проснулося. Плаче на грудях. 

Сльози солоні ковтає на людях. 

На рубежі. На фатальному розі 

Слово вкраїнське шукає народ свій… 

 

 

Читець – Браття мої, українці, що ж ви наробили? 

Свою мову, що від Бога, та й занапастили. 

На крамницях, установах, скрізь слова чужинські. 

Цураєтесь, чи забули рідні, материнські? 

Чом народ, який не є, скрізь свою цінує, 

А вам вуха пестить чуже, око вам милує? 

Там «МакДональдс», ну а там…- язик не повернеш. 

Невже думають увагу швидше цим привернеш? 

Хай «Варенична» то буде, а чи «Пиріжкова». 

Якщо смачно, прийдуть люди І знову, і знову. 

Визабули пампушки, навіть слово – пишка, 

Піццу просите, хотдог, з півметра заввишки. 

Чом вас манить так чуже? Це мене дивує, 

Чи від слова чужинського краще вам смакує? 

І як далі буде так, то чия провина, 

Як не буде знати мови жодная людина? 

А коли немає мови – немає Держави, 

А ми з вами – запроданці, «внуки препогані». 

Не навчились цінувати ні мови, ні роду, 

А на захист державної товчем в ступі воду. 

Та коли ми є Держава, досить шельмувати, 

Треба свою рідну мову над усе підняти. 

Задумайтесь, ви – НАРОД! – своєї країни. 

Не пройдисвіти, а діти неньки-України. 

 

Читець -  Хто любить, той легко вчить. 

Якщо з українською мовою 

В тебе, друже, не все гаразд, 

Не вважай її примусовою, 

Полюби, як весняний ряст. 

Примусова тим, хто цурається, 

А хто любить, той легко вчить: 

Все, як пишеться, в ній вимовляється, 

Все, як в пісні, у ній звучить. 

І журлива вона, й піднесена, 

Тільки фальш для неї чужа. 

В ній душа Шевченкова й Лесина, 

І Франкова в ній душа. 

Дорожи українською мовою, 

Рідна мова – основа життя. 

Хіба мати бува примусовою? 

Непутящим бува дитя! 

 

Читець -  Людське безсмертя з роду і до роду 



Увись росте корінням родоводу 

І тільки той, у кого серце чуле, 

Хто знає, береже минуле, 

Хто вміє шанувать сучасне, - 

Лиш той майбутнє 

Вивершить прекрасне. 

 

 

Молитва: Я мовою вкраїнською молюсь, 

Коли до серця крадеться тривога, - 

За долю України я боюсь, - 

З молитвою звертаюсь я до Бога. 

І мовою вкраїнською молюсь. 

Прошу для України в Бога щастя 

І захисту для всіх її дітей, 

А мова українська, мов причастя, 

Теплом своїм торкається грудей… 

О Боже мій – Великий, Всемогутній, 

Мою вкраїнську мову порятуй. 

І в світлий день пришестя, 

В день майбутній 

Вкраїні Царство щастя приготуй. 

 

1 укр. – О мово, найцінніше надбання! 

В піснях слова легенькі, як пір’їна, 

В бою – міцніші за підкову для коня. 

Як буде мова – буде Україна! 

 

2 укр.- Далась  мені наука непроста. 

Де кажуть мудрі: мова – це людина. 

У мови є і серце, і вуста, 

І є ім’я красиве – Україна. 

 

1 укр. – Тож хай і надалі мужає 

Наша прекрасна мова 

Серед прекрасних братніх мов, 

Живе народу вільне слово, 

Цвіте над нами веселково, 

Як мир, як щастя, як любов. 

 

 

 

 

 

 


