
Сценарій
районного свята до Дня захисника

України, Покрови Пресвятої Богородиці та
Дня українського козацтва

«Гайдамацька Покрова»

 
с. Кодня

 



/Свято розпочинається біля гайдамацької могили за селом/

Ведучий: Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами
Текла – червоніла.
Текла, текла, та й висохла.
Степи зеленіють;
Діди лежать, а над ними
Могили синіють.

Доброго дня шановні присутні.
Сьогодні ми зібралися на цьому історичному місці в переддень свят 
Дня українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня 
захисника України. Це значна подія, для тих, хто боровся та не 
перестає боротися за вільну і незалежну державу, за нашу рідну 
землю.
Адже на цьому місці майже 250 років назад було жорстоко страчено 
учасників козацько – селянського повстання, відважних борців за 
народну волю періоду Коліївщини.
Земля Кодні стала червоною від крові своїх синів. Відтоді вислів 
«Бодай тебе Кодня не минула» є найстрашнішим прокляттям, як в 
Україні, так і за її межами.
Це єдина на даний час могила в Україні, а наше село Кодня стало 
символом скорботи і пам'яті про волелюбних і непокірних синів 
українського народу. До 200-ліття трагедії у 1968 році саме на цьому 
козацькому кургані – могилі був встановлений монумент пам'яті. 
Історія повторюється… І сьогодні як і сотні років назад, відлунням, 
звучить козацький заклик «Україно вставай, піднімися з колін».
А зараз давайте вшануємо пам’ять  кожного, хто спочиває у 
священній, омитій кров’ю коднянській землі, хвилиною мовчання!

/Хвилина мовчання, постріл гармати/

/До слова запрошуються представники козацьких товариств 
області/

Прошу усіх присутніх покласти квіти  до гайдамацької могили. 
Пісня «Брати Гайдамаки»
/виконує народний аматорський хор «Поліський передзвін» районного 
Будинку культури/



Дякую усім за участь. А зараз ми запрошуємо усіх присутніх до 
пам’ятника Тарасу Шевченку, де будуть продовжені урочистості.

/Делегація рухається від могили до пам’ятника Тарасу Шевченку/ 

Вихід ведучого:
Доброго дня шановні присутні.

Тарас Григорович Шевченко – не просто поет, це українська нація в
мініатюрі, її душа, ідея. В українських селах на найвиднішому місці 
висять оповиті рушниками портрети Тараса. Як ікони… З Шевченка, з
його «Кобзаря» почалося відродження народу. Це невмирущий 
пророк України, людина, яка не тільки мріяла про нашу волю і 
незалежність, а й усе своє життя поклала на вівтар цієї мети, яка 
засвідчила перед усім світом могутність українського народу, 
могутність нашої нації, її духовне коріння, її славу.
Це єдиний в нашому районі пам’ятник Великому Кобзареві.
Усім нам відома історико -героїчна поема Шевченка, перший 
український історичний роман у віршах «Гайдамаки» де відображені 
події народного повстання Коліївщини. 
Існує така версія, що в 1846 році Шевченко проїздом відвідував 
Кодню, щоб поклонитися гайдамацьким могилам.

І зараз мені приємно представити вам, та запросити до слова місцеву 
поетесу, краєзнавця, громадського діяча, справжню патріотку своєї 
землі Галину Миколаївну Мельник.

«Ой у полі криниченька»
/виконує викладач по класу бандури Новогуйвинської музичної школи 
Дарина Поплавська/

/Покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченка/

Дякую усім за участь. А зараз ми запрошуємо всіх до центральної 
площі біля Будинку культури, де відбудеться урочиста частина та 
святковий концерт за участю кращих народних козацьких колективів 
Житомирської області та району. 

/На центральній площі біля Будинку культури делегацію гостей 
зустрічають козаки. Ведучі запрошують усіх присутніх оглянути
виставку «Мистецьке перевесло» майстрів народної творчості та 
декоративно-прикладного мистецтва народних ремесел 
Житомирської області та району (містечко майстрів) і святковий 
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ярмарок «Козацькі смаколики» за участю агропромислових 
господарств, суб’єктів підприємницької діяльності, селищної та 
сільських рад та оголошують про початок свята через 20 хвилин/

Звучать позивні свята
Вихід ведучих:
Ведучий: Благословенна мудрість роду:

Коли, жовтневі щедрі дні,
І ночі, зоряністю дивні,
Й проміння радісно – сумні.

Ведуча: Стоять в багрянці й золоті діброви
Калина демонструє пишну вроду.
От і прийшла Покровонька, Покрова –
Одне з найкращих свят мого народу.

Ведучий: То ж недарма вважалася Покрова
Заступницею нас у всі віки –
Давайте ж ми у днину цю чудову
Повернем погляд у глибин віків!

Пролог «Ті, що йдуть за сонцем» 
/виконують студенти Житомирського коледжу культури і 
мистецтв імені Івана Огієнка та фольклорний ансамбль 
національного обряду «Родослав»/

Ведучий: І прийшла година…коли увесь наш народ повстав 
одновірним, увесь був православний, то найбільша творча доба нашої
історії…!
Ведуча: Найсвятіша ідея українського народу від давніх часів 
унаслідована – не незалежна держава, а міцна основа її – ціложиттєва 
учителька – українська церква!
Ведучий: Доля церкви – то доля народу, відберіть церкву від нашого 
народу – і він перестане бути – українським!

Танцювальна композиція «Шлях до храму»
Ведучий: Свята заступниця, прийми нас під свій Покров…
Ведуча: Пречиста Діва, прийми нас під свій Покров…
Ведучий: Оповий нас, Мати, Покровом білим /на ході народу/
Ведуча: Прийми нас, Свята Мати, під свій Покров..!
Ведучий: Господи наш…Пресвята заступниця!
Подай нам усім долю щасливу, бережи український народ від біди та 
недолі й пошли йому Святу Свою єдність в думках та ділах!

Пісня «Благослови душе Господа»



/Виступ настоятеля церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Кодня
отця Ярослава/

Пісня «Многая літа»
Ведучий: Доброго дня шановні гості!
Ведуча: Доброго дня жителі славного села Кодня !
Ведучий: Доброго дня усім, хто завітав сьогодні до нас на 
святкування Дня українського козацтва, Покрови Пресвятої 
Богородиці та Дня захисника України!
Ведуча: Осінь…Пора радості та смутку, пора спокою і тривог, 
найбагатша та найщедріша пора року. Можливо, саме тому так багато 
свят на честь Богородиці саме восени. Це і свято Різдва Пресвятої 
Богородиці, або, як кажуть у народі, Друга Пречиста, і одне з 
найбільших свят – свята Покрова – Покров Пресвятої Богородиці.
Ведучий: Крізь століття лине слава українських козаків, гідних синів 
волелюбного народу, захисників України. 
Це найлегендарніше минуле нашого народу, його святиня. Синонім 
свободи, людської і національної гідності та героїзму.
Ведуча: Покрова – традиційно козацьке свято, адже Божу Матір 
українські козаки вважали своєю заступницею та покровительницею, 
а січова церква Богородиці була духовним центром Запоріжжя. Над 
входом у цей храм були викарбувані слова: «Покрий нас чесним своїм
покровом та ізбави від усякого зла». 
Ведучий: Житомирщина по праву вважається козацьким краєм, адже 
у XVI-XVIII ст. тут відбувалися важливі події, що іноді змінювали хід
української історії. 
Ведуча: Пишаємося також земляками – гетьманами Іваном 
Виговським (с. Вигів Коростенського р-ну), та Іваном Самойловичем 
(с. Ходорків Попільнянського р-ну).
Ведучий: Свята і невмируща Кодня…Згусток болю українського 
народу. Тут у Кодні у 1768 році було жорстоко страчено близько трьох
тисяч учасників козацько – селянського повстання, відважних борців 
за народну волю періоду Коліївщини. Село Кодня стало символом 
скорботи і пам'яті про волелюбних і непокірних синів українського 
народу.
Ведуча: Козацтву належало одне з головних місць у формуванні 
української народності. Тож нехай сьогодні оживе славна сторінка 
історії України. 
Ведучий: Ми сьогодні ще раз усвідомлюємо значення Запорізької 
Січі в героїчній боротьбі нашого народу за власну державу. Козацтво 
створило традиції, які український народ проніс через віки і тяжкі 
випробування долі аж до сучасності. 



Ведуча: Ми віддаємо шану мужності і героїзму сьогоднішнім 
захисникам незалежності і територіальної цілісності України – адже 
сьогодні День захисника України. 
Ведучий:Ми будемо виховувати повагу і інтерес до подвигів героїв 
минулих і сьогоднішніх, ми будемо примножувати патріотичні 
почуття до суверенної, цілісної і Незалежної України!
Ведучий: Слова високі,

Мелодія урочиста,
Державний гімн
Ми знаємо усі.

Ведуча: Для кожного села,
Містечка, міста –
Це клич один
З мільйонів голосів.

Ведучий: Це наша клятва,
Заповідь священна,
Хай чують друзі й вороги,
Що Україна вічна,
Незнищенна,
Від неї ясне світло навкруги.

/Звучить гімн України – виконує Артем Кондратюк/
Ведучий: До вітального слова запрошується Коднянський сільський 
голова Бовсунівська Наталія Феофілівна (під час виходу звучить 
Гімн Кодні).
Ведуча: До вітального слова запрошується голова Житомирської 
районної державної адміністрації Микитюк Сергій Михайлович 
(під час виходу звучить Гімн Житомирського району).
Ведучий: До привітання запрошується голова Житомирської 
районної ради Крутій Сергій Григорович(під час виходу звучить 
Гімн Житомирського району).
Ведуча: Господи…Пошли нам Духа Святого на нас, щоб він 
переповнив наші душі й серця і налив в них палкої любові до ближніх
і старших, 
Ведучий: Щоб ми позбулися колотнечі та сварив й одними устами та 
серцем одним вихваляли тебе, Милосердного Бога й віддано служили 
народові! 

1. «Молитва»
/виконує соліст фольклорного ансамблю національного обряду 
«Родослав» Олексій Буднік/

2. Танець «Буде Україна, будем ти і я»



/виконує хореографічний колектив «Унава» Житомирського коледжу 
культури і мистецтв імені І. Огієнка/
Ведучий: Минула епоха козаччини…Пронеслися і щезли у вирі часу 
хвацькі степові лицарі. Але пам’ять про козацьку вольницю 
продовжує жити у піснях, звичаях, мистецьких творах.
Ведуча: Хай світанки твої, Україно

Сонце сяйвом мережить своїм.
І пісня козацька в просторі хай лине,
Як воля воскресне сьогодні усім.

Козацький блок:
3. «Козаки»

/виконує народний аматорський гурт «Джерела» Житомирського 
районного Будинку культури, керівник Михайло Машковський/

4. Народний артист України Анатолій Гурський.
5. «Композиція козацьких пісень»
6. «Сало»

/виконує народний аматорський хор «Поліський передзвін» 
Житомирського районного Будинку культури, керівник Микола 
Никончук/ 

7. Колектив «Промінь» Червоноармійського районного 
Будинку культури (каравай колективу);

8. Виступи силовиків (гирі)
9. «Українські козаки»

/виконує хореографічний колектив «Унава» Житомирського коледжу 
культури і мистецтв імені І. Огієнка, керівник народний артист 
України Рафаїл Маліновський/-каравай колективу.

10. Колектив «Соколи» Попільнянського районного Будинку 
культури (каравай колективу);

11. Тріо Бердичівського районного Будинку культури 
(каравай колективу);

12. Колектив «Капелюх» Коростишівського районного 
Будинку культури (каравай колективу);

13. «Не громи»
14. Вокально – хореографічна композиція «На мир, на щастя, 

на добро»
/виконує фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав» м.
Житомир, художній керівник заслужений працівник культури України
Олександр Крутоус, головний балетмейстер народний артист України 
Рафаїл Маліновський, головний диригент оркестру заслужений діяч 
мистецтв України Василь Недашківський/- каравай 
Ведучий: Я солдат. Я воюю за рідну країну. 



За спокійне життя і за небо без хмар, 
За майбутнє, усмішку дитячу єдину, 
Та за матері пісню, що в серці, як жар.

Ведуча: Нехай Пресвята Богородиця оберігає наших захисників, які 
захищають кордони нашої держави на сході України. Надасть їм сили,
мужності, терпіння і покриє своїм святим покровом усіх тих, хто 
стоїть на варті незалежності нашої держави. 
Блок – День Захисника України: 

15. Військовий оркестр (м. Житомир)
16. «За добро і волю»

/виконує солістка народного аматорського гурту «Джерела»
Марина Ткачук/

17. «А туман білим полем»
/виконує депутат Житомирської районної ради
Тетяна Голік/ 

Ведучий: Всього було в нашій історії: і високого, і трагічного. Як 
ніякий інший народ, українці заплатили за своє право на волю життям
мільйонів синів і дочок. Вони гинули по світах за ту ідею, без якої 
будь-який народ перестає так називатися.
Ведуча: Однак кожна епоха народжувала нових героїв, готових до 
самопожертви. Кожен крок нашого національно-визвольного руху 
скроплений кров`ю українського цвіту нашої нації.
Ведучий: Небесна варта! Почивайте з миром,

Хай пухом буде вам сира земля…
Спасибі, що життя своє за нас віддали, 
Нехай палає вічно пам’яті сумна свіча! 
/Хвилина мовчання/

18. «Пам’ятаймо героїв»
19. «Україна - мати»
20. «Україна»

/виконує народний аматорський гурт «Джерела» Житомирського 
районного Будинку культури/

21. Володар Гран–Прі Всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів, фіналіст телевізійного проекту «Голос країни 3» 
на каналі 1+1, «Переможець телепроекту «Співай як зірка» 
на каналі Україна – співак Артем Кондратюк;

22. Вокально –хореографічна композиція «За честь, за славу, 
за народ!»

/виконує фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав»/



Ведучий: Будь вічно молода і прекрасна земле наша, радуй нас синім 
небом, золотою пшеницею, запальними танцями, неповторними 
українськими піснями та щасливими голосами дітвори.
Ведуча: А чи знаєте ви, що колись, саме на Свято Покрови 
відбувалася «визвілка» – екзамен для учнів кобзарів і лірників, після 
чого вони набували права грати самостійно на майданах і ярмарках. 
Зустрічайте, юна бандуристка……….

23. Наталія Піхтерева – учениця по класу бандури 
Сінгурівської музичної школи (філіал Кодня). 

Хлопчик: Коли не вмів ще й букваря читати,
Ходив, як кажуть, пішки під столом,
Любить людей мене навчила мати
І рідну землю, щоб там не було.
Чужих країв ніколи я не бачив,
Принад не знаю їхніх і окрас,
Та вірю серцем щирим і гарячим:
Нема землі такої, як у нас.

Дитячий блок:
24.  «Віночок пісень»

/виконують учениці Сінгурівської музичної школи/
25. Зразковий хореографічний колектив «Юність»
БК с. Троянів;
26. Зразковий хореографічний колектив «Посмішка» 

Житомирського районного Будинку культури;
27. Зразковий хореографічний колектив «Сюрприз»

БК с. Кодня.
Ведучий: Моє Полісся рідне, калинове,

Заквітчане в казкових рушниках.
Джерельне, солов’їне і вербове,
Живе в піснях і житиме в віках.

Ведуча: Народна пісня. Найдорожча, мила.
Вона в душі щоденно й уві сні.
Над цілим світом розпускає крила…
Там, де людина, там її пісні.

Народно – фольклорний блок:
28. Фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав».
29. Народний фольклорний колектив «Криниченька» клубу с. 

Городище;
30. Народний вокальний ансамбль «Вербиченька» БК с. 

Іванківці;



31. Народний аматорський ансамбль народної музики 
«Музики» БК с. Черемошне;

32. Фольклорний колектив «Любавушка» районного Будинку 
культури;

33. Вокальний ансамбль «Купавушка» БК с. Кодня;
34. Фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав»;
35. Вокально – танцювальна композиція «Щоб наша доля нас 

не цуралась»
/вихід всіх учасників на фінал/

Ведучий: Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знову на коліна.

Ведуча: Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти – Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаємо Тебе ми знов.

Ведучий: Ти захисти нам Матір – Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи. 

36. Фінал «Калинові острови»
/виконують всі учасники концерту/


