
СЦЕНАРІЙ СВЯТА – УРОЧИСТОСТІ ПРИСВЯЧЕНІ
25 -й РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

«У мирі й любові живи, Україно!»
 
Місце проведення – парк відпочинку
Початок – 17.00 

У парку відпочинку встановлено сцену. На заднику сцени: посередині вінок із 
квітів та колосся, з лівої сторони вінка - Герб та прапор України, з правої – Герб 
та прапор Попільнянщини. На сцені задіяні чотири шнурових мікрофони та 
чотири радіо мікрофони. По території парку відпочинку розташовано виставки 
учасників свята (народні умільці, сільські, селищні ради, установи та організації 
району). До початку заходу у запису звучать українські народні та сучасні пісні.
РЕКЛАМА
Ведучий: Доброго дня, шановні жителі Попільнянщини та гості нашого селища! 

Радо запрошуємо Вас на урочистості з нагоди 25-ї річниці Незалежності 
України!

Всіх, хто сьогодні разом з нами святкує цю ювілейну дату, ми
запрошуємо оглянути виставки: квіткових композицій, хлібних виробів
та здобної випічки, найсмачніших страв від майстринь української кухні, 
майстрів народної творчості нашого району.

Ведуча: Хрестів у житті окремих людей, та й взагалі людства,
дуже багато. Всі вони різні і по-своєму важкі. Однак, як би це не звучало 
парадоксально, власне через це людина і спасає свою душу та душі тих, хто 
біля неї знаходиться. 
В рамках сьогоднішнього свята проходить благодійна акція по збору коштів 
на допомогу нашим Воїнам АТО. 

Ведучий: На нашому святі  проходить акція «До твого серця Україно свою долоню 
прикладу», де кожен бажаючий може з допомогою фарби залишити на білому
полотні свої вітання Україні у вигляді долоньки. 

Ведуча: На вас чекають конкурси, ігри, забави, серед них відбудеться відзначення 
наймолодшого та найстаршого учасника, хто прийшов на свято в 
українському вбранні.

Ведучий: Здавна окрасою чоловіка вважаються вуса, а дівчат та жінок – довга коса. 
Якщо ти думаєш, що у тебе довгі вуса та вихваляєшся ними, тоді ти потрапив
саме сюди! В ході концертної програми відбудеться конкурс на найкращі 
вуса, а також компетентне журі визначить найдовше жіноче волосся 
«Чарівність і краса – довга коса».

Ведуча: Сьогодні свято України, а отже вам потрібно бути бездоганними і саме 
головне справжніми українцями. 
Тож всі бажаючі мають можливість отримати на згадку
світлину,  на  якій  ви  виглядатимете  гарною  українською  молодицею  та  
веселим  козаком,  а  допоможуть  вам  у  цьому  фігури,  які  встановлені  
неподалік сцени.



Ведучий: Доброго настрою та незабутніх вражень від свята вам даруватимуть 
творчі колективи та окремі виконавці нашого району та гості свята.: 
Хорошівський народний духовий оркестр (керівник Ілля Горностай), 
народний фольклорний гурт «Чіп» (керівник заслужений працівник культури 
України Олег Шишук), заслужені артисти естрадного мистецтва України 
Олександр та Світлана Зайченки. Свою пісенну творчість вам даруватиме 
український співак, переможець телепроекту «Голос країни» Іван Ганзера.

Ведуча: Для дітей працюють ігрові майданчики.
Будьте активними, розважайтеся і відпочивайте разом з нами.

Звучать позивні ( тричі ) 
Виконується літературна композиція: на сцені дівчина в образі Матері України, 
праворуч та ліворуч стоять пари ведучих в українському вбрані, уособлюючи образ 
українців.
На фоні помірної музики (арфа)
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!

Хлопець:Тобі Праматір шлемо привіт 
З років, що час їх порохом укриє
І що тобі пісні цих клятих літ
І чорний жах, що вовком виє!

Дівчина:Це нам стерні глухий простір
І без кінця без радісні блукання
Тобі краса далеких зір
І золота заграва на світанні.

Хлопець: З років незнаних чужини
До тебе вітер долітав, як спомин
Про наші в муках виплакані сни 
І біль наруг тяжкої долі.

Дівчина:Моя країно йди крізь дні, прекрасні і суворі
До дальніх меж невидимо ясних прямуй в нові простори.

Україна: Гряде доба великих змін 
Народе мій! Вставай з колін !
Вставай відчуй себе титаном і все тобі під силу стане! 

Дівчина: Нехай же лине пісня солов’їна.
Хлопець: Як дар душі, як хвиля вогнева. 
Дівчина: Бо то співає вільна Україна.
Хлопець: Для тебе, мій народ, вона співа!
Муз. номер — сл. Г. Даниленко, муз.А.Говорадло «Україно, моя земля » - дует у 
складі О. Бондара та О. Бурди



Вихід ведучих на фоні величальної мелодії .
Ведучий: Доброго дня, дорогі друзі, пані та панове! Доброго здоров  я в цей літнійۥ
сонячний день і на всі ваші літа! 
Ведуча: Доброго вам настрою. Сьогодні - справді чудове свято, що зіткане з добра і
любові. 
Ведучий: Шановні жителі Попільнянщини та гості свята! На передодні 
Українського загальнодержавного свята дозвольте привітати нас усіх з 25-ю 
річницею Дня Незалежності України!
Ведуча: В такий день на повні груди хочеться заспівати душею разом з усією 
Україною найкращу в світі для кожного справжнього українця пісню! 

Звучить Гімн України
Ведучий: Україна - країна трагедій і краси, країна гарячої любові до народу, довгої 
вікової героїчної боротьби за його волю.

Ведуча: Україна - це всі ми разом, в радощах і турботах, в реальних діях за 
майбутнє нашої Батьківщини. 
Ведучий: Зі словами святкових вітань з нагоди Дня державного прапора України та
25-ї річниці Незалежності України запрошуються представники влади:

/виступ /
Ведуча: Любити свою Батьківщину, знати її історію, шанувати память пращурів - 
означає бути патріотом, берегти та примножувати все те краще, що зберегли для 
тебе інші. І для цього, передусім треба бути достойним громадянином своєї 
держави.

(Ведучий  називає  осіб,  що  представлені  до  нагородження  грамотами  та
подяками від РДА та райради)

Муз.номер. сл. Н. Шакун,  муз. А. Карпенко «Моя Україно» - Н. Дембовська 
ПАРАД КОРОВАЮ

На фоні мелодії та вірша про коровай, дівчатка по черзі несуть на
вишитому рушнику коровай, шикуються в ряд перед сценою

Ведучий: Наш щедрий край, багатий край старі прикмети має:
На рушникові коровай гостей своїх вітає.
Ще здавна люди хліб і сіль підносили гостинно,
Лунала пісня звідусіль, а за столом – родина.
Рясніють ниви і лани, простори колоскові.
Вклоняюсь вам, мої сини, за хліб на рушникові.
Пухкий, мов хмара дощова, в печі він визріває.
В сім’ї прадавній голова – окраєць короваю.
Засяє промінь золотий, щоб всі були здорові.
На рушникові хліб святий, любов на рушникові.
Наш щедрий край, багатий край, а в нім робочі люди.
Хай буде сіль і коровай, тепло в родинах буде!

Ведуча: З діда-прадіда хліб завжди символізував добробут, гостинність господарів, 
сприяв продовженню роду! Зібрали гарний врожай – в родині була злагода й 
дзвеніла пісня. Саме й тому казали в народі: як вродить жито, то будемо 
жити. Жодне свято не обходиться без паляниці: народжувалась дитина – 



родичі ішли до оселі її батьків із хлібом, виряджали сина в далеку дорогу – 
мати ув’язувала в рушник хлібний окраєць, справляли весілля чи будували 
хату – гості неодмінно приходили з книшем-хлібиною.

Дівчата по черзі несуть коровай і ставлять на столи,
що стоять на визначеному місці в парку

Ведучий: І сьогодні на нашому святі присутній коровай від майстринь
із сіл: (перелік )

Муз.номер - Автор невідомий «Земле моя» - вик. учасники народної студії 
естрадного мистецтва «Водограй», кер. В.Дембовський

Ведуча: «Не хлібом єдиним» - кажуть в народі, а й душею треба жити. А для душі 
що треба? Краси і задоволення. Отже на нашому сьогоднішньому святі 
відбудеться найкращий конкурс – конкурс найдовшого і найкрасивішого 
волосся «Чарівність і краса – довга коса».

Ведучий: Довге, пишне, блискуче волосся в усі часи вважалося окрасою жінки, 
невід’ємною частиною жіночої вроди. 

Ведуча: Сьогодні бажання носити  довге волосся знову прийшло до нас з глибини 
віків і століть. Бо як говориться «Краса врятує світ». Отже всіх володарок 
гарного, довгого і пишного волосся ми запрошуємо підходити до сцени, і 
невдовзі ми розпочнемо наш конкурс КРАСИ.

Ведучий: А всіх присутніх запрошуємо поринути в велике та чарівне мистецтво 
музики. Свою майстерність, свою радість та любов вам дарує народний 
духовий оркестр. 

Муз.номер. Народний духовий оркестр - 4 твори 
В цей час роздаються номерки учасницям конкурсу

«Чарівність і краса – довга коса».

На фоні укр.нар.пісні  «Ой не ріж косу» проходить конкурс
«Чарівність і краса – дівоча коса» (відзначення 3 особи)

Ведуча: Насолодилися мелодіями, не забули зробити фото на згадку про свято. А 
ми повертаємось до нашого конкурсу «Чарівність і краса – дівоча коса». 
Учасниці в зборі. Залишилось назвати журі і розпочати.

На сцену запрошуються члени журі - чоловіки
Ведучий: Зараз ми запрошуємо наших учасниць виходити на сцену, проходите 

красиво по сцені, хизуючись своїм волоссям і зупиняєтесь повернувшись 
спиною до глядачів. В цей час шановне журі має виміряти довжину коси.
На сцену запрошується учасниця №1, №2 ...і т. д.

Ведуча: Отже, поки члени журі визначатимуть переможницю нашого конкурсу, вас 
зі святом вітають лауреати Всеукраїнських, обласних пісенних конкурсів 
вокальне тріо «Візерунок», керівник А. Москаленко.

Муз. номер - тріо «Візерунок» -2 твори
Ведучий: Красиві дівчата порадували нас своєю творчістю. Для них іще раз 

оплески. І настав час оголосити Володарку самої чарівної краси – дівочої 
коси.

Журі оголошує переможницю, яку нагороджують сувеніром



Ведуча: Проведемо наших учасниць оплесками. А вам, дорогі глядачі  дамо 
можливість помилуватися гарним таночком, який приготували для вас  
учасники студії «Зорепад» с.Андрушки

Муз. номер - Танець «Подоляночка», вик. учасники студії «Зорепад» 
Андрушківського будинку культури, кер. С. Гущіна 

Ведучий: Шановні друзі! В рамках сьогоднішнього свята проходить благодійна 
акція по збору коштів на допомогу нашим Воїнам АТО. 

Ведуча: На нашому святі проходить акція «До твого серця Україно свою долоню 
прикладу», де кожен бажаючий може з допомогою фарби залишити на білому
полотні свої вітання Україні у вигляді долоньки. 

Ведучий: Невдовзі буде проведено конкурс серед справжніх чоловіків на найкращі 
вуса. Не залишайте нас і вас не залишить хороший настрій.
А зі святом Вас вітає вокальний жіночий ансамбль територіального центру 
«Надвечір’я».

Муз. номер - вокальний жіночий ансамбль «Надвечір’я» - 2 твори
СЦЕНКА ДВА КУМИ

Петро: Доброго здоров’ячка куме!
Степан: О! І Ви тут куме! 
Петро: Ну да. Хочу в конкурсі взяти участь на кращі вуса.
Степан: Ви? На кращі вуса? Ха=ха! Та тут тільки один переможець може бути – це 

Я!
Петро: А! То це у вас під носом вуса? А я думав - коромисло. Ви їх на бігуді 

крутите?
Степан: Хто б казав? Ваші теж вусами не назвеш. Висять як у моєї корови Маньки 

дійки.
Ведуча: Хлопці годі сварок. Он люди на вас дивляться.

Як ви вже зрозуміли, шановні глядачі, зараз пройде конкурс на кращі вуса. Ви
думаєте, що вуса – це просто  борода під носом. Може ви мені скажете 
«Борода це честь, а вуса й у кота єсть.» Е ні! Вуса, особливо козацькі, ознака 
мужності, гідності і слави козака. А ще козак носив вуса, щоб відрізнятися 
від сварливої жіночої статі. Та що там говорить. Вип'є ото козак медовухи, а 
вона по вусах тече і ще тиждень він їх облизує.

Ведучий: То ж дівчину красу – довгу косу ми визначили тепер черга знайти 
справжнього козака з красивими і довгими вусами.
Оголошуємо конкурс відкритим. Чоловіків, у котрих є гарні вуса  запрошуємо
підходити сцени. А тим часом наші два куми вас порадують гарною піснею.

Муз. номер — сл.А. Поперечний, муз. О. Морозов, версія слів українською 
Н. Дембовська «За Дунаєм» - виконує дует у складі В.Ущапівського та О. Бондара

В цей час збираються учасники конкурсу «Підкручу я чорнії вуса»
(відзначення 3 особи)

Ведуча: Отже учасники конкурсу «Підкручу я чорнії вуса» та члени журі у складі 
(на сцену запрошуються визначені члени журі - жінки)

Розпочинаємо дефіле : САМІ НАЙКРАЩІ ВУСА НА ПОПІЛЬНЯНЩИНІ!
На фоні пісні «Підкручу я чорнії вуса» чоловіки виходять на сцену.



Ведучий: Що ж, вуса тут у всіх хвацькі і журі буде важко вибрати найкращі. То ж 
ми їм допоможемо своїми гучними оплесками.

Ведуча: І так Знайомимось. Як ваше ім’я?
Ведучий: (до глядачів) Якщо Вам подобаються його вуса, можна як найголосніше 
прокричати ім’я цього чоловіка.

1-й учасник - ваші оплески, ваша підтримка і т. д.
Ведуча: Ось він - герой нашого сьогоднішнього свята «Найкращі вуса». Отримуєте 
найкращі вітання, оплески від глядачів, а від нас сувенір на згадку.
Ведучий: Зі святом вас вітають не менш славні і вусаті чоловіки - народний 
фольклорний гурт «ЧІП» керівник заслужений працівник культури України - 
Олег Шишук 

Виступ фольклорного гурту «ЧІП».
Ведуча: А зараз ще одне відзначення – «Найменший та найстарший учасник 
нашого свята, хто сьогодні є присутнім на святі у вишиванці».
Ведучий: Запрошуємо мам зі своїми немовлятами підходити до нас. А також всіх 
тих, хто має вже гарний вік і прийшов сьогодні в українському вбранні.
ПАРАД ВИШИВАНОК .
Відзначення “найменший” (6 діток) та” найстарший” (3 особи) учасник нашого 
свята, також проходить за результатами підтримки оплесками глядачів.
Далі в програмі: Народні гуляння, атракціони для дітей, працює торгівля.

Музичні номери творчих колективів району.


