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Баришівська районна бібліотека для дорослих 

 «ПРАВО БУТИ СОБОЮ» 

(Юридична година) 

Читець:  Не меркнуть зорі,  

Йдуть у небуття,  

Бо мають право вік  світити.  

Я ж маю право на життя,  

Я гідно мушу жити. 

Ведуча: 

Життя інколи подає нам такі уроки, що  ми волею-неволею починаємо 

відстоювати свої права, без яких ми - ніхто. Тому важливо сьогодні кожному 

знати хоча б ази правової абетки для захисту своїх прав. За висновками 

всеукраїнського соціологічного опитування 8% підлітків не знає жодного з 

прав, декларованих Конвенцією про права дитини. Тільки 3% дітей впевнені, 

що їх права виконуються. 

Ми часто чуємо і повторюємо слова: право, правильно, правило. Всі ці слова 

мають один корінь, пов'язаний зі словом правий, той, хто дотримується правил, 

діє правильно. Отже, правило - це певне положення, в якому відбивається 

взірець діяльності або поведінки людини. І створюють вони для того, щоб їх 

дотримуватися.  

Ведуча 2: 

Перш, ніж говорити про права людини і громадянина, необхідно встановити 

зміст понять «людина», «особа», «громадянин». 

Людина - це біологічно жива істота, яка наділена здатністю мислити, 

створювати  і використовувати знаряддя праці, володіти мовою і нормально 

розвиватися у спілкуванні з собі подібними. 

Сучасне право, як міжнародне, так і України виходить з принципу 

рівноправності всіх людей, що живуть на Землі. 

Поняття «особа» вживається в сенсі соціальної характеристики суб'єкта. 

Поняття «громадянин» вживається стосовно людини, що має правовий 

зв´язок  з будь-якою державою. У монархічних державах цьому поняттю 

відповідає термін «підданий». 

Ведуча: 

Центральним розділом Конституції України є розділ II «Права, свободи та 

обов'язки людини і громадянина». Цей розділ найбільший за обсягом. Так, із 

161 статті Конституції України 48 міститься саме в цьому розділі, що становить 

третину її змісту. 

Право – система встановлених державою правил і норм, які регулюють  

відносини між громадянами. 

У ст.З Конституції України сказано, що людина є «найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави». 
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Ведуча:  
Правова політика України в цілому та в галузі захисту прав людини має 

відповідати міжнародним стандартам, закладеним у чинних міжнародних 

договорах. Одним з головних міжнародних   правових документів, який 

визначив ці стандарти, є Загальна декларація прав людини. Проголосивши, що 

право на життя, свободу, особисту недоторканність, право на громадянство, на 

рівність перед законом та деякі інші основоположні права і свободи мають 

універсальний характер та володіння ними не повинно залежати від віку 

людини. 

Вікторина: 

1. Відповідно до ст.6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини 

має особа, якій виповнилося? 

          (до 18 років) 

2. Малолітня дитина — це дитина якого віку?  

(до 14 років) 

3. Вік неповнолітньої дитини?  

(14-18 років) 

4. З скількох років настає кримінальна відповідальність ?  

(з 16 років, інколи з 14 років) 

5. Що таке правопорушення? 

Правопорушення - це порушення правової норми, заборони, встановленої 

суспільством 

6. Які бувають види правопорушень?  

Злочин та проступок 

7. Що відноситься до цивільного правопорушення? 

Порушення норм цивільного права (заподіяння шкоди особі, майну чи 

порушення договору, приниження честі і гідності особи) 

8. Який міжнародний документ захищає права дітей, коли він був 

прийнятий? 

Конвенція про права дитини, схвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї 

00Н 20  листопада 1989 року (набула чинності для України з 27 вересня 

1991 року)  

Ведуча: 

Давайте згадаємо фізичні (особисті права) людини. Система фізичних прав і 

громадянина, за Конституцією України, складається з: невід'ємного права на 

життя(ст. 27), права на повагу до гідності людини ( ст. 28), право на свободу та 

особисту недоторканність (ст. 29), право на недоторканість житла (ст. 30), 

право на таємницю листування, телефонних розмов/телеграфної та іншої 

кореспонденції (ст. 31), права на невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 

32), права на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, права 

вільно залишити територію України (ст. 33), права на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і пересувань (ст. 34), права на свободу 

світогляду і віросповідання (ст. 35).  
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Ведуча: 
Право кожної людини на життя (ст. 27) є невід'ємним і загальновизнаним 

міжнародним співтовариством. Крім Конституції України, воно проголошене в 

ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права,  де зазначено, що 

це право охороняється законом і ніхто не може бути свавільно позбавлений 

життя.  

Ведуча: 

Зміст права на життя включає: 

• Проведення державою миролюбної політики, що виключає війни та  

конфлікти; 

• Заборону вбивств; 

• Боротьбу з терористичними акціями; 

• Попередження дитячої смертності; 

• Охорону від нещасних випадків на виробництві; 

• Профілактику пожежної безпеки; 

• Заборону смертної кари.  

Ведуча: 
Життя.... Одне слово, а який глибокий зміст! У ньому сльози народження, 

перші невпевнені кроки, пізнання світу, розвиток і зрілість, розквіт і старіння, 

радість і смуток, кохання і зрада, любов і ненависть, біль і насолода, радість 

батьківства і одинокість, надія і розчарування, віра і зневіра, досягнення і 

втрати, злети і падіння, гідність і підлість, муки совісті і черствість душі, 

підлеглість і владність, різнобічна діяльність, сумніви і відчай, втрата фізичних 

сил і краси, старість і... останній подих. У кожному з попередніх слів і висловів 

закладено великий зміст цілісного людського земного життя.  

Ведуча 1: 

Людське життя минає ніби у двох світах - зовнішньому і внутрішньому. У 

зовнішньому світі людина має бути такою, якою її хоче бачити суспільство, 

сім'я, інші люди тощо. Від неї потребують праці, дотримання моральних і 

правових норм, відповідного стилю стосунків і спілкування та ін. У 

внутрішньому світі людина є тим, ким хоче бути, висуває такі вимоги до себе, 

які задовольняють її, робить те, що їй подобається і дає задоволення, грає ту 

роль, яку вона для себе визначила. Внутрішній світ кожної особистості 

неповторний. Справжній внутрішній людини здебільшого прихований від 

людей. Це її недоторкана територія,входити на яку заборонено навіть 

найближчим людям.  

Ведуча 1: 

Особисте життя містить: 

• Інтимно-чуттєві стосунки; 

• Хобі; 

• Дружбу за власним вибором; 

• Свободу від суспільства, політики, громадян, релігії, сім'ї та інших 

чинників зовнішнього світу; 

• Мрії (фантазії) 

Принципи особистого життя: 
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• Роблю і чиню як хочу; 

• Роблю, що заманеться 

• Вільний і ідеології і виборі друзів; 

• Роблю, що хочу; 

• Дружу з тим, з ким хочу; 

• Роблю все, що дає мені задоволення.  

Ведуча: 

Людина в сучасному світі сама вибирає собі життя, а отже і сама несе 

відповідальність за свій вибір. Що саме вона вибирає? Ми можемо вибирати 

країну проживання. У сучасному світі люди можуть переїжджати з країни до 

країни, міняти громадянство. Людина здобула право змінювати віру. Вона має 

широку можливість випробовувати своє життєве призначення: міняти 

професію, види діяльності. Тобто вона здобула можливість вільно 

розпоряджатися власним життям. 

Ведуча:  
Але ж буває що бажання «красиво жити» обертається злом і руйнуванням 

життя інших людей? Відомо. що в наш час зросла злочинність (вбивства, 

пограбування). Приклади порушення права на життя, взяті з районної газети 

«Баришівські вісті». 

Ведуча: 
Конституція України покладає на державу та її органи обов'язок захищати 

життя людини та відшкодовувати матеріальну і моральну шкоду при посяганні 

на життя людини. Такий захист має здійснюватися у всіх випадках, коли життю 

людини загрожує небезпека. Держава та її органи організують і здійснюють 

захист життя людини як на території України, так і за її межами. Існують різні 

групи ситуацій, коли життя людини необхідно захищати. Їх можна поділити на 

такі, що здійснюються при: 

• Військових конфліктах; 

• Стихійних подіях; 

• Аварійних ситуаціях; 

• Протиправних (злочинних) діяннях; 

• Захисті працівників суду і правоохоронних органів, потерпілих, свідків та 

інших учасників кримінального процесу. 

Ведуча: 
Загальна декларація прав людини заклала основи міжнародного захисту прав 

дітей. В листопаді 2009р. виповнюється 20 р. Конвенції прав дитини. Проблема 

правового захисту сім'ї і дитинства ось уже тривалий час перебуває в центрі 

міжнародної спільноти. Особливого значення надається забезпеченню прав 

дітей як частини населення, що внаслідок своєї вразливості, фізичної і 

розумової незрілості, потребує особливої охорони і піклування з боку батьків і 

суспільства. 

Україна взяла активну участь у розробці Європейської конвенції з питань 

боротьби проти торгівлі людьми і 17 листопада 2005 року підписала її. А в 

березні 2008 року ратифіковано Європейську конвенцію про визнання та 

виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над 
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дітьми. Цілями цих конвенцій є забезпечення негайного повернення дітей, 

незаконно переміщених у будь-якій з договірних держав, а також зазначено, що 

права на опікунство і на доступ до дитини, передбачені законодавством однієї 

договірної держави, мають неухильно дотримуватися в інших договірних 

державах. Однак, попри вжиті державою заходи, торгівля людьми в Україні 

продовжує мати поширений характер. За даними міністерства внутрішніх справ 

України у 2006 році зареєстровано 376 злочинів, у 2007 — 359, за перше 

півріччя 2008 - 243. Найбільші шанси бути втягнутими в сферу торгівлі дітьми, 

дитячу проституцію та порнографію мають неповнолітні з неблагополучних 

сімей, яких нині в Україні налічується понад 80 тис.  

Ведуча: 

Дуже часто українці, особливо молоді дівчата й жінки, їдучи за кордон 

на роботу чи навчання, стають жертвами жорстокої експлуатації, рабських 

умов з боку закордонних роботодавців. Про що треба знати, коли збираєшся 

на роботу за кордон. В цьому допоможе така пам'ятка (присутні одержують 

пам'ятки). Пам'ятайте: доки існуватиме загроза потрапити в рабство хоча б 

для однієї людини, - вона існуватиме для всіх!  

Ведуча: 
Все ширше і частіше розглядається на державному рівні питання насильства. 

існує законодавча база. Проте законодавство з питань попередження сімейного 

насильства стане ефективним інструментом захисту від насильства в родині 

лише за умови широкого доступу до інформації із проблеми профілактики 

насильства в сім'ї, плідного співробітництва громадських організацій та органів 

влади й місцевого самоврядування, а також активної протидії кожного з нас 

цьому принизливому для людської гідності явищу. 

Ведуча: 
Розглянемо ситуацію, що потрібно робити, якщо ви внаслідок насильства в 

сім'ї зазнали побоїв. Ваші дії: 

• Викликати дільничного інспектора (обов'язково має бути складений 

протокол    про факт насильства в сім'ї); 

• Дільничний   інспектор   вносить   постанову (направлення)   про 

призначення експертизи; 

• Потерпіла особа з направленням і документом, який засвідчує 

особу(паспорт), відвідує установу, що проводить судово-медичну  

експертизу щодо отримання тілесних ушкоджень; 

• За наслідками експертизи видається експертний висновок. За наявності 

направлення на проведення експертизи працівника органу внутрішніх 

справ експертиза проводиться безкоштовно. 

Ведуча: 

В нашому районі працюють державні органи та установи, на які покладається 

здійснення заходів із попередження насильства в сім'ї і куди можна звернутись 

за допомогою: відділ у справах сім'ї та молоді Баришівської районної державної 

адміністрації; служба у справах дітей Баришівської районної держадміністрації; 

Баришівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

Баришівський РВ ГУМВС України в Київській області. 
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Насильство - це злочин, від якого потерпають найрідніші люди. Образи, 

погрози, приниження, ревнощі, побиття, замовчувати не слід.  

Ведуча: 

«Вищим серед ... обов'язків є глибока повага права інших людей. Наш 

обов'язок полягає в тому, щоб глибоко поважати право інших і як святиню 

цінувати його. В усьому світі немає нічого більш святого, ніж право інших 

людей. Воно недоторкане і непорушне. Прокляття тому, хто обмежує право 

інших і топче його ногами! Право людини має гарантувати їй безпеку, воно 

сильніше всякої зброї і надійніше всіх стін... (Кант И. Лекции по этике) 

Пам’ятаємо, що моральною людина стає, лише свідомо вибираючи добро і 

заперечуючи прояви зла як щодо власної особи, так і щодо інших. 

Справжня свобода – це наслідок розумного вибору вчинку, свідомого його 

здійснення і відвага нести за нього відповідальність. 

 

Список використаних джерел: 

1. Кириченко В.М. Правознавство. - К.: ЦУЛ, 2007. - 240с. 

2. Правознавство: Навч. посібн. - К.: ВД «Слово», 2003. - 288с. 

3. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина.— К.: Юрінком 

Інтер, 2004. - 336с. 

4. Мовчан В.С. Етика: Книга для вчителя. - К.: 3нання, 2008. - 303с. 

5. Емігрантки / Т.Набок // Березанські відомості. - 2008. - 23 липн. - С.3. 

6. З прийняттям Загальної Декларації прав людини розпочалася нова ера - ера 

надій і сподівань кожного на право бути людиною [інтерв'ю Н.Карпачової - 

О.Святоцькому] // Право України. - 2008. - №12. - С.4-17. 

7. Насильство - це злочин / М.Павленко// Баришівські вісті. - 2008. - 25 жовтн.- 

С.2. 

8. Об'єднаємо зусилля в протидії торгівлі людьми// Березанські відомості. - 

2008. - 23 липн. - С.3. 

9. Правові засади виховання та захисту прав дитини/ В.Головченко // Право 

України. - 2008. - №5. - С.88-92. 

10. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей (на матеріалах 

Гаазької конференції 1996р.) / Ю.Черняк // Право України. - 2008. - №5. - С.92 -

99. 

11.Скажи «стоп» торгівлі людьми / Н.Канівець // Березанські відомості. - 2008. - 

23 липн. - С.3. 

12. Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав та свобод 

людини/ Н.І.Карпачова. - К.: Право України.- №1. - 2009. 

13. Щодо правових аспектів легалізації евтаназії / О.Домбровська // Право 

України. - 2008. - №10. - С.19-25. 

Підготувала пр.бібліотекар Лавріненко Н.І. 
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Гребенівська сільська  бібіліотека 

"СВЯТО МАТЕРІ" 
ВЕДУЧИЙ:   Уклін тобі, кохана Нене  

У цей  великий день! 

  Прими вінок бажань від мене 

І китечку пісень! 

ВЕДУЧИЙ 2: Свято матері! Що може бути прекраснішим від того дня, коли до 

отчого порогу, під рідну батьківську стріху, мов ластів’ята до рідного гнізда, 

злітаються діти, онуки, правнуки!  

ВЕДУЧИЙ: Злітаються, щоб низько уклонитися матері, заглянути в її ясні і 

глибокі очі, які так часто не стулялися ночами, коли ми були хворі, цілувати 

натружені материнські руки, які що так ніжно гладили нас по голівці, оберігали 

від спеки і холоду, знімали жар з нашого чола, випікали запашний духм’яний 

хліб.  

ВЕДУЧИЙ 2: О, материнські руки! В неоплатному боргу ми завжди перед 

вами. І сьогодні зібрались на це свято, вшанувати жінок - матерів, невтомних 

трудівниць, побажати їм міцного здоров’я, великого щастя, синівської любові і 

злагоди в житті. 

1-й учень:       З далекої нелегкої дороги, 

Через печалі і гіркоту розлук  

Спішу вклонитись отчому порогу  

І доторкнутись материнських рук. 

 

2- учень:         Ти вміла ждать, за це тобі спасибі  

За білі короваї на столі  

Ти в путь мене благословила хлібам,  

Щоб не цурався рідної землі. 

 

3-й учень:       Чому ж мене так вабить рідна хата   

                        Збадьорує, мов надихам землі!  

                        Бо в ній мене чекає рідна мати  

                        У світлому серпанку сивини.  

(звучить пісня «Мамина вишня») 

Хай в житті вам радість буде, 

Процвітайте, як той цвіт! 

Дай же, Бозю нашим Ненькам 

Многих, добрих, счасних літ 

 

Вірш «Мамі» 

Квіточок дамо  

багато Матінці на любе свято,  

З квіточками у долоні  

Приступім сини і доні. 

 

Поцілунками вітаймо, 

Многа Літа заспіваймо  

Киньмо квіточки під нозі, 

Щастя попросім у Бозі. 
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РОЛЯНИК.     Вірш «Мати України» 

Нема в цілім світі, всім вам признаюся,  

Кращої матусі, як моя матуся.  

Я свою матусю так щиро кохаю,  

Що й розказати не вмію, не знаю  

Як я у колисці лежала маленька 

Ночей недоспала моя люба ненька.  

Як я не здорова, смутна не моторна, 

Усе забуваю, як мати пригорне 

Вона мені купить плаття, черевички, 

На зиму до школи теплі рукавички. 

Все мені говорить матусенька - душка, 

Що я України мала щебетушка. 

Не раз біля мене сяде моя мати 

Про славне минуле мені розказати,  

І слухаю радо довгенькі години, 

Про князів, гетьманів, вождів України. 

Про тих героїв, що за тую волю, 

Голови поклали у чистому полі. 

(звучить пісня "Чорнобривців насіяла мати")  

ВЕДУЧИЙ 1: Українська пісня... Все в житті бере початок від матері. І любов 

до рідної Мелодійної пісні теж.  

ВЕДУЧИЙ 2: Ці пісні передаються дитині з молоком матері, коли вона вперше 

над колискою немовляти співає свою колискову. У них материнська ласка і 

любов, віра в магічну силу слова.  

1-й учень:           Щоб виросло,- не змарніло,  

Щоб довгенько не хворіло  

Сили й розуму набралось  

Своїх батьків не цуралось. 

  

2-й учень:           Пісень за неї кращих не буває 

По краплі в колискову все злилось  

Із молоком, ціни яке не має  

І сльози щастя, і тривоги гроз.  

 

3-й учень:           3нов діждеться народження нового  

Хоч сотні літ живуть її слова 

Як радість материна і тривога,  

Бо колискова пісня вік жива. 

ВІРШ "Колискова пісня" 

Мати сина колихала, 

Колихаючи співала: 

- Ніч надходить, треба спати, 

Коло тебе рідна мати.  

Я тебе нагодувала,  
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І вповила, і приспала,  

Колишу тебе, співаю: 

Спи, дитинко, баю, баю! 

Геть від нас усяке лихо,  

Хай круг тебе буде тихо, 

Над тобою я співаю: 

Спи, дитинко, баю, баю! 

Спи ж, нехай Господь з тобою 

Ніч покрила землю млою, 

Я не сплю, тобі співаю: 

Спи, дитятко, баю, баю! 

Мати з дочкою співають колискову «Ходить сон коло вікон». У дочки на руках 

лялька. 

ВЕДУЧИЙ:  Скільки ніжності в очах матері! 

Скільки радості і тривоги за майбутнє своєї дитини  

Хай ця радість ніколи не затьмариться бідою і лихоліттям!  

Материнське серце здатне найглибше перейматися горем дитини. 

На відстані журиться її долею усе життя.  

Якби могла, сонце прихилила б, серце віддала б. 

Вірш «Дуже люблю» 

Матусю, дай ручки твої поцілую, 

За шийку тебе обніму, 

І щічки поглажу, ти знаєш, матусю, - 

Як дуже тебе я люблю !!! 

І ти мене любиш, хоч я не слухняна, 

Частенько і шкоду роблю       

Та ти все пробачиш, мене поцілуєш 

І я тебе дуже люблю! 

ВЕДУЧИЙ 2: І ось ми виросли, розлетілися з рідної домівки. Та не забуваймо 

отчого порогу, як тільки можемо, рвімося, летимо до рідного гнізда, бо потім 

може бути пізно ... І скільки б нам не було — п’ять чи п’ятдесят, нам завжди 

потрібна мама, її ласка, її тепло, її доброта. Я дуже щасливий, мамо, що ви у 

мене є, що ви живі, що у вас ясна пам’ять і ви знову співаєте своїм онукам і 

правнукам: 

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,  

Вирушать з тобою приспані тривоги  

За тобою завжди будуть мандрувати 

Очі материнські і білява хата!            

 (далі у виконанні батьків і учнів  звучить пісня) 

Вірш „Шана старшим": 

Діти любі, - каже мати,  

Треба старших шанувати!  

То дасть Господь всього світла  

Вам прожити довгі літа.  

Ваш пошанисивий волос,  
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І старий тихенький голос 

І тим зморшкам придивіться 

Станьте ближче, поклоніться. 

Вірш „Доня"                                               

Матусю, голубонько 

Ти ж моя єдина! 

Я до тебе все тулюся, 

Мов мала дитина. 

Ти ж мене усе голубиш, 

Сонечко взиваєш, 

Все для мене, а про себе 

Завжди забуваєш. 

Як я виросту велика, 

Зароблю я грошей,  

І куплю тобі я хатку 

Із садком хорошим. 

Сядем, нене, у садочку, 

Відпочинуть руки, 

Що для мене все трудились, 

Набирались муки.               

ВЕДУЧИЙ 1: У своїх народів, в усі віки жінка — мати була берегинею, 

Ангелом-хранителем домашнього вогнища. ЇЇ мудрість поважали в сім’ї, в її 

розрадах знаходило спокій зранене і зболене синівське серце. 

ВЕДУЧИЙ: Діти, погляньте на своїх матерів, у їх світлі, глибокі очі, натружені 

мозолясті шершаві руки. Вони - 

.... втоми не знають з ранку до ночі, 

Вранці, коли ще усі спочивали 

Сонце, напевне, вони піднімали 

....мами руки все вміють робити. 

(Звучить пісня « Рідна мати моя») 

ВЕДУЧИЙ 1: Шановні батьки! Будьте завжди щасливі, радісні, веселі, 

виховуйте своїх дітей, щоб вони стали гідними синами і дочками нашої 

України, хай благословить вас Господь Бог і уберігає від усіляких бід, щастя 

Вам, здоров’я, миру і злагоди .  

Вірш «З роси Вам і з води» 

Присягаєм тобі, мати! 

Хоча з Вами ми ще діти 

Мов весняні дрібні квіти, 

Величаємо в цю днину 

Нашу Матір - Україну. 

 

Присягаєм тобі, мати, 

Рідний народ свій кохати 

І служити до загину 

Спільний Ненці-Україні. 
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Спільній Ненці-Україні! 

 (звучить пісня про матір) 

Двоє «М»                             

Це словечко коротеньке:                   

Двоє „ем" і двоє „А"   

Я пишу його гарненько                   

Хоч вже крейдочка мала.  

Намалюю ще й малюнок  

Кольоровим олівцем  

Для матусі подарунок  

Напишу тим олівцем. 

Побажання 
Я не знаю, мамо мила  

Що тобі і побажати ... 

Перш усього — щастя, сили,  

І здоров’я всім у хаті. 

Щоб жили ми всі у згоді  

Як ти завжди нас учила,  

Щоб твоя усмішка гарна  

Нас як сонечко всіх гріла. 

Мати й діти 
Хто вас, діти, міцно любить,  

Хто ласкаво так голубить, 

Не стуля вночі очей 

Дбає все про вас, дітей? 

Мама дорогенька!  

Хто колиску вам гойдає,  

Хто вам пісеньки співає,  

Хто вам казочку розкаже,  

Забавочками розважає? 

- Мама дорогенька!  

Як ви, діточки, ліниві  

Неслухняні та пустливі,  

Ми до тебе прибігаєм  

Щирий наш привіт складаєм  

За турботи і за труди,  

Нехай Неньді слава буде! 

 

 

Присягаєм тобі, Мати,  

Рідний народ свій кохати  

І служити до загину  
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Як буває іноді —  

Хто ж то сльози ллє тоді? 

-Все вона, рідненька! 

Батько й мати 
Як мені вас не любити,  

Рідні батьку, нене? 

Та ж ви мене згодували  

І дбали про мене.  

Та ж ви мене згодували  

Ширшавими руками,  

Ой, нема ніде у світі,  

Як в батька і в мами.  

Батько розуму навчає,  

Мати приголубить,  

Ніхто мене так не любить. 

Дай же, Боже, щоб я виріс, 

В школі гарно вчився,  

Щоб я батькові і ненці  

Добре відплатився. 

Три матері      
Є у кожної дитини  

Навіть сиротини,  

Наша мати солов’їна  

Рідна Україна.  

Є у кожної дитини  

Матінка єдина,  

Та, що любить нас і дбає 

Розуму навчає. 

І у кожному серденьку  

Є і буде жити 

Божа матір - наша ненька 

МАТИ ВСЬОГО СВІТУ 

Мої бажання 
Моя нене найдорожча,  

Наймиліша в світі!  

Прийми нині в своє свято 

Від доні ті квіти.  

Кожна квітка тобі скаже, 

Як тебе кохаю,  

Кожна шепче, чого щиро  

Я тобі бажаю!  

Ця фіалка тобі скаже,  

Що моє серденько  

Б’ється щиро любов’ю,  

Все для тебе ненько. 
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А та друга заговорить  

В день свята твого,  

Що тобі бажаю щастя 

Із серця цілого. 

Мій дарунок  

Ти прийми, матусю рідна,  

Мій маленький подарунок - 

Цей букет волошок синіх  

І гарячий поцілунок.  

Хай волошки нагадають  

Нам усім про Україну. 

Про її поля і луки,  

Про глибоке небо синє.  

Вірю я , що в Україні 

Ми з тобою скоро будем, 

І все дихо, всі пригоди 

Між волошок там забудем… 
 

Васильківська ЦБС 
Застугнянська сільська бібліотека 

 

«МИНУВШЕ ВСЕ, ЛЮБОВ ЛИШ ВІЧНА» 
(Літературний вечір) 

 
Хай же щастя завжди ясніє  

                                                                             Некриклива твоя краса,  
                                                                                       Я не йму тобі зовсім віри.  

Як сумною побачу тебе  
                                                                                       Небо в сутінь буває сірим  
                                                                                       А на справді воно голубе        

В. Симоненко 
Бібліотекар. Вітаємо вас на нашому літературному вечорі. Сьогодні - свято 

не релігійне і не державне, у тім, існує вже давно і для українців стало 

звичним. Це - день святого Валентина, день закоханих. 

Сьогодні пригадаємо, як описували це почуття у творах українські 

майстри пера і почуємо багато нових поезій про кохання. (Виходять ведучі). 

Ведучий 1.14 лютого вважають Днем закоханих, днем святого Валентина. 

Ведучий 2. У цей день закохані всього світу, щоб висловити свої щирі 

почуття, надсилають одне одному поштові листівки (валентинки), часто у 

формі сердечка, що символізують кохання. 

Ведучий 1. Для юних це свято - нагода освідчитись у коханні. Для дорослих - 

ще раз підтвердити свої почуття (подарунках, особливій увазі, піклування 

про коханих). Головне - не забувати, що є на світі важлива, дорога для вас 

людина - привітати її.                                                    
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Ведучий 2. До України це свято прийшло порівняно недавно, але вже набуло 

великої популярності. 

Ведучий 1. І не дивно, бо кохання - це одне з найважливіших почуттів у 

нашому житті, дехто навіть вважає, його подарунком від Бога.  

Минуще все, любов лиш вічна.    

Міліють ріки, душі і слова.                           

І лиш вона пронизує сторіччя.  

Перецвітає й знову ожива. 

Ведучий 2. Про кохання сказано і написано безліч хороших слів : 

  Кохання - це животворний вогонь у житті людини. І все створене під 

впливам цього почуття, має знак життя і поезії. (Т.Г.Шевченко). 

 

Та людина, яку ти кохаєш у мені, звичайно, краща за мене : я не такий. 

Але ти кохай, і спробуй стати кращим за себе. (М.Пришвін). 

 

Прийшла любов не прохана й не ждана - ну як мені за нею не піти ? 

(В. Симоненко).      

 

Ведучий 1. Кажуть, що очі — дзеркало нашої душі. Трапляються такі  

моменти, коли найважливішу для себе інформацію можна і потрібно 

прочитати в очах людини, не чекаючи на слова.                     

Читець. 
Очима ти сказав мені люблю ! 

Душа складає свій тяжкий екзамен. 

Мов тихий дзвін гірського кришталю, 

Несказане лишилось несказанним. 

Життя ішло, минуло той перон.    

Гукала тиша рупором вокзальним. 

Багато слів написано пером, 

Несказане лишилось несказанним. 

Світали ночі, вечоріли дні. 

Не раз хитнула доля терезами. 

Слова, як сонце, сходили в мені, 

Несказане лишилось несказанним. 

(Ліна Костенко)                

Ведучий 2. Кохання приходить у життя людини, як правило, несподівано. 

Звичайний день тоді стає особливим, і звичайний світ, у якому ти жив досі, 

раптом змінюється, наповнюється новими, яскравими барвами. 

Читець. 

Вона прийшла непрохана й неждана,                    

І я її зустріти не зумів.               

Вона до мене виплила з туману  

Моїх юнацьких несміливих снів.  

Вона прийшла, заквітчана і мила,  



18 
 

І руки лагідно до мене простягла, 

І так чарівно кликала й манила,                                 

Такою ніжною і доброю була                                  

І я не чув, як жайвір в небі тане, 

Кого остерігає з висоти....  

Прийшла любов непрохана й неждана- 

Ну як мені за нею не піти?    

(В. Симоненко) 

Ведучий 1. У нашому житті буває багато зустрічей, і тільки одна - особлива, 

навколо безліч красивих і розумних, цікавих і добрих людей, і лиш одна твоя 

доля. І тому дуже важливо не розминутися, розпізнати її, знайти і зберегти. 

Читець. 

Як пишно квітка лотоса цвіте,                                

Яка жагуча врода у тюльпана,                                 

І як тебе тепер забути? 

Душа до краю добрела. 

Такої дивної отрути          

Я ще ніколи не пила. 

Такої чистої печалі, 

Такої спраглої жаги, 

Такого зойку у мовчанні, 

Такого сяйва навкруги, 

Такої зоряної тиші, 

Такого безміру в тобі!.. 

Це може, навіть і не вірші, 

А  квіти, кинуті тобі.   

(Ліна Костенко) 

Читець. 

Чого являєшся мені у сні? 

В житті ти мною згордувала, 

Ти моє серце надірвала,         

Із нього визвала одні 

Оті ридання голосні – 

Пісні. 

В  житті мене ти знать не знаєш, 

Ідеш по вулиці минаєш, 

Вклонюся - навіть не зирнеш 

І головою не кивнеш. 

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, 

Як я люблю тебе без тями, 

Як мучусь довгими ночами 

І як літа вже за літами 

Свій біль, свій жаль, свої пісні 

У серці здавлюю на дні,        
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О, ні! 

Являйся, зіронько, мені 

Хоч в сні! 

В житті мені весь вік тужити - не жити. 

Так хай те серце, що в турботі, 

Це наче перла у болоті, 

Марніє, в’яне, засиха, 

- Хоч в сні хай вид твій оживає, 

Хоч в жалощах живіше грає, 

По-людські вільно віддиха 

І того дива золотого, зазнає щастя молодого, 

Бажаного страшного того Гріха!   

(І. Франко) 

Читець. 

Я і в думці обняти тебе не посмію,  

Я не те, щоб рукою торкнутися смів. 

Я люблю тебе просто — отак, без надії, 

Без тужливих зітхань і без клятвених слів.                        

Навіть в снах я боюся торкнутися до тебе, 

Захмеліть, одуріти від того тепла. 

Я кохаю тебе. Мені більше не треба, 

Адже й так ти мені стільки щастя дала.  

(В. Симоненко) 

Ведучий 2. Ще кажуть, що кохання - жертовне, і заради нього людина здатна 

на неймовірні вчинки, Так, наприклад, дехто віддає, коханій людині своє 

щастя і приймає замість неї всі удари долі.  

Читець. 
Як на вулиці зустрінеш, 

То мене обходиш ти, 

Добре робиш?                                    

Спільним шляхом                                          

Не судилось нам іти. 

Йди направо, я наліво 

Шлях вертатиме в тумані, 

І не стрінемось ніколи, 

Як дві краплі в океані. 

Як в дорозі здиблю горе,           

Що несе тобі удар,                                  

Сам його до себе справлю                            

І прийму його тягар. 

А як щастя часом схоче 

В мою хату загостить, 

Я його до тебе справлю. 

Хай голубочком летить.  (І. Франко)                           
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Читець. 
Чому смуток з тобою поруч 

Часто ходить у світлі дні? 

Певне, є в тебе біль і горе, 

Невідомі зовсім мені. 

Хоч на щастя життя багате,          

Але кожну людину ждуть          

І печаль, і сум, і втрати, 

І не можна їх обминуть. 

Я бажаю, щоб всю дорогу, 

Все життя усміхалась ти, 

Щоб ніколи сльоза на вії                                         

Не світилася, мов роса.     

(В. Симоненко)                       

Бібліотекар. От і закінчився наш вечір. Сподіваємося, що поезії, які ми 

сьогодні пригадали і почули, вам сподобалися і частіше звертатиметися до 

творчості українських поетів, коли у вашій душі оселиться любов. 

 

 

Іванківська районна бібліотека 

« ЯКЩО ТИ БАЙДУЖИЙ ДО СТРАЖДАНЬ ІНШИХ, ТИ НЕ 

ЗАСЛУГОВУЄШ НАЗВИ ЛЮДИНА» 
(Філософський стіл) 

Добрий день, шановні наші гості, учні. Ми раді вітати вас. 

Тема, яку ми хочемо сьогодні розглянути, водночас і проста і складна. 

Це -«добро» і «зло» в нашому житті. 

На протязі всієї історії людського суспільства світом правлять Добро і 

Зло. Якщо перемогу отримувало Добро - народжувалась справедливість: в 

душах оселявся спокій. Якщо ж верх брало Зло, то люди страждали від 

несправедливості, в їхніх душах поселявся неспокій і тривога. В такі миті у 

людей небайдужих виникало бажання зробити так, щоб кожний міг себе 

захистити. Тоді і з'явились закони і права. 

Ми з вами живемо в цивілізованому суспільстві. Наші права захищені 

законами. Але ми всі добре знаємо, що в житті далеко буває не все так як нам 

хочеться, і як потрібно щоб було, як кажуть, по всім людським, і божеським 

законам. 

Давайте розглянемо тлумачення понять «Добро» і «Зло». 

В.І. Даль в своєму «Толковом словаре» визначив слово «добро» так: «добро - 

это благо, что честно и полезно всё, чего требует от нас долг человека, 

гражданина, семьянина». 

І ще: «добро» - зто хороше дело, поступок приносящий пользу»  

«Зло» - в противовес «добру» все лихое, дурное, плохое, вредное. 

Людське життя... неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене 
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глибоких переживань, солодке як мед, і гірке як полин. Люди, їх мільйони... 

Всі вони різні і чимось неповторні. 

Ви підростаєте, ширшає коло людей з якими ви спілкуєтесь, зростають 

вимоги до вас, як до людей, і у відносинах між людьми дрібниць немає. Все 

серйозно, все значуще, все так чи інакше відображається на настроях людей, 

на їхньому здоров'ї. Таким чином, ми бачимо, що все залежить від нас самих. 

Як каже народна мудрість «Добра бажаєш - добро й роби». І якщо в нашому 

житті щось не так, то в першу чергу потрібно починати з себе. Відомий 

радянський письменник Сергій Михалков сказав: 

«Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит посев добра. 

Но лишь через годы будет ясно, сказались семена всхожими, или же сорняки 

зла погубили их». 

І іще мені хочеться привести дуже глибокі по своєму змісту слова 

відомого письменника Альберта Ліханова: 

«Новорожденный похож на чистий лист бумаги. Он никакой. Не плохой , не 

хороший, просто никакой. Но вот вопрос: откуда берутся подлецы, из кого 

выростают благородные люди? Человек сам делает себя, вот в чем дело. 

Человек сам формирует свою личность, потому что он - человек. И даже 

самых низших форм подлости и низости, человек тоже может достигнуть 

именно потому что он человек. 

Не думайте, что все самое темное, что есть на земле, создано людьми 

глупыми й слабыми. Напротив - сила есть и у страшного. Сила есть й у злобы 

и у подлости. Точно так же, как есть сила у доброго и прекрасного. Весь 

вопрос в том, какой силы в человеке больше». 

Видатний український письменник - філософ Григорій Сковорода був 

переконаний, що досконалість людини в тому, наскільки здатна вона 

приносити добро і користь ближньому. У зв'язку з цим, мені хочеться 

навести приклад, спогади ленінградця, який пережив страшну блокаду під 

час Великої Вітчизняної війни. 

Двоє ленінградських хлопчиків-сиріт вирішила продати бушлат батька, 

щоб на одержані гроші викупити хліб у булочній за картками. Молодший 

братик залишився вдома, а старший (йому не було й 11 років) пішов на 

товкучку. Покупець знайшовся швидко, хлопчик не встиг навіть роздивитися 

його, не запам'ятав його обличчя. Щасливий він повернувся додому. 

Розтуливши кулачок із грішми, зойкнув. Згадав, що в кишені проданого 

бушлату були хлібні картки. «По хліб піду завтра» - сказав меншому брату і 

ліг. А про себе подумав: може вночі і помремо. 

Взимку темніє швидко, а цієї довгої ночі так і не заснув старший. 

Допомоги чекати нізвідки. А він вже знав, що буває з людиною, в якої нема 

хліба. 

Лише вранці хлопчик, зморений безсонням, стулив повіки, як почув стук 



22 
 

у двері. «Не буду відчиняти» - промайнула думка. Але все ж підійшов до 

дверей, прочинив їх. Від такої несподіванки, здавалося, завмер. На порозі 

стояв покупець батькового бушлата. «Ти що ж хлібні картки забув?» - сказав 

і протягнув хлопчикові ці рятівні листочки (бо тоді на картках писалася 

адреса і прізвище). Незнайомець швидко зник, а хлопчики - брати плакали 

від радості. Бо справжня людина за будь - яких умов не могла вчинити 

інакше. Перемогло добро. 

Мені хочеться зачитати іще один уривок з роману Олеся Гончара 

«Циклон», про здатність людини творити добро, коли здається, зробити це 

неможливо. 

... Йдуть полонені, виснажені, знесилені. Біля тюрми жінки з передачами 

накинулись на колону, і котрась, відпихаючись від конвоїрів, також встигла 

ткнути Шамілеві паперовий кульочок. У таборі коли розгорнули, виявили в 

кульку... локшини чорної грамів з триста... Яке це багатство тут! Вмостились 

під муром своєю змовницькою трійцею, й чорними від сажі руками, було 

обережно, повністю розгорнуто газетний кульок. Багачі, ми зараз мали його 

поділити на трьох, кожен отримає свою пайку, отримає і з'їсть. 

І, обережно ділячи, відчув як раптом на собі чийсь погляд, гіпноз жаги, 

мовчазний крик голоду. Глянув і бачу, як стежить за мною, за рухами моїх 

пальців той, що котелок у нього вкрали, що казав - має вдома дітей дрібних... 

Ні, він не посмів у нас просити. Тут не роздають. Тут нема щедрих. І може 

саме тому, що він не просив, не принизився до канючення і що самий погляд 

його якогось змореного чесністю, мов би нагадав нам норми іншого життя, 

переглянувши з товаришами, відчув їхню мовчазну згоду: гаразд... Не 

заперечуємо... 

 І розділили начетверо.   

- Бери товаришу... 

Він аж не повірив. Не спромігся навіть подякувати. Нагнувсь тороплено згріб 

свою долю з розстеленого кулька, шагнув геть, провалився у натовпі. 

Ось коли душа відчула полегкість! Вперше після днів і ночей неволі, після 

всіх принижень полону, кожен із нас пережив ніби мить оновлення, ніби 

просвітленими очима глянули один на одного... бо коли знайшлося в тобі 

щось таке, що перемогло спазми голоду, крик шлунка, - « ти ще не звір, ти 

ще людина!» тому і у війну виживали ті, хто турбувався про інших: 

товаришів, родичів, дітей. 

А ось приклад діаметрально протилежний. Це - життєва притча. 

Ішов якось подорожній, аж чує хтось жалібно стогне на узбіччі. 

Подивився він довкола і побачив гадюку, привалену важким каменем. Вона 

пручалась, намагаючись звільнитися з полону, але марно камінь ще дужче 

привалював її. 

- Звільни мене, чоловіче добрий, може й тобі в пригоді стану, благальне 
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звернулась вона до подорожнього. Пожалів  чоловік гадюку, все таки живе 

створіння, тай відхилив камінь. Тільки- но гадюка звільнилась, вона миттю 

обвила шию свого рятівника і почала його душити. 

- Так ти мені за добро платиш? - прохрипів той. 

- Ха - ха - ха! Який же ти дурний! Та де ти бачив, щоб за добро добром 

платили. Всі в цьому світі за добро злом платять, і я теж. 

- Та ні ж бо, за добро годиться платити добром, от давай звернемося до 

перехожих, хай вони нас розсудять. 

- Давай, погодилася гадюка. От пішов чоловік зі своєю смертельною ношею, 

та й зустріли вони бідняка.  

- Скажи чоловіче, за добро добром чи злом платять? - спитали в один голос. 

- Та годилось би платити добром, але всі чомусь злом платять. Ось я і 

працював на пана ціле літо, а він мені нічого не заплатив за роботу, та ще й 

каже, що я йому заборгував, бо їв забагато. 

- Ну що, почув? - зловтішне прошипіла гадюка. 

- Он іде дідусь. Давай ще спитаємо його. Звернулись вони до дідуся, щоб той 

розсудив їх, а він і каже: 

- Щоб правильно вас розсудити, я хочу побачити, як усе було насправді. 

Ходімо до того місця, де все трапилося.  

Пішли вони до каменя. Гадюка злізла з шиї і лягла на узбіччя. А дідусь 

привалив її каменем. 

- Отак усе було спочатку? - спитав він. 

- Саме так і було. - відповіли вони. 

- Ну то нехай так і далі буде. Як не вмієш за добро добром платити, то 

лишайся тут назавжди. Та й пішли собі геть. Як бачимо, життя завжди карає 

того, хто за добро злом платить. Але виникає філософське питання. А чим же 

платити за зло? [Звернення до аудиторії їхні варіанти відповідей). Далі по 

тексту. Зло треба вміти прощати. Зло породжує зло. І треба вміти прощати 

своїх кривдників, прощати так як прощає мати. 

Та найкращу пораду дає нам наймудріша книга Біблія. Як кажуть, 

божественна мудрість вища від людської. Вона говорить: «Стався до людей 

так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе, і ніколи не роби іншим того, чого 

не хотів би, щоб зробили тобі». 

А ще Біблія вчить: «якщо хтось зробив тобі добро, пам'ятай про це 

завжди і воздай добром за добро, а якщо ти зробив комусь добро - забудь про 

це, не кричи про це на кожному кроці і не вимагай нагороди». 

Не бійтеся бути добрими. Не бійтеся віддавати іншим тепло своєї душі. 

Вчіться робити добро і розуміти тих, хто робить його вам. 

А зараз я хочу запропонувати вам питання для обговорення. 

1. У кожного з вас є бабусі і дідусі. Давайте пригадаємо, тільки чесно, чи 

завжди ви уважні до них, чи завжди поважаєте їх вік? 
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2. Людина народжується і вмирає, і якщо після її смерті що і залишається на 

землі, так це те, що вона доброго зробила людям. А що доброго зробили 

ви? 

3. Милосердя! Що означає це слово? Чи завжди ми милосердні одне до 

одного? 

 

Питання для самооцінки: 
1. Чи робиш ти добро людям? 

2. Чи робиш ти людям зло, неподобство? 

 

Ситуації для обговорення: 
1. Мати має дочку, яку дуже любить. Та раптом мати захворіла. 

Просить доньку сходити до аптеки, а вона відповідає, що їй немає часу. 

Звичайно, матері стало боляче та прикро. Звідки ж така впертість? Як ви 

думаєте? 

2. Ситуація «Бійка в провулку». У вечірній час по вулиці іде гарно 

вдягнений чоловік, він несе букет квітів та щось в пакеті. Напевно він 

поспішає на якесь свято, або на побачення. Раптом із ближнього провулку  

доносяться  якісь   крики.   Чоловік   зупиняється  і прислуховується, він чує 

такі слова: «допоможіть», «б'ють». Спочатку чоловік намагається зайти в 

провулок та допомогти, але його щось зупиняє, він швидко повертається і 

йде далі. 

Ваші думки з приводу цієї ситуації. 

3. Ситуація. «Сім'я в якій дитина інвалід». 

При народженні малюка, слова лікаря «ваша дитина інвалід» - лунають для 

батьків як вирок. Добре як що за таких обставин батько не покинув матір, не 

пішов до іншої жінки для продовження роду й через бажання завести здорове 

потомство. 

Однак частіше жінка залишається сама зі своєю бідою. Жінка не готова до 

таких змін у своєму житті. Можливо в неї була кар'єра , робота, і ось вона 

розуміє, що на роботу вона не вийде, чоловік покинув, грошей нема, друзів 

не цікавлять її проблеми. А їй так потрібна допомога. 

Ваші міркування. Що можна зробити, щоб допомогти таким людям 

(дорослим дітям). 

4. Узагальнююче питання. Чи існує якийсь загальний принцип 

поведінки?  

/Міркування аудиторії./ 

Ось і закінчилась наша розмова. Я сподіваюсь, що всі ми станемо 

добрішими, милосерднішими. Будьте добрими, людяними, терпеливими, 

нехай не черствіють ваші душі в щоденних клопотах, бережіть свої серця від 

усього злого. Щиро дякуємо. 
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Іванківська ЦБС 

 «Країни Європи. Що ми про них знаємо?» 
(Вікторина) 

 
1.У якому році і скількома країнами було засновано Європейський Союз? 

 ( 1993 рік; заснували 12 найбільш розвинених країн) 

2. Це місто, мабуть, найдивовижніше в світі. В ньому немає вулиць, замість 

них канали, а палаци й будинки здіймаються просто з води. Жителі міста 

пересуваються у човнах - гондолах. Місто розташоване на 118 островах. За 

останні 100 років рівень моря піднявся на 33 см і місто повільно 

занурюються в воду, тому і потребує термінового порятунку. Що це за місто?  

( Венеція) 

3. Вони увійшли в історію Європи як учасники піратських грабіжницьких 

нападів на чужі землі. Це були сміливі мореплавці, відважні воїни, зухвалі й 

жорстокі люди. У Європі їх тоді (9-11ст.) називали норманами , а на Русі - 

варягами . А як ще називали цих людей?  

(Вікінги) 

4. Квітникарство - прибуткова галузь господарства цієї країни. А ще 

називають країною тюльпанів. А найпоширенішим сувеніром тут є — 

дерев’яні черевички, які ще до цього часу носять у селі. Назвіть цю країну.  

( Голландія) 

5. Це місто в Німеччині називають столицею сосисок і пива, мабуть тому, що 

тут вони особливо смачні. В ньому знаходиться найбільший в Німеччині 

університет, музеї - де зібрано багатющі колекції скульптур і картин. Тут 

працювали композитори Штраус і Моцарт, учені Ом і Рентген, художник 

Дюкер. Назва міста? 

( Мюнхен) 

6. При слові „Данія" люди усіх країн з усмішкою і вдячністю згадують ім."я 

Г.Х.Андерсена. Улюблениця чудового казкаря, вилита із бронзи, сидячи на 
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камені при вході до гавані Копенгагена (столиці країни) зустрічає гостей 

Данії. Хто ця чарівна дівчинка, яку так любив письменник? 

(Русалонька, героїня його однойменної казки) 

7. Є у Бельгії місто, славне дзвонами на соборі Сен-Ромбо. Його 40 дзвонів 

дібрано за звучанням так, що на них можна виконувати музичні твори. Від 

назви міста походить вираз „малиновий дзвін". Назвіть це місто?  

(Малін) 

8. Хто з дівчат не мріє про вишукані та елегантні одяг і взуття. Сюди 

приїжджають   модниці всього світу. Ви   повинні назвати   столицею 

європейської держави, яка завжди вважалася законодавицею моди.  

(Париж) 

9. Хто з вас знає , що являється символом сучасної Франції. 

(Ейфелева вежа - її збудували до відкриття Всесвітньої виставки 1889 

року) 

10. В якій країні заявилися перші європейські театри?  

(Греція, у 600 році до н.е.) 

11. В якій країні заявився танець „полька"? 

( Чехія) 

12. Це єдина країна в Центральній Європі, де селяни в будень носять 

національний одяг, хоч молодь одягає його лише в свято.  

( Словаччина) 

13. На березі фінської затоки, на луці поміж пагорбів збудовано величезну 

відкриту естраду. Це - Співоче поле, куди раз на рік з’їжається майже вся 

країна на Свято пісні. Того дня на Співочому полі виступають найкращі 

хори, а глядачі в основному ходять в національних костюмах. Назвіть цю 

країну?  

(Естонія) 

14. Ця країна дуже давньої культури і її справедливо називають „колискою 

європейської цивілізації" 

( Греція) 

15. Ця країна знаходиться в самому центрі Європи і за територією невелика. 

Коли поглянути на країну з літака то виявиться, що тут майже немає рівнин, 

одні гори та озера дуже глибокі і вода в них дуже прозора. Країна не лише 

красива, а й дуже багата. Її справедливо називають країною озер та банків. 

Яка це країна? 

( Швейцарія) 

16. Ця могутня , тиха і спокійна річка немовби ділить Угорщину на дві 

частини — західну і східну. На її берегах стоїть столиця держави — 

Будапешт, яку з’єднують 8 мостів-красенів. Про яку річку іде мова?  

( Дунай) 

17. Її називають країною озер, самі жителі свою країну називають Суомі, що 

в перекладі означає „ країна боліт". А як називаємо її ми?  

( Фінляндія) 
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18. В Лісабоні, столиці Португалії, встановлено пам’ятник мореплавцю, який 

здійснив перше навколосвітнє плавання. Про кого йде мова?  

( Магеллан) 

19. Де находиться найвищі сходи у Європі ? 

( Одеса. Потьомкінські сходи - висота споруди - 24 м; довжина - 142м; 

має 142 кам’яні сходинки і 10 майданчиків) 

 

 

 

Іванківська центральна районна бібліотека 

 «ЗНАЙ ЗАКОН З МОЛОДУ» 
(Правовий брейн – ринг) 

 
1-й ведучий. Добрий день, дорогі друзі! 

2-й ведучий. Добрий день! 

1-й ведучий. Ми раді вітати всіх, хто зібрався в цьому залі, та юних 

правознавців. 

2-й ведучий. Фахівців у галузях міжнародного, конституційного, трудового, 

адміністративного, кримінального, цивільного та шлюбно - сімейного права. 

1-й ведучий. Поглиблення та зміцнення правознавчих знань молоді, 

розширення правознавчого світогляду юнацтва, розвиток пізнавальних 

інтересів до юридичної науки - на даний момент дуже важливе і актуальне 

завдання, як відповідних організацій і установ, так і самого юнацтва. Правове 

виховання молоді на сьогоднішній день - питання, що вирішується на 

державному рівні. 

2-й ведучий. Підвищення громадянами своєї правової культури означає 

зміцнення держави. Правознавство, як наука формувалася століттями. 

Необхідно знати закони держави, права і обов'язки, навчатися правильно 

діяти в різних життєвих ситуаціях, знаходити вихід із складних життєвих 

обставин, аргументовано висловити свою думку. Знаючи закони можна 

вирішити багато питань, стати свідомим учасником тих перетворень, які 

відбуваються в нашій країні. 

З метою збагачення і закріплення ваших знань з основ правознавства, 

сприяти формуванню вашої правової свідомості ми і проводимо юридичний 

брейн - ринг. 

1-й ведучий. Сьогодні в брейн ~ рингу приймають участь ті, хто через 

декілька років стане на варті закону. 

2-й ведучий. Майбутні юристи, судді, прокурори та адвокати. 

1-й ведучий. Та просто законослухняні громадяни. Тому зараз я запрошую 

учасників першої команди правознавців назвати себе. 

2-й ведучий. А я запрошую другу команду правознавців також назвати себе. 
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1-й ведучий. А зараз себе відрекомендує третя команда. 

2-й ведучий. Як на кожному конкурсі, ваші знання оцінюватиме 

компетентне журі:___________________________ 

1-й ведучий. Наш конкурс буде проходити за принципом брейн -рингу: на 

обміркування і обговорення кожного запитання командам дається одна 

хвилина, відповідатиме та команда, яка першою подасть звуковий сигнал ( 

можна застосувати звукові калькулятори). Якщо команда не вірно 

відповідає, право відповіді надається супернику. За кожну правильну 

відповідь команда отримує 1 бал. Учасники команди переможця будуть 

нагороджуватись призами. Журі оцінює ваші відповіді, коментує, веде 

рахунок. 

1 Тур « Україна - правова держава» 
1. Назвіть правові та інші документи якими було покладено початок розвитку 

державне - правової думки в У країні в XI-XIІ ст. 

( «Русская правда», «Слово про закон і благодать», »Повесть временних 

лет», «Поучение Владимира Мономаха»( XI - XII ст.), «Моление Даниила 

Заточника», «Слово о полку Игоревом») 

2. Яким законом гарантуються і захищаються права і свободи громадян?  

(Конституцією України) 

3. Який найвищий орган державної влади уповноважений здійснювати 

законодавчу владу?  

(Парламент - Верховна Рада) 

4. Які гілки влади існують в Україні згідно Конституції?  

(Судова, законодавча, виконавча) 

5. Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?         

 ( Народ, ст. 5 Конституції України) 

6. Хто є повноважним представником народу в парламенті? 

( Депутат) 

7. Коли було проголошено незалежність України?  

(24 серпня 1991р.) 

8. Хто автор першої Конституції?  

( Пилип Орлик) 
9. На чому складає присягу Президент України?  

(На Пересопницькому Євангеліє - найдавнішій історичній пам'ятці 

України) 

10. Держава, в якій забезпечується Верховенство Закону і система прав і 

свобод громадян є ...  

(Правова держава). 

11. Коли і ким була прийнята Загальна Декларація прав людини ?       

(10 грудня 1948р. Генеральною Асамблеєю 00Н ратифікована Україною). 
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2 Тур « Державні символи України» 

1. Що входить до державної символіки? 

(Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн 

України) 
2. Яку назву має Державний гімн України?  

(« Ще не вмерла Україна») 

3. Назвіть авторів гімну... 

 (сл. П. Чубинського, муз. М.Вербицького). 

4. Що являє собою Державний прапор України?  

(Стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого 

кольорів) 

5. Основний документ який засвідчує особу громадянина?  

(Паспорт) 

6. Який орган державної влади встановлює державні свята, порядок 

використання і захисту Державних символів?  

(Верховна Рада) 

 

3 Тур « Виборча система України» 
1.З якого віку громадянам в Україні надається виборче право?              

(з 18років)  
2 .3 якого віку громадянин України може стати депутатом Верховної Ради?    

( 21 рік) 
3. Які бувають виборчі системи? 

(Мажоритарна, пропорційна, змішана) 
4. Починаючи з якого віку громадянин України може бути обраний 

Президентом України?     

( 35 років) 

5. На який термін обирається Президент України?  

(5 років) 

6. На який строк обираються народні депутати?  

(На 4 роки) 

7. Як обирається Президент України?  

(Всенародним голосуванням) 

8. Яким чином Президент України може бути усуненим зі 

своєї посади? 

(Верховною Радою в порядку імпічменту) 
9. Публічне прийняття законів шляхом всенародного голосування...        

(Референдум). 

 

4 Тур « Правосуддя в Україні» 
1.Які ви знаєте органи правосуддя?   

(Система суддів загальної юрисдикції, місцеві суди, Апеляційні суди, 
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Касаційний суд України, Верховний суд України, арбітраж, органи 

внутрішніх справ) 
2. Особа яка надає правову допомогу і виступає захисником під час судового 

процесу...      

 (Адвокат) 

3. Навмисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають 

неповагу до суспільства...  

(Хуліганство). 

4. Види дисциплінарних стягнень...  

(Догана, звільнення). 
5. Поясніть значення терміну « презумпція невинності»...  

( Основний принцип судочинства - людина до тих пір невинна, поки 

повністю не доведена її вина судовим органом ). 

6. Як називається державний орган виконавчої влади, який захищає життя, 

здоров'я, права і свободи громадян, інтереси суспільства від протиправних 

посягань?  

(Міліція) 

7. Що є джерелом Кримінального права?  

(Закон) 

 

5 Тур « Права і обов'язки молоді» 
1. З якого віку настає кримінальна відповідальність за всі види злочинів?    

(з 16 років взагалі, а з 14 враховується суспільна небезпека цих злочинів) 

2.  Як впливає на термін покарання особи винної у скоєнні злочину 

алкогольне сп'яніння винного? 

(Це не пом'якшувальна, а обтяжуюча обставина) 
2. З якого віку неповнолітній може бути прийнятий на роботу?     

(З 16 років. В окремих випадках з 15 років за згодою батьків або 

опікунської ради) 

3. Яку відповідальність за свої аморальні вчинки несе людина віком 14 

років?    

(Відповідальність перед школою, товаришами, сім'єю) 

5. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття 

жебрацтвом, азартними іграми карається обмеженням волі або позбавлення 

волі на строк .... років?  

(до 5 - ти років/ст.304) 

6. Де відбувають покарання неповнолітні за вчинення найбільш небезпечного 

злочину?  

(У виховних - трудових колоніях) 

7. З якого і до якого віку можуть забирати на військову службу?         

(З 18 до 25 років) 

8.  Який міжнародний орган ухвалив Конвенцію про права дитини ?        
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( Генеральна Асамблея 00Н) 

9. В якому році схвалено Конвенцію про права дитини? 

(1989р.) 

10. В якому році Конвенція про права дитини набула чинності в Україні?       

(27.09.1991р.) 
 

6 Тур « Сім'я» 
1. Добровільний союз жінки з метою створення сім'ї?  

(Шлюб) 

2. Що потрібно для взяття шлюбу? 

( Взаємна згода осіб, досягнення шлюбного віку) 

3.З якого віку настає в Україні шлюбний вік?  

( Жінкам - 17років, чоловікам -18 років) 

4. Коли шлюб набуває правового значення? 

( Коли зареєстрований у державних органах РАГС) 
5. Як називається шлюб, укладений без наміру створення сім'ї?     

(Фіктивний) 

6. Кому належить майно, набуте за час перебування у шлюбі?   

(Чоловікові та жінці - спільне) 

7. Які діти мають більші права: народжені в юридичному чи фіктивному 

шлюбі?      

( Рівні) 

8. В яких випадках припиняється шлюб? 

(Автоматично у випадку смерті одного із подружжя; шляхом 

розлучення; визнання шлюбу недійсним) 

9. Який нормативний акт в Україні є основним у галузі шлюбно - сімейного 

права? 

(Сімейний Кодекс з 2004р. вступив у дію) 
10. У разі втрати батьків над дитиною встановлюється...  

(Опіка, піклування, усиновлення). 

11. До якого віку встановлюється опіка над дітьми?  

(До 15 років) 

12.Куди можуть звертатися діти у разі неналежного виконання батьками 

обов'язків до своїх дітей?  

( В органи опіки та піклування) 

13. Що відноситься до особистих обов'язків батьків стосовно своїх дітей ? 

( Представляти інтереси своїх дітей і нести відповідальність за їх 

вчинки) 

1-й ведучий. Проведений брейн - ринг дає можливість упевнитись у тому, 

що ваші знання глибокі і змістовні, компетентне журі зараз оголосить оцінки, 

які отримали команди у першому конкурсі. (Слово має журі) 
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2-й ведучий. Наступний конкурс має назву « Конкретна ситуація». 

1. Які права Попелюшки були порушені у казці « Попелюшка»? 

(Повага її гідності, свобода і особиста недоторканість, невтручання в 

особисте життя, свобода думки і слова, право володіти і користуватися 

своєю власністю, право на відпочинок, на вільний вибір праці і отримання 

зарплати, на рівні можливості - порушували мачуха та її доньки; право 

на батьківське піклування й утримання - порушував батько; на свободу 

пересування та на вільний, добровільний вступ - Принц) 

2.15-річний школяр, навчаючись їздити на велосипеді, впав, розбив при 

цьому вітрину магазину. Хто несе відповідальність заподіяні ним збитки?      

( Батьки) 

3.Юнак, який працює у майстерні виготовив фінський ніж і подарував його 

своєму другові - учневі з 10 класу. Учень носив цей ніж у кишені. Чи 

встановлена за такі дії відповідальність і хто повинен її нести в даному 

випадку.  

( Незаконне виготовлення, а також збут і носіння холодної зброї є 

злочином і карається законом) 

4. Яка з перелічених дій 16-річного юнака є злочином, а яка 

адміністративним проступком: 

а) зірвав у парку квіти з клумби; 

б) зняв з нетверезого хутряну шапку і втік з нею.  

(1 - адміністративний проступок; 2 - злочин) 

 

1 - ведучий. Наступне завдання нашої програми має назву « Розвідка боєм». 

Кожна команда повинна загадати 5 питань із галузі конституційного права та 

дати відповідь на 5 запитань, які отримають від суперників. Командам 

надається 30 с на обмірковування запитань та відповіді. За кожну правильну 

відповідь команда отримує 1 бал.  

( Команди відповідають на запитання). 

2 - ведучий. Це завдання показало, що всі команди добре знають 

Конституцію України, права, свободи та обов'язки громадян та не допустять 

їх порушень. 

1 - ведучий. А зараз конкурс капітанів. Капітанам команд необхідно 

протягом 5 хвилин підготувати промову для виступу у парламенті на тему: « 

Якого захисту та яких прав потребують діти». 

(Виступи капітанів) 

2 - ведучий. Зараз журі дасть оцінку за конкурс капітанів, і підведе підсумок 

усієї зустрічі.  

( Виступ голови журі, визначення переможців і нагородження їх призами). 
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1 - ведучий. Наша сьогоднішня зустріч дає впевненість, що ми живемо в 

правовій державі, де мешкає більшість законослухняних громадян, 

принаймні, хочеться на це сподіватись! 

До нових зустрічей! 

 

 

Володарська РБС 

КВІТНИ, МОВО НАША РІДНА 
 (усний журнал) 

Ведучий. 

Мова кожного народу – 

Неповторна і – своя; 

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! 

                             (В. Дучук) 

 

І сторінка Від кирилиці до "Кобзаря" 
Гробниці, кості, мумії мовчать, 

А слово вічне, ніби далина. 

Із темряви віків, де цвинтаря печать. 

Лиш чути письмена... 

Ведучий. "Історія – скарбниця наших діянь, свідок минулого, повчальний 

приклад для сучасності, застереження на майбутнє", говорив один з 

наймудріших письменників, іспанець Сервантес. Саме як "скарбниця наших 

діянь", історія підказує численні приклади того, що навіть найновітнішим 

відкриттям часто-густо передували здогади, пошуки та роздуми.  

Ведуча. Виникнення письма має надзвичайно важливе значення в історії 

народу. Письмо – одне з найістотніших знарядь культури, яке у просторі та 

часі розширює функціонування мови. Проблема виникнення письма у 

східних слов'ян дуже складна і досі не розв'язана. Протягом багатьох років 

учених цікавлять такі питання: коли і як народилась слов'янська писемність 
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лише після хрещення Русі, коли з Візантії та Болгарії прийшли на Русь 

богослужебні книги. Проте у багатьох місцях, де колись селилися наші 

пращури, особливо у Північному Причорномор'ї, археологи неодноразово 

знаходили (та й досі знаходять) на кам'яних плитах, надгробках, амфорах 

таємничі, незрозумілі знаки. 

Ведуча. Перший історик слов'янської писемності, болгарський книжник, 

учений, чернець Чорноризець Храбр, який жив у Х сторіччі при дворі 

болгарського царя Симона, у книзі "Сказання про письмена" розповідає про 

два етапи розвитку слов'янського письма. Перший – коли слов'яни були ще 

язичниками, а відтак читали і ворожили за допомогою рисок і зарубок. 

Другий етап – коли вони хрестилися, то почали писати римськими та 

грецькими письменами, але було це письмо "без обустроєння", тобто не 

пристосоване до слов'янської мови. Письмо у вигляді "черт в різ" 

використовували для позначення належності речей певній особові, 

позначення кількості речей, тварин, осіб, для гадання та інших подібних 

функцій. 

Ведучий. Прямим попередником слов'янської мови став алфавіт, створений 

великими просвітителями слов'ян – братами Кирилом та Мефодієм. 

Костянтин Філософ (Кирило) і його брат Мефодій походили із Солуня 

(сучасні Солуніки). За тих часів людність у цьому місті складалася 

наполовину з греків, наполовину зі слов'ян. Грекинею була мати братів, а 

батько – болгарином. Тому брати з дитинства добре знали як грецьку мову, 

так і слов'янську – мову солунських слов'ян.  

 Костянтин (Кирило) (827 – 14 лютого 869 р.) здобувши освіту в 

Константинополі, знав східні мови, латинську,арабську та староєврейську, 

був талановитим філологом, працював бібліотекарем у патріаршій 

бібліотеці,викладав філософію у вищій константинопольській школі.  

Мефодій (815 – 6 квітня 885 р.) був управителем однієї слов'янської 

провінції у Візантії, а згодом став помічником Костянтина в місіонерській, 

літературній та освітній діяльності. 

У 862 році візантійський імператор Михайло і патріарх Фотій послав 

Костянтина і Мефодія в Моравію, де вони на прохання місцевого князя 

Ростислава повинні були вести церковну службу слов'янською мовою, що 

мала бути протиставлена латинській мові німецьких місіонерів. 

 - Адже ви обоє солуняни, - сказав Михайло, - а солуняни всі говорять 

по - слов'янски. Я знаю, - додав він, звертаючись до Костянтина, ти часто 

хворієш. Але треба, щоб саме ти вирушив до Моравії. Відповідь Костянтина 

знаходимо у "Житіях Кирила і Мефодія". 

Ведуча. "Немічний я тілом і хворий. Але з радістю піду в Моравську землю, 

якщо мають вони абетку своєї мови. Бо просвіщати народ без письмен його 

мови однаково, що намагатися писати на воді!" 

 За свідченням джерел, Костянтин перед від'їздом до Моравії розробив 

слов'янську азбуку.  А вже 863 року Кирило і Мефодій привезли до 

Велеграда слов'янську абетку та три-чотири Богослужебні книги, перекладені 
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на слов'янську мову. У посланні папи Іоана VIII моравського князя 

Святополка (880 р.) Костянтина названо "творцем слов'янського письма". 

Ведучий.  Існує два різновиди старослов'янських писемних знаків: кирилиця 

(на честь першовчителя слов'ян) і глаголиця.  

 Кириличний алфавіт з ХІ ст.  широко застосовується в духовній і 

світській літературі східних слов'ян. Від давньоруського періоду його 

успадкували всі три слов'янські народи: російський, український і 

білоруський. В історії кириличного письма розрізняють ти періоди: устав, 

півустав і скоропис. У середині XVI ст. у східних слов'ян виникає 

друкарство, друкований алфавіт, створений з деякими змінами, на основі 

півуставного письма. Перша датована книга під назвою "Апостол" 

надрукована в Москві у 1564 році, в Україні – у Львові – в 1574 Іваном 

Федоровим. У 1708 р. старий друкарський алфавіт зазнав реформ. Петро І 

ввів нову систему знаків – гражданку. З нього усунено деякі зайві літери. 

Писемність змінилася від складної системи знаків наголосу.  

 

ІІ сторінка Українська мова серед східнослов'янських мов 
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. 

Ведучий. Українська мова функціонує як національна мова українського 

народу в Україні. За даними перепису 1989 року у складі населення України, 

яке становило 51,4 млн. чоловік, налічувалося 37,4 млн. українців. З цієї 

кількості рідною мовою українську вважали 32,8 млн. чоловік. Поза межами 

України українська мова в усній формі поширена в Росії, Молдавії, Білорусії, 

Казахстані. Крім того, українською мовою послуговуються українці в 

Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Сербії, Хорватії, Угорщині, США, 

Канаді, країнах Латинської Америки, Австралії.  

Ведуча. Ознаки української мови фіксуються у пам'ятках , починаючи з 

найдавніших джерел, датованих ХІ ст. Існує два погляди на зародження і 

розвиток української мови як окремої слов'янської: українська мова виникла 

після розпаду давньоруської мови, у XIV ст; безпосереднім джерелом 

української, як і інших слов'янських мов, виступає праслав'янська мова, 

розпад якої почався у VII ст. 

Ведучий. Сучасна українська літературна мова пов'язується з конкретною 

датою – виданням "Енеїди" Котляревського у 1798 р. Знаменита поема стала 

першим друкованим твором, написаним живою розмовною мовою всупереч 

тогочасній традиції користування книжною українською. мовою у писемній 

практиці, конкретні сфери якої, зокрема книгодрукування, поступово 

зводилися нанівець заборонами на українське слово, розпочатими Петром. 
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І Ведуча. Ще одна дата – 1840 рік, коли вперше було видано твори Т. Г. 

Шевченка, - може вважатися доленосною: з того часу мова української 

літературної мови стала на важкий, але плідний шлях розвитку і нормативної 

стабілізації. На цьому шляху і перепони, і заборони, і кров та сльози 

найкращих синів і дочок України. 

 

ІІІ сторінка "Ну що б, здавалося, слова?" 

Ну що б, здавалося, слова? 

Слова та голос, 

Більш нічого. 

А серце б'ється, ожива, 

Як їх почує... 

Учениця. Поетеса Наталка Білоцерківець сказала, що наша мова 

Купана, цілована 

Хвилями Дніпровськими. 

Люблена, голублена 

Сивими дібровами. 

З колоска пахучого, 

З кореня цілющого, 

Із усмішки і сльози. 

Сонця, вітру і грози 

 

Учениця.     Я знаю, мова мамина – свята. 

В ній вічній, незнищенний дух свободи, 

її плекали душі і вуста Мільярдів. 

Це жива вода народу. 

 

 

Учень.     Її зневажить – зрадити народ, 

Котрий до сонця зводився крізь муки, 

Це – забруднити плеса чистих вод, 

Це – потоптати материнські руки. 

Які нас від напастей берегли. 

Останню дрібку хліба віддавали 

Щоб ми нівроку дужими були 

Й матусиних пісень не забували. 

 
 

Учениця.     Зневажить мову мамину – біда, 

Котра пустими зробить наші душі, 

 
І ми нащадкам зможем передать 

Лиш те, що корені калини сушить. 
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Зневажить мову – зрадити себе 

(А зрадників хто може поважати), 

І стане чорним небо голубе, 

Вмиратиме у муках рідна мати. 

(М. Адаменко "Жива вода") 

 

IV сторінка. Мамина пісня 
Ведуча. Перші поняття про мову, про щастя, добро і ласку нерозривно 

пов'язані з образом найдорожчої для нас людини – матері. А її колискова 

звучить найніжнішою музикою і тоді, коли посрібляться наші скроні. З 

колискової пісні починається потяг людини до добра, творчості й снаги. 

(Учні декламують вірш М. Бакая "Солов'їна пісня") 

1-й учень.     Одна Батьківщина, і двох не буває. 

Місця, де родилися, завжди святі. 

Хто рідну оселю свою забуває, 

Той долі не знайде в житті. 

Чи можна забути ту пісню, що мати 

Співала малому, коли засинав? 

Чи можна забути ту стежку до хати, 

Що босим колись протоптав? 

 
 

2-й учень.     У рідному краї і серце співає, 

Лелеки здалека нам весни несуть, 

У рідному краї і небо безкрає. 

Потоки, потоки, мов струни течуть. 

Тут кожна травинка і кожна билинка 

Вигойдують мрії на теплих вітрах, 

Під вікнами мальви, в саду материнка. 

Оспівані щедро в піснях. 

 
3-й учень.     Тут мамина пісня лунає і нині, 

Її підхопили поля і гаї, 

Її вечорами по всій Україні 

Співають в садах солов'ї. 

І я припадаю до неї устами, 

І серцем вбираю, мов спраглий води. 

Без рідної мови, без пісні, без мами 

Збідніє, збідніє земля назавжди. 

Ведуча. Любов до рідного краю, до рідної мови починається з колиски, з 

маминої пісні. Народні колискові пісні задаровують надзвичайною ніжністю 

і простотою. У них – материнська ласка і любов, світ добра, краси і 

справедливості. 

 Колискова пісня... Скільки їх створив народний геній! Лагідний 
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материн спів засівав дитячу душу любов'ю до людей, природи, до всього 

живого. Під спів материної пісні виростали поети і композитори, хлібороби і 

захисники рідної землі, космонавти і вчені, філософи і просто мудрі люди. І 

біда наша в тім, що ми забули пісню, адже її мелодія, мова виховують 

доброту, чуйність, милосердя. 

Учениця.     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, свій землі солов'ї 

Вивчить мову і пісню твою солов'їну. 

(В. Василашко) 

 
Учениця.     Ой яка чудова українська мова! 

Де береться все це, звідкіля і як? 

Є в ній ліс, лісочок, пуща, гай, діброва. 

Бір, перелісок, чорноліс. 

Є іще байрак. 

І така ж розкішна і гнучка, як мрія. 

Можна "звідкіля" і "звідки", можна і "звідкіль". 

Є в ній хурделиця, віхола, завія, 

Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль... 

Та не в тому справа, що така багата. 

Помагало слово нам у боротьбі. 

Кликало на битву проти супостата,  

І за це все, слово, дякуєм тобі. 

Скрізь одне жадання, і мета, і ясність. 

Живемо, працюєм, як одна сім’я. 

І краса новітня окриля сучасність. 

Цю красу звеличує мова моя. 

Нас далеко чути, нас далеко видно,  

Дмуть вітри історії в наші паруси. 

Розвивайся й далі, мово наша рідна, 

І про нас нащадкам вістку донеси. 

(О. Підсуха) 
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Києво - Святошинська районна  

централізована бібліотечна система 

 

«І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ, Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ» 
(Літературно-музична композиція до міжнародного дня рідної мови) 

 

             І люблять люди з давнини  

      І свій духмяний хліб ясний,  

                                                                                    І рідне слово красне.  

Д. Білоус. 

Ведуча 1. 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Історія 

свята, на жаль, має дуже трагічне начало. 21 лютого 1952 року в Бангладеші 

влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони 

на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день в Бангладеші 

став днем полеглих за рідну мову. У жовтні 1999 року на Тридцятій сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день 

рідної мови, а починаючи з 21 лютого 2000 року цей день відзначається і в 

Україні. 

На жаль, українці мають трагічні паралелі зі своєї історії. Про подвиг 

Олекси Гірника, який 30 років тому вчинив акт самоспалення біля могили Т. 

Шевченка у Каневі, не знають багато наших співвітчизників. Як Ісус 

Христос, він сам піднявся на свою Голгофу. У розкиданих на Чернечій горі 

листівках Олекса Гірник написав, що у такий спосіб протестує проти 

політики ліквідації української нації шляхом нищення української мови та 

українського національного духу. 

Мова - духовний скарб нації. Це не просто засіб людського 

спілкування, це те, що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в собі 

справжню людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй 

душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб - МОВА. Недарма 

говориться, що без усякої іншої науки ще можна обійтися, а без знання рідної 

мови обійтися не можна. Людину, яка не хоче знати рідної мови, руйнує те, 

що повинно стати фундаментом її особистості. 

Українська мова має непросту історію. Пережила 642 заборони. Та 

попри все вижила і житиме! Для багатьох мільйонів людей українська мова 

була і є рідною, є мовою їхніх дідів, батьків і буде також мовою їхніх дітей. 

Ми щиро віримо, що краса і сила української мови пригорне до себе серця 

мільйонів інших людей. 

Саме ми, заради прийдешніх поколінь, повинні зберігати і шанувати 

мову, як це робили наші славні предки. Тож, як писав Максим Рильський: 

«...Як парость виноградної лози плекаймо мову...». Любімо свою рідну мову, 

бо з нею наше майбутнє і майбутнє України! 

Ведуча 2. Україна - золота, чарівна сторона. Земля, рясно уквітчана, зеленню 

закосичена. Скільки ніжних, ласкавих, поетичних слів придумали люди, щоб 

висловити свою гарячу любов до краю, де народилися і живуть. 
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Я. Івашкевич. «Вкраїно, вічносте моя» - читає учениця 10 класу ЗОШ 

№ 2 Бабич Катерина. 

Пісня «Три поради» - виконує Л. Мельник. 

Ведуча 1. У глибину століть сягає історія нашого народу. І чим більше 

проходить часу, тим яскравіше ми її уявляємо. Пізнати історію рідної 

сторони і рідної мови нам допомагають книги і самобутня творчість нашого 

народу. Найцінніший та найбільший скарб, що дав Господь людині, - Слово. 

Ну, щоб, здавалося, слова... 

Слова та голос - більш нічого. 

А серце б’ється, ожива,  

Як їх почує!.. 

Читання власної поезії - поетеса Л. Грохольська 

Ведуча 2. Найбільше, найдорожче добро кожного народу - це його рідна 

мова, слово. Рідна мова - це мова, що першою засвоюється дитиною у родині 

і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, 

мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, 

їхніми духовними надбаннями. 

«Рідна мова дорога людині, як саме життя» - говорить народна 

мудрість. Адже без мови не може існувати народ та його культура. Чого ми 

варті в світі без рідної мови? Вона є скарбницею народних духовних надбань,  

оберіг наших звичаїв  і традицій,  запорука інтелектуального розвитку в 

загальнолюдському житті. 

П. Глазовий. «Кухлик» - читає учень 10 класу ЗОШ № 2 Бевза Володимир. 

 

Мова в історії українства стала основою самоствердження. Бо мова - це 

берегиня культури, історії, літератури, творець нації. 

Сучасна українська літературна мова пов'язується з конкретною датою 

- виданням «Енеїди» Котляревського у 1798 році. Знаменита поема стала 

першим друкованим твором, написаним живою народною мовою. 

Наша мова породила Тараса Шевченка, а Шевченко зробив нашу мову 

прапором українства, серцем нації, символом непереможності. Дату - 1840 

рік, коли вперше було видано твори Т. Г. Шевченка, - можна вважати 

доленосною: з того часу українська літературна мова стала на важкий, але 

плідний шлях свого розвитку. 

Слово поетесі Ніні Малініцькій 

В. Баранов «До українців» 

Ведуча: Нема нам життя без України, бо Україна - це доля, яка випадає раз 

на  віку, бо Україна - це мати, яку не вибирають, як і долю, бо Україна - це 

пісня, яка вічна на цій землі. Пам'ятаймо заповітне Тарасове слово: 

 

Свою Україну любіть,  

Любіть її во время люте, 

В останню тяжкую минуту 

За неї господа моліть. 
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Пісня «Молитва за Україну» - виконують Л. Мельник та Л. Стипаненко 

c. Липовець 

 «ЧАС ЗУПИНИСЬ… ЛЮДЕ СЛУХАЙ…СЛУХАЙ І ПАМ´ЯТАЙ» 
(Година скорботи) 

Ведуча:  Відкрийтесь небеса! 

Зійдіть на землю. 

Всі українські села, присілки і хутори, 

Повстаньте всі, кому сказали: вмри! 

Засяйте над планетою , невинні душі! 

Зійдіть на води й суші, 

Збудуйте пам’яті невигасний собор! 

Рано чи пізно, але обов'язково кожна людина і весь народ осмислює 

своє минуле. Не сьогодні це сказано: час народжувати і час помирати, час 

руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час збирати, час мовчати і 

час говорити. Прийшов час говорити після десятиліть мовчання.  

1 -й учень. У 1933р.  був в Україні великий голод. Не було тоді ні війни, ні 

потопу. А була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав 

скільки невинного люду лягло у могили - старих, молодих і дітей, і ще нена-

роджених у лонах матерів. 

2-й учень. Сонце сходило над вихололими за довгу зиму полями, а сідало за 

обрій кольору крові й не впізнавало землю. Чорне вороння зграями ширяло 

над селами, зціпенілими в тяжкому смертному сні. 

3-й учень. Танули на обширах України важкі сніги, являючи світові трупний 

сморід, апокаліптичні картини, спів мірні хіба що з картинами Страшного 

Суду. 

4-й учень. А чи була того року весна? Чи прилетіли до знайомих осель 

довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами солов’ї? Ніхто того не 

пам'ятає сьогодні, пам'ятають інше. 

1-й учень. На світі - весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, 

не граються. Ноги тонесенькі складені калачиком, великий живіт, голова 

велика, похилена до землі, а лиця майже нема, самі зуби зверху. Сидить 

дитина і гойдається всім тілом: назад - вперед. Скільки сидить, стільки й  

гойдається. І безкінечна пісня на півголосом : їсти... їсти... Ні в кого не 

вимагаючи ні від матері, ні від батька, а так у світ - їсти... їсти.. 

2-й учень. Світ мав би розколотися надвоє, сонце могло б перестати світити, 

земля перевернутися від того що було на землі. Але світ не розколовся, сонце 

сходить, земля обертається як і належить, і ми ходимо по цій землі зі своїми 

тривогами і надіями. Ми, єдині спадкоємці всього, що було. 

3-й учень. Тож пом’янімо хоч сьогодні із запізненням у кілька довгих 

десятиліть великомучеників нашої історії. Пом’янімо і знайдемо в собі сили 

пройти за ними дорогою їхнього хресного путі. Не їм це потрібно, а нам. Все, 

що вони могли сказати світові, вони вже сказали.  
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Ведуча: На вшанування світлої пам’яті жертв голодомору в Україні 1932-33 

роках оголошую хвилину скорботи. 

Хай ця хвилина для громадян нашої незалежної держави, 

співвітчизників за кордоном, для всіх людей доброї волі й чистої совісті 

стане актом поминальним, актом покаяння і перестороги. 

Хай у кожному місті й селі, в кожній оселі, в кожній родині старий і 

малий схилить голову перед пам’ятю невинно убієнних голодом - геноцидом, 

уклінно припаде до їхніх могил, поставить свічку перед образом Божим. 

Хай ця хвилина увійде у наші серця тихою молитвою, очистить наші 

душі від зла. 

4-й учень. Богородице! Матір наша небесна! Свята Покрово, покровителька 

роду свято руського! Куди ви всі відійшли? Чого ж залишили мою землю і 

мій народ на поталу червоних дияволів? Чи ж бо не бачите, що вони 

доточують кров із могутнього українського дерева? Чи ж не бачите криниці 

повної українських сліз? Чи ж не бачите що не Україна вже, а велетенська 

могила? Де ж ви, сили небесні? Роде наш небесний! Народе небесний 

неоплаканий! 

Прости народе Божий! Прости цю прокляту землю, цей милий рай, на 

якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости, які мовчали, за упокій твій 

молебені не справляли, поминальних свічок не ставили, обід за тебе не 

робили. Прости ж нас, роде наш замордований, лише сирою землею зігрітий. 

Царствіє небесне волі, душі убієнні. 

Господи! Страждання, муки й горе мого народу до всевишньої скорботи 

зарахуй і біди й погибель від землі й народу сущого відведи. Нині, прісно і на 

віки вічні відведи! Амінь! 

1-й учень. А люди біднії в селі, неначе злякані ягнята, 

 Позамикалися у хатах - та й мруть... 

 Сумують комини без диму, 

 А за городами, за тином 

 Могили чорнії ростуть. 

 Гробокопателі в селі 

 Волочать трупи ланцюгами 

 За царину і засипають без домовини. 

 Дні минають. Минають місяці. 

 Село навік замовкло, оніміло, 

 І кропивою поросло. 

Ведуча: Кров холоне в жилах коли читаєш спогади очевидців. «1932-й рік... 

Того року урожай хліба був гарний, але прийшло розпорядження, що хліб 

роздали незаконно і почали забирати з домівок усе що знаходили. 

Шукали хліб усюди - розкривали підлоги, печі, розкидали скирти 

соломи. Поступово наступав голод. 

Люди ходили по стерні, шукали нірки мишей, розкопували їх, і коли 

знаходили хоча б жменьку зерна це було велике щастя. Найстрашніше 
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почалося весною 1933 року. Закінчилися всі крихти зерна, з’явилися перші 

померлі від голоду. 

Люди їли все що можна було жувати. Варили цвіт акації, зелену 

лободу змішували з товченими качанами кукурудзи, і щасливим був той, 

хто міг додати жменьку висівок. Від такої їжі пухли ноги, тріскалася 

шкіра. 

Люди тихо вимирали, а живим було байдуже, бо вони божеволіли і 

дичавіли від голоду. Батьки несли на цвинтар мертвих дітей, везли на візках у 

кого була ще хоч якась сила. А ось вірш - спогад жительки нашого села 

Шестопал Марії Кирилівни: 

2-й учень. Надворі вже травень буяє,  

  Кругом зеленіє трава.  

  Пішла моя мама у поле  

  Так довго її щось нема.  

  У хаті так темно і сумно  

  На лаві стоїть лиш вода  

  Я вилізла ледь на подвір’я  

  Там ще десь росла лобода.  

  Я вирвала, з’їла пучечок  

  У пазуху трошки поклала  

  Бо скоро з роботи голодна  

  Повернеться ще й моя мама.  

  Дивлюся, іде мама полем  

  І вже ледве ноги волоче  

  Та в полі не пада вона  

  До хати дійти якось хоче.  

  Під хатою сіла, схилилась  

  Тихенько до мене гука: 

  Іди моя доню до мене  

  Я вкрала тобі буряка.  

  Я з’їла, а він такий добрий  

  Добрішого мабуть нема  

  Одрізала й мамі кусочок  

  До неї, вона не жива.  

  Під хатою мама лежала  

  І падав із яблуні цвіт  

  На кого ж мене покидаєш  

  Мені ж лиш одинадцять літ.  

  Приїхали, маму забрали,  

  Поклали на віз, без труни  

  Я плакала й Бога благала  

  Верни ж, Боже, маму верни 

  Скидали усіх в одну яму  

  Вже виросла трупів гора  



44 
 

  Страшнішого горя немає  

  Як з голоду люд помира.  

  То ж слухайте людоньки добрі  

  Хай місто почує й село  

  Стараймось усі, хто як може  

  Щоб голоду знов не було. 

Ведуча: Живі почали відходити від голоду, і це був жах. Поверталась 

свідомість, а з нею вся гірка дійсність того що було. По селах чулися 

відчайдушні крики, на цвинтарі голосили жінки, а чоловіки прикопували 

трупи, ставили дерев’яні хрести.  

3-й учень.   За Адама, за Дмитра й Арона, 

За Адель, Оксан, Докій 

Не співали пісні похоронні 

Не лунало «Бам-м, бам-м за упокій... 

Боже милосердний, де ж вони? 

Перед зором кволих - гра химер... 

Не дзвонили не дзвонили дзвони: 

« Був та вмер, був та вмер, був та вмер...»  

Ведуча: Голод поклав у сиру землю від 3,5млн. до 9 млн. селян. Третина 

померлих - діти, які не дали нащадків. Наслідки голодомору - це великі 

духовні втрати, які цифрами не зміряти. Скільки селян яким пощастило, 

вижити, які були землеробами з діда - прадіда, відсахнулися від своєї 

селянської долі, зреклися мови своєї, звичаїв, пісень. І ще одна гірка істина. В 

могилу голодомору зійшли найкращі. Гинули працьовиті самостійні хазяї. 

Всі здібні, талановиті, здорові духом і тілом, які мислили і протестували - все 

винищувалось з корінням. Голодомор 1932-1933рр. - страшна трагедія в 

історії нашої держави. Голодомор забрав мільйони людей. Невідома навіть 

точна цифра. Щоб не повторилися такі події, ми повинні знати і пам'ятати 

про них.  

4-й учень.  Боже великий, всевладний, 

Яви нам свою могуть, 

Дай розпізнати правду,- 

Праведників не забудь. 

Дивляться в твої очі, 

Мільйони скатованих душ. 

Пригорни їх, посели на спочинок, 

Та їхнього сну не наруш! 

Заступи нас і нашу державу 

Од кривавих, лютих негод. 

Всі ми - сущі, усопші, прийдешні - 

Твій пшеничний безсмертний народ. 
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Володарська ЦБС 

Лобачівська бібліотека – філіал 

 

СЛІД НА РАНКОВИХ РОСАХ 
(Літературно – краєзнавча година) 

Читець.     Ледь світає. Озеро туманне. 

Вітер хилить яблуні в саду. 

Я сьогодні дуже рано встану 

Й напрямець до озера піду.  

Там є берег жовтий і високий, 

І тому мені вже в котрий раз  

В серпні верби падають під боки,  

Щоб свойого краю не цуравсь.  

Хто про це хоч що - небудь напише?  

Про цю тишу, озеро і сад?  

Тут панує королівська тиша.  

Як і двадцять літ тому назад.  

Це Господь створив нам для людини  

Все одно - у квітах чи в снігу. 

Із цієї голубої глини  

Можна черпать силу і снагу.  

Я на цьому березі не вперше  

І не вперше в рідному краю, 

А прийду сюди і стане легше.  

Наче я на сповіді стою. 

Я останні сльози мовчки витер  

(все-таки прекрасно на землі),  

І мене торкає ніжно вітер.  

Наче мама гладить по чолі. 

Бібліотекар: Ліричний герой поезії Михайлевського - людина, залюблена у 

рідну землю, природу, здатна тонко відчувати її красу, почуватися 

невід'ємною частиною її. 

Читець.     «Джерело» 

Вечір був у вогні золотому, 

Пив із річки малиновий сік. 

Я у червні приїхав додому 

Прямо в царство тремтячих осик. 

Головата капустяна грядка 

Думу думала... Промінь, як плуг. 

Я пішов не в село - через кладку 

На непокоєний косами луг. 

Там нічого уже не осталось 

З того дива, що поруч жило. 

Лиш з підземних копалин сміялось. 
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Як піввіку тому, джерело. 

Опустивсь перед ним на коліна. 

До води я губами припав. 

То не воду - саму Україну 

Після довгих розлук цілував. 

Пив за землю, що гарна на вроду, 

За вітчизну, яку не забув. 

Пив я сонцем розведену воду, 

Як небесну сльозу - голубу. 

Пив я воду цілющу і думав 

Серед злагоди скошених трав: 

У міському обпльованім шумі 

Це ж за що я себе обікрав?  

В небесах мене вилаяв жайвір. 

Вітер боляче бив у плече  

За обсмоктані труби іржаві,  

За той бруд, що із крану тече. 

Я у міста стояв на приколі.  

Мою воду ніхто не святив.  

Захотілося простору й волі,  

Захотілося знов чистоти.  

Сині ночі стоять на Вкраїні,  

Наче спротив духовних пустель.  

Дай нам. Господи, радість єдину: 

Пити воду із рідних джерел. 

Бібліотекар: Антон Михайлевський не вживає високих патетичних слів, 

його поезії не властива рекламна піднесеність. Любов до України, до рідного 

краю виростає з його душі, з кожного слова, чемно пронизує поетичні рядки, 

освячуючи нерозривну єдність душі поета з кожною травинкою, каменем, 

птахом у рідному краї. 

Читець.     «Добра трава материнка» 

Рано одплакали роси,  

В хмарочки - дощ на крилі  

Я перегонником босим  

Хожу по Божій землі.  

Знають пісок і сугливки: 

Там, де повітря густе.  

Добра трава материнка  

Понад шляхами росте.  

Визволить з болю і муки  

Квітка її голуба,  

Ніжна, як мамині руки,  

Тиха, як перша журба.  

Поки її не скосили, 
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Хай доторкнеться чола  

Чари цілющої сили їй  

Матір Божа дала. 

Зорі її колисали. 

Місяць опівночі грів.  

І не даремно назвали  

Іменем всіх матерів. 

Бібліотекар:   Мотиви нерозривної єдності людини і природи звучать у вірші 

"Зацвітає вода у протоках ".  

Читець.     «Зацвітає вода у протоках»  

Там, де лілій вологі тіла.  

Через далі земні, через роки  

Моя стежка сюди пролягла.  

Розірву своїх справ павутину.  

Може трапитись так, що колись,  

На узгірку збудую хатину,  

Там, де сходяться річка і ліс.  

Аби берег вид ні вся високий, 

Стукотіли по вікнах дощі.  

Аби мир мені був, аби спокій  

-Голуба колисанка душі.  

Буду слухати шелести дикі  

І здаля милуватися сам,  

Як засипані зорями ріки  

Втихомирено світять лісам.  

Як-не-як я пів віку подужав 

І нехай мене Бог береже,  

Бо зі світом тупим і байдужим 

Я втомився боротись уже.  

Накопичилось стільки відрази,  

Що уже і прощатися час.  

А природа мене не образить,  

А природа мене не продасть.  

Нас єднають пругкі біотоки.  

Чую лагідне:" Голубе мій..."  

Зацвітає вода у протоках,  

Ніжно сіється пил золотий. 

Учитель. Є у поета і вірш про Володарку, слова з якого "центр Батьківщини 

там, де родивсь і виріс, - тягне туди ..."стали крилатими.  

Читець.      «Володарка» 

Там верби величні, немов святині, 

Думають не про нас. 

Із одного села у інше мене пересадили 

- Я ж не прийнявсь...  
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Спасибі, Володарко, тобі за воду,  

За кожну жменю твоїх ягід,  

За білі стіни маслозаводу 

- Твоїм я стати не зміг. 

Мамо, поклич мене на вечерю,  

Я приїду до тебе здаля.  

Той пісок на околиці Лобачева 

- Рідна моя земля.  

Світить вечір, як вино на винос,  

Пригнувшись, біжать сади.  

Центр Батьківщини там, де родивсь і виріс, 

- Тягне туди... 

Бібліотекар: Кожна людина будь-якого віку, робітник чи інженер, учитель 

чи лікар, вчений чи поет завжди повертається своїми думками і помислами в 

найпрекраснішу пору свого життя - дитинство, де завжди поряд мама. 

Глибоким сумом наповнені рядки поезій Антона Михайлевського, 

присвячені матері, якої уже не має на цій землі. Мати, батько, рідна земля - 

це для нього поняття невіддільні. 

Читець.      Господи, як я люблю ці ліси, 

Що підступають до самих околиць. 

Я написав би прекрасні листи. 

Жаль, що немає до кого... 

Кліпають чорні вії ожин 

( знов їм закапує вії негода) 

Ходять дорогами люди чужі 

-їм тут нічого не шкода.  

Так і зостались оздобою літ  

Мамині пригоршні, повні ягід.  

В соснах здригається щастя моє 

-Там, де сокира дерева клює. 

Бібліотекар: У своїх поезіях Антон Михайлевський закликає любити свій 

рідний край, ніколи його не цуратися, бо ми нікому не потрібні на чужині "і 

просимо у долі вернутися назад" ("Оливкова Вітчизна"). Саме рідна земля 

допоможе в години смутку і розлуки, саме вона є справжнім раєм. 

Гостіть в садах мойого краю, 

Коли в вас смутку через край,  

І не шукайте, люди, раю, 

Земля і є той самий рай. 

Бібліотекар: Ви прослухали вірші А. Михайлівського у виконанні ваших 

однокласників, а зараз подивимось відеофрагмент, де свої твори читає сам 

поет. 

Бібіліотекар: Сьогодні прозвучали вірші Поета. Хтось відкрив для себе 

цікаві сторінки з біографії нашого талановитого земляка, хтось - його поезії. 

Але сподіваюсь, що у всіх у вас виникне бажання ще більше дізнатися про 
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його життя і творчість. Маю надію, що усі ви перейметеся почуттям краси й 

добра, які бринять у кожному творі. Побажаємо ж нашому талановитому 

землякові невичерпної творчої наснаги. Нехай радує він нас новими 

поетичними творами. 

На цьому нашу літературно - краєзнавчу годину закінчено. Дякую всім 

за плідну роботу, за активність, за небайдужість до поезії. А для тих, хто має 

бажання познайомитись з творами Антона Михайлевського представляємо 

книжкову виставку. 
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Мигалківська бібліотека – філіал № 19 

 

«МОЄ СЕЛО, СЕРЦЯ РІДНА ПРИСТАНЬ» 
(Літературно – музичний вечір) 

В святково прикрашеній залі в глибині сцени на видному місці гасло: 

«Моє село, серця рідна пристань», на підніжжі сцени багато 

квітів.Виставка книг «Моє село рідне! Моя добра мала Батьківщина!» 

ВЕД.:      Добрий день всім, хто тут зібрався нині!  

Добрий день всім, хто слухає нас!  

Добрий день славній Україні!  

Шановні гості, ми вітаємо вас!  
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Сьогодні ми раді вітати всіх присутніх на святі нашого рідного села. 

ВЕД»:     Хай  вітер крізь лани і гори,  

Хай принесе наші палкі слова,  

Прийміть наш спів, сердечні побажання, 

Прийміть уклін для щастя і добра. 

 

Прийміть хліб - сіль, шановні гості, 

Без хліба свята в  нема.  

Бо хліб - добробуту початок  

І символ щедрого життя. 

(діти підносять сільському голові хліб – сіль) 

Слово сільського голови 

Ведучі розповідають історичні факти про село Мигалки 

ВЕД.:      Стоїш, заціловане всіма вітрами, 

Колиска дитинства і пісня душі. 

Тут стелиться легко дорога до мами, 

Стежина  дитинства веде в спориші. 

Пісенний мій краю, любов моя вічна,  

Тут пам'ять козацька і  слава батьків.  

Так хочеться довше дивитись у вікна, 

Вдивлятись в очі своїх земляків. 

ВЕД.: Про події Великої Вітчизняної війни не забути ніколи. Печуть ранами 

в душах людей, ветеранів, котрим і сьогодні сняться атаки, в яких 

невиліковно ниють рани і щемлять серця» . 

(Музичне вітання ветеранам і вдова) 

ВЕД.: Рідне село! Звідки витоки  нашої любові до нього? Можливо із села, із 

батьківського дому, із того поля, на якому ростуть золотаві жита і пшениці. 

Село – наш дім, наше коріння і доля. 

ВЕД.:     Шануйте руки в мозолях, 

Вклоніться мудрим і жилястим,          . 

Які щороку на полях 

Пшеницю сіють золотисту. 

(Музичне вітання) 

ВЕД.: На сьогодні наше село вабить до себе дивовижною пишнотою садків, 

зелені. Незважаючи ні на що: лихоліття, життєві складності, - воно живе. 

Головними  життєдайними силами є люди, які творять історію, невтомно 

працюють, будують, садять сади, орють землю, народжують дітей. 

(Музичне вітання) 

ВЕД.: Ми  пишаємось нашими предками, котрі дали нам життя, одвічну 

волю. 

В нашому селі вічно гуляє вітер козацької слави і величі. Ми гордо, з 

піднесенням згадуємо імена тих, хто народився, жив,  навчався, працював у 

селі. 

(запитують прізвища видатних людей села) 
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ВЕД.: Цей список  можна продовжити, бо кожен житель села на сьогодні 

заслуговує на слово подяки. 

ВЕД.: З чого починається село? З дороги, над якою схилились верба в 

зажурі? З домівок, що усміхаються віконцями, з працьовитих і гарних людей? 

Чи, може, воно  починається з головного шкільного дзвінка і веселого, 

щасливого дитячого сміху?  Якщо немає школи, тоді село не живе. 

Село  живе, коли не сплять лелеки,  

Із виріїв вертаються далеких. 

Приносять діток до домівок тихих,  

Нас захищають і відводять лихо.  

Село живе, коли сміються діти, 

Коли у травах пломеніють квіти, 

Коли пшениці заквітчають поле,   

Коли   живе, працює рідна школа. 

(Музичне вітання – співають діти ЗОШ) 

ВЕД.:  Неможливо  уявити життя  без працівників  культури. В будинку 

культури відбувається багато масових заходів, концертів. Зі святом вас, 

працівники  культури. Даруйте людям прекрасне,  розкривайте їх душі і 

спрямуйте на добро і щастя. Пісня повинна звучати завжди, бо пісня - це 

життя, це душа  народу, а  книга - це мудрість народна. 

(Музичне вітання) 

ВЕД.:  Здоров'я - це   найбільша цінність кожної людини. Люди в білих 

халатах спішать на допомогу тому, хто її потребує. Низький уклін вам, дорогі 

медики. 

(Музичне вітання) 

ВЕД.: Сьогодні в цій  залі зібрались люди, чиє босоноге дитинство пробігало 

дорогами нашого села. Хоча ці люди живуть не в селі, де залишились їх  

батьківські оселі, проте птахою линуть туди, де глибоко в землю вросло 

коріння їхнього роду. 

Тож, нехай процвітає і не буде забутою благословенна батьківська 

земля, берег дитинства. 

ВЕД.:         Люблю я тебе, рідний краю, 

Пройшло тут дитинство моє… 

Ти станеш квітучим, я знаю, 

У мрії ця радість живе. 

 

ВЕД.:         Звідсіль мене перші стежини 

В широкий виводили світ. 

Мала, дорога батьківщино,- 

Мій дім ти з дитячих ще літ. 

 

В нашому селі живуть довгожителі, які в парах прожили 50 років, 

виростили дітей, діждались онуків і правнуків. Їм шана і хвала.     

(Музичне вітання) 
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ВЕД.: В нашому селі живуть багатодітні матері – жінки, які народили сім, 

п’ять, трьох дітей. 

Музичне вітання 

ВЕД.:         Моє рідне село, я не можу тебе не любити, 

Твоїх   довгих стежин  і прозору небесну блакить. 

 

ВЕД.:         Наше рідне село!   Мов  той сад  розцвіло!  

Ой, яке воно в нас мальовниче!  

Із далеких доріг, зарубіжних країн, 

Нас до себе завжди воно кличе! 

ВЕД.:  ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ І ГОСТІ! Ми щиро  дякуємо вам всім. Нехай 

сьогоднішнє  свято     гріє   наші серця добром і залишить в них найкращі 

спогади. І нехай всіх нас єднає любов до рідної землі. Хай щастить вам в 

усьому. Хай Бог оберігає вас. І нехай Бог допомагає і край рідний оберігає. 
 

 

 

Новобуднянська бібліотека-філіал №22 

 

«ДУХОВНА СПАДЩИНА МОГО НАРОДУ» 
(Година духовності) 

З вступним словом виступила зав. Бібліотекою Недогибченко Г.І. 

2 ведуча:  І вам дорогі діти, вписувати вже тепер нові рядки у сімейний 

літопис, дбати поки не пізно про збагачення сімейних традицій, сімейних 

реліквій, які породять у ваших серцях не тільки гордість, а й гідність. 

1 ведуча: Це багатство, котре не пропаде, не розвіється, а з кожним днем 

примножуватиметься, якщо, звісно, і ви, і ми житимемо як подобає людині. 

Людина завжди повинна пам'ятати звідки вона пішла в життя. Людина - не 

має права бути безбатченком. 

2 ведуча: Сьогодні наша розмова про найдорожче в житті кожної людини – 

той куточок рідної землі, де вона народилася, де вперше  почула мамину 

колискову і рідне слово, де минуло її безтурботне дитинство. 

1 учень:         У всьому світі кожен зна,  

що Батьківщина лиш одна!  

І в нас вона одна єдина, 

Це наша славна Україна. 

 

2 учень:         Тут кожна травинка і кожна билинка,  

Вигойдують мрії у теплих вітрах,  

Під вікнами мальви, в саду материнка,  

Оспівані щедро в піснях. 

 

3 учень:         Чи можна забути ту стежку до хати; 

Що босим колись протоптав 

У рідному краї і серце співає 
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Лелеки здалека нам весну несуть 

У рідному краї і серце безкрає 

Потоки, потоки мов струни течуть. 

 

4 учень:        Одна Батьківщина і двох не буває 

Місця де родилися завжди святі 

Хто рідну землю свою забуває 

Той долі не знайде в житті!  

Учні виконують пісню «Мамина черешня» 

1 ведуча: Вогник рідної хати, батьківський поріг, хліб - сіль на столі, 

вишитий бабусиними, маминими і навіть вашими руками рушник, таємнича 

бабусина скриня, пучки запашних лугових квітів на покуті і коло сволока – 

це все було у традиційній українській оселі, де пахне любисток і м'ята, і 

мальви цвітуть край вікна! 

Рідна хата оспівана в піснях, була символом добра і надії, її незгасимий 

вогонь світитиме теплом маминої любові, батьківської ласки, вірою в добро. 

І нехай часто вона була не багатою, але своєю. 

Виконується пісня «Постав хату з лободи...» 

2 ведуча: Ось так співали дівчата нареченим. Хату завжди  тримали в 

чистоті. Дбали господарі і про красивий посуд, і про рушники, і про 

малюнки, бо без них не хата, а пустка. До речі, піч у хаті дозволялося 

розмальовувати тільки дітям: безгрішним, світлим і чистим душею. 

1 ведуча: Гордістю кожної оселі були рушники. Рушники висіли скрізь: і над 

вікнами, над образами і на стінах. Рушники - окраса, кожної оселі. 

Рушниками користуються і в повсякденному побуті. Рушник живе поряд з 

нами з першого нашого крику, веде нас в життя і проводжає в останню путь. 

Ним появу дитини вітають 

Рукотворним мереживним дивом! 

І синів у світи проводжають  

Щоб дороги були в них щасливі. 

 

Він простелений тим,  

В кого серце не черствіє і дарує тепло.  

Хай цей символ сусідствує вічно  

В нашій хаті, на мир і добро! 

Виконується пісня «Пісня про рушник» 

2 ведуча: Без рушника не обходилася жодна подія в людському житі. 

Хлопець і дівчина покохавши один одного, єднають свої долі в одну 

рушником. На сватанні в'яжуть рушники старостам, на весіллі сватам, під час 

шлюбу молоді стають на рушник, і в народі кажуть: На рушник стати, навік 

друга мати. 

1 ведуча: Без рушника не обходилися і під час смутку. Помирала людина – і 

в останню дорогу її проводжав рушник. І це ще не все. Шановних гостей 

зустрічають підносячи хліб - сіль на рушнику. 
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Гостей дорогих ми вітаємо щиро,  

Стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром,  

Людина в праці велична, рукам роботящим  

Шана і слава. 

 

1 учень:        Найкращих дочок і синів,  

Героїв сонячних ланів  

Що приклад в праці подають 

Вітаємо сьогодні тут! 

2 ведуча: Хліб був мірилом життя. Будь-яке свято не обходилось без хліба:  

народжувалась дитина - йшли з хлібом, виряджали сина в далеку дорогу - мати 

клала в рушник житній окраєць, справляли весілля чи будували хату - 

неодмінно приходили з хлібом». 

1 ведуча: «Хліб пекли в кожній українській хаті. В діжі господиня замішувала 

тісто. Топила піч березовими дровами, щоб піч добре прогрілась. Кочергою 

розгрібала жар, клала на дерев'яну лопату капустяний листок, змазаний олією 

або досипаний борошном, обережно саджала хлібину. Готові паляниці виймала 

з печі і накривала рушником. В хаті в цей час було тихо і мирно, інакше - хліб 

не вдавався.» 

2 ведуча: Поруч з хлібом народ ставив сіль, бо без солі він також не уявляв 

свого життя. Сіль колись привозили чумаки з Криму. Везли сіль довго, їхали на 

волах, ночували в степу. Тому сіль і хліб, які діставались людям важкою 

працею, вважають дорогим набутком і шанують в народі. 

1 ведуча: Шанували в народі й піч, тому добре прикрашали її малюнками. Піч 

уособлювала в собі тепло, домашній затишок, родинне вогнище. Родинними 

реліквіями, які діставалися нам у спадок від прабабусі і прадідуся, бабусі і 

дідуся, батька і матері стали - глечики, ложки, миски, макітра для перетирання 

маку, рушники, вишиті сорочки, хустки, веретено і прядка. Родинними 

реліквіями були і фотографії рідних. Вони зберігались у бабусиній скрині, а 

деякі висіли у рамці на стіні. І часто бабуся, показуючи на ці фотографії 

говорила нам: „ Оце твій прадід, а оце прабабуся, а це ось твоя мама - ще 

маленька, а ось це впізнаєш хто? Ні? Так це ж ти . 

2 ведуча: І сама скриня, переходячи від бабусі до матері, від матері до дочки, 

залишалась згадкою, сімейною реліквією. Найдорожче добро зберігає 

господиня у скрині. І допомагає зберігати все в домі, дає всьому лад - дідусь, 

батько. 

1 ведуча: Пісня - це також оберіг. Пісня давала силу і віру. Українська пісня - 

це надбання народу, це його безсмертна слава! Й доки буде Україна, доти 

звучатиме її мова солов'їна, доти дзвенітимуть її пісні. Україна! Золота чарівна 

сторона! Земля рясно уквітчана, зеленню закосичена. Скільки ніжних, ласкавих 

слів придумали люди, щоб висловити свою любов до краю, де народились і 

живуть. 

1 учень:          Тут мамина пісня лунає і нині!  

Її підхопили поля і гаї. 
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Її вечорами по всій Україні 

Співають в садах солов'ї. 

 

2 учень:           І я припадаю до неї устами, 

І серцем вбираю, мов спраглий води. 

Без рідної пісні, без мови, без мами, 

Збідніє, збідніє земля назавжди. 

1 ведуча: Живуть пісні і в нашому селі. Вони у короваї, у калині, вони як квіти 

рідної землі, як щира усмішка дитини, їх соловейко тьохкає у гаї, виводить 

перепілочка у стерні, їх мама над колискою співає. Нехай живуть пісні в моїм 

селі. 

2 ведуча: Дорогі гості! Дякуємо вам за участь у святі! 

                         А нині, хай дзвінке весело слово  

Пружно рветься в небеса! 

Наша пісня пречудова  

Хай ніколи не згаса. 

 

 

Володарська ЦБС 

Рудосільська бібліотека – філіал 

ДЕНЬ СЕЛА 

Святково прибрана сцена. На столі квіти, коровай. Звучить музична 

композиція « Україна». Виходять ведучі. 

Ведуча 1.    Добрий день вам, люди добрі!  

Щиро просим до господи. 

Раді вас у нас вітати.  

Щастя і добра бажати! 

 

Ведуча 2.      Добрий день всім, хто тут зібрався нині. 

Добрий день всім, хто слухає тут нас. 

Добрий день нашій славній Україні, 

Шановні гості, ми вітаємо Вас! 

 

Ведуча 2.     Прийміть хліб - сіль, шановні друзі. 

Без хліба свята в нас нема. 

Бо хліб - добробуту початок. 

І символ щедрого життя.  

 

Ведуча 1.      Ми хлібом і сіллю Вас просимо в хату, 

Де рід наш зібрався міцний і багатий. 

Тут слово дружнє і пісня щира. 

Дарують свято любові і миру. 

( дівчата з короваєм вклоняються) 
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Ведуча 2. Літній сонячний день. На душі радісно і тепло, бо гарне хвилююче 

свято ступило на поріг нашого будинку культури. Зустрілися ми з вами з 

особливої нагоди - відзначити першу річницю нашого свята - День Села. 

Ведуча 1. Теплий серпневий день, на душі радісно й тепло від усмішок, щирих 

поглядів та щасливих очей, від того, що ми на святі не одні - у нас є наші дорогі 

гості. 

Ведуча 2: До вітального слова з нагоди Дня Села запрошується сільський 

голова Федорчук Віталій Борисович. ( виступ голови) 

Ведуча 1: Слово для привітання надається представнику від сільських голів 

району. 

Ведуча 1:          У рідному краї і серце співає,  

Лелеки здалека нам весни несуть,  

 У рідному краї і небо безкрає,  

 Потоки, потоки, мов струни течуть. 

 

Ведуча 2:   Тут кожна травинка і кожна росинка 

Вигойдують мрії на теплих вітрах.   

 Під вікнами мальви, в траві материнка,  

 Оспівані щедро в піснях. 

 

Ведуча 1:          Хай лине вітер крізь лани і гори,          

Хай принесе наші палкі слова, 

       Прийміть наш спів, сердечні побажання.   

Прийміть уклін для щастя і добра! 

(Пісня «Рідний край») 

Ведуча 2. Рідний край! Починається він із батьківського порога, стежини до 

хати, що ніжно стелиться в садочку. А ще він починається із маминої пісні 

колискової. Для кожної людини найдорожчий той край, де вона народилася, 

звідки пішла у світ. Для усіх нас найдорожче, найкраще у світі наше рідне Руде 

Село. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть і працюють наші батьки. Тут 

корінь нашого славного роду українського, «усі нащадки козака ми, всі 

рудосільцями звемось». 

Ведуча 1. Давайте подумки полинемо у сучасні українські села. Чи завжди 

люди жили у таких чепурних хатинках? Звичайно ж, ні. Спочатку їхнім місцем 

проживання були хатки, що звалися землянками. Вони були трохи вкопані в 

землю з солом'яним дахом.  

Селянська хата на узвишші, 

Рядами верби над ставком.  

Мов білий дим; зацвілі вишні.  

Ратай у полі за селом.  

І неба даль у тихих водах, 

І спокій вічний, наче світ,  

І труд селянський на городах – 

Ось спогад тих дитячих літ. 
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Ведуча 2. З тих пір спливло багато часу і зачарувала наша оселя весь світ своєю 

білизною стін, стала чепурною, з палаючими рушниками на покуті, з 

мальовничою піччю, вирізьбленими поличками, з терпким запахом рути-м'яти 

на долівці. Не можна ніколи забувати найріднішого, найтеплішого 

батьківського двору, рідного лісу з його тендітними молодими берізками, 

кремезними дубами, першими весняними пролісками, першими осінніми 

опеньками, солодкими полуницями, дорогого кожному веселого щебету птахів, 

що знову повертаються до рідних гнізд. Тут найкраще місце на землі. Тут, де ви 

почали ходити, говорити, вчилися справедливості, доброти, де посадили першу 

квіточку, де виростили перше деревце, де побачили першу веселку, де почули 

спів жайворонка в небі. 

 

« Чекання» Г.Литовченко (Мороз)  

Стара зажурена оселя  

На роздоріжжі притулилась,  

Думки кружляють невеселі  

-Чекать господарів стомилась.  

З докором в простір поглядає  

Очима - мутними шибками,  

А уночі гостей стрічає  

Вві сні зарослими стежками  

Все мріє сміх відчути зрання,  

Усе повернення чекає... 

А сльози, стогін і прощання  

Ще не забула, пам'ятає. 

Ведуча 1. Рідне село моє! Розквітле, уквітчане, оксамитно-темними стрічками 

стеляться городи, подвір'я й будинки потопають у сніжно-білій, незаймано - 

чистій заметілі вишневого квітування. Село. Багате,щасливе. Але чи завжди 

воно таким було? Чи завжди на обличчях його жителів грала весела усмішка і 

променилися радісно очі? 

Пам'ять, стій!! 

Зупинись на хвилину. 

Серце замри... 

Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. 

 

Пам'ять! Гірка пам'ять війни. Вона ніколи не згасне. Ніхто не забутий, ніщо 

не забуте. Відтоді минуло багато років. Але недільний червневий день 1941 

року і досі у всіх подробицях пам'ятають люди старшого покоління. На світанку 

впали фашистські бомби на наші мирні житла, на безмежні пшеничні поля. 

Радіо принесло страшну звістку : чорні крила війни закрили сонце. Як символ 

всенародної вдячності і пам'яті про тих, хто віддав життя за рідну землю 

запалено полум'я Вічного вогню. Незгасно пломенить вогонь пам'яті серця. Це 

пам'ять - вдячність наша за мирне життя, за чисте небо, це біль за тих, хто 

віддав життя, щоб ми жили щасливо. 

Живі свідки довгої запеклої війни - наші дорогі ветерани. Дорогі 
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фронтовики, ваші скроні вкриті сивиною. Скільки горя, розлуки випало на вашу 

долю. Ваша молодість обпалена війною. Все менше і менше серед нас тих, хто 

здобував нам щастя. У нашому селі залишилось лише 3 ветеранів : 

Дорогі фронтовики! За Ваші муки і рани, за ваші безсмертні діла 

висловлюємо щиру подяку. Низький Вам уклін, спасибі вам, рідні солдати, ви 

мир відстояли в боях. 

« Любіть нас таких»         

Любіть нас таких…зацілованих вітром  

Пропалених наскрізь вогнем,  

Любіть нас простих, найсвятіших у світі,  

Любіть нас допоки живем. 

Любіть нас таких, не у ласці зманіжених  

Любіть ветеранів своїх 

Промерзлих в окопах, снігами засніжених,  

Любіть нас завжди молодих.  

Любіть нас таких...у горінні щасливих,  

Упертих, гарячих в труді. 

Любіть нас, вродливих, у щасті любіть, у біді.  

Любіть нас таких...бо когось вже не буде.  

Назавтра поменшає нас, - отих, що так дуже любили вас, люди,  

Отих, що і досі вмирають за вас! 

 

Ведуча 2.      Поставте скибку хліба на стакан,  

І голову схиліть в скорботі вічній  

За тих, кого убив Афганістан  

Чиї він душі ранив і скалічив. 

Афганістан. Афганська війна, брудна, неоголошена. Та хіба війни бувають 

чистими. Будь-яка несе смерть, каліцтво, вдягає в жалобу тисячі сердець, 

материнських сердець. У війни холодні очі, у війни свій рахунок, своя 

безжальна арифметика. Тисячі наших хлопців загинули в боях, померли від ран, 

контузій, травм і хвороб, пропали безвісти. Сивіли від горя батьки і матері 

ховаючи своїх дітей, сиротіли діти, вдовами ставали жінки в мирний час. 

Падали хлопці на чужій землі, а в них на долонях лінії життя такі довгі і 

прекрасні. 

( на фоні пісні «Журавлі») 

 

Старенька мати йде до свого сина,  

Гранітні плити плачуть під ногами, 

Стукоче серце в грудях, ниє спина... 

Синочку, рідний, йди в обійми мами.  

Тече сльоза і падає на плечі. 

Із стелі очі дивляться хлоп'ячі,  

Їм тільки жити, жити і творити, 

Вони ж навіки залишаються дитячі. 

Стоїть старенька, плаче.  
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Ні, ридає... 

Перед очима в неї похоронка, 

І бій, що котрий день вже не згасає,  

І у землі пекуча та воронка. 

- Синочку, рідний, чуєш, як курличуть 

 А ти лежиш в холодній цій землі? 

- Я чую, мамо, чую, як співають 

У синім небі сумно журавлі. 

- Вони ж тебе до себе, синку, кличуть, 

А ти лежиш в холодній цій землі. 

- Я чую, мамо, чую, як співають мені над Україною пісні. 

- Ти не журись, я крила розпростаю і прилечу до тебе уві сні. 

Вкраїнським рушником зітру сльозину і поцілую в сивеє чоло. 

- О,синку рідний, мій єдиний сину, 

 Як хороше мені тоді б було! 

Стоїть старенька мати на могилі...  

І навіть квіти плачуть мовчазні. 

Ведуча 1. Їм випало жити - так кажуть про тих, хто повернувся до рідного 

дому, порядкує на рідній землі, віддаючи їй свої сили і вміння. Вони пройшли 

пекло війни Афганістану, вони не поповнили списки загиблих, вони і є тією 

пам'яттю, що пише історію, і сьогодні присутні на святі: 

Ганчуков Костянтин 

Любич Володимир 

Кукла Анатолій 

Турдук Віталій 

Ведуча 2. Дорогі ветерани! Любі афганці! Ми пишаємося Вами. Горді тим, що 

поруч із нами живуть мужні, відважні, рішучі чоловіки. Здоров'я Вам, 

сімейного благополуччя і пам'ятайте, що час - найкращий лікар для душі та 

тілесних ран, і низький уклін Вам до землі.  

( вручаються квіти афганцям, ветеранам) 

Ведуча 1.      Прилетіли дві лебідки до мого села. 

Посідали, щось говорять, а кругом весна. 

Одна сіра, друга біла, крилом до крила. 

Дві лебідки - то є пара, а любов одна! 

 

Шановні гості! Прийміть від нас у подарунок музичну композицію 

(звучить пісня « Лебедина вірність») 

Ведуча 2. Часи змінюються, змінюється й село. Сучасну оселю в Україні важко 

уявити без рушників. Тчуть їх і вишивають досі. Для краси у домі, на щастя в 

ньому, просто так - для душі. Узори на рушниках - то давні, забуті символи : 

ромб із крапкою всередині - засіяна нива, вазон чи квітка - світове дерево від 

неба до землі, людська фігурка, немов із дитячого малюнка - знак берегині, 

богині хатнього вогнища. Рушник на стіні - давній наш звичай. Не було жодної 

оселі, навіть найбіднішої, яку б не прикрашали рушники. Рушник - обличчя 

оселі, її господині. Він символізує чистоту почуттів, глибину любові до своїх 
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дітей, оздоблений квітами, птахами, калиною, колосками.  

 Перед вами вироби нашої талановитої майстрині - вишивальниці Волинчук 

Ніни Матвіївни. Хіба можна не замилуватись такими красивими витворами 

мистецтва. Запрошуємо на сцену Волинчук Н.М. (оголошується подяка за 

вагомий внесок у збереження народних традицій та з нагоди Дня села.) 

Ведуча 1. Шановна Ніна Матвіївна! Ми також приєднуємось до привітань і 

бажаємо довго-довго жити, щоб здоров'я вам було і хліб, щоб пісні щебетали 

вам діти, аж до сотні літ! Хай ніколи не болять у Вас руки, а любов і тепло 

приносять діти та онуки. 

 Для Вас та всіх гостей музичний подарунок: 

Ведуча 1. Пахучий хліб на нашому столі - то найдорожчі радощі родинні, 

Пахучий хліб - то щедрий дар землі за труд і розум доблесний людині! Давно в 

глибинах віків так уже склалося в Україні, що хліб у хаті - це достаток, 

добробут, це і відрада, і впевненість у завтрашньому дні. 

Ведуча 2. Хліб - символ життя. З давніх давен він у великій пошані в народі. 

Недаремно у молитві до Бога «Отче Наш» люди, як Великої милостині, просили 

не позбавити їх хліба, бо він не просто основа життя. Споконвіку хліб 

називають святим. Він завжди лежав на столі. Яке щастя, яке добро, що він є на 

світі. Спочатку у землі, потім у борошні, й нарешті на столі. Якби в нас було 

хліба стільки, що могли б прогодувати весь світ, ми все одно сказали б: 

бережіть кожну скибочку хліба, кожний колосок, кожну зернину, бережіть не 

тому, що ми скупі, а тому що це наш хліб. 

Ведуча 1. Споконвіку наше село славилось трудівниками. В усі часи наші 

хлібороби працювали на землі. І хоч сьогодні важкий економічний час, але в 

селі люди сумлінно трудяться на полі. Наша земля славиться невтомними,  

мозолястими руками хліборобів. 

Спасибі вам, шановні трудівники полів, за ваше вміння, за ваші руки 

трудові, що пахнуть хлібом. 

Щедра подяка і низький уклін за щедрість душі і добро вам усім. Міцного 

здоров'я, довгого віку, шани і щастя на многії літа! 

Для вас музичний подарунок. 

Ведуча 2. У всі часи і у всіх народів найбільше шанували літніх людей, їх 

поважали, у них вчилися мудрості, прислухалися до їхніх порад. Село – це 

безкраї поля, це пахучі чорнобривці, що їх посіяла мати, це батьківська хата в 

якій живуть дідусі та бабусі. Свідками нашого минулого життя є старожили. 

Ми, організатори свята, хочемо, щоб ви хоча б на мить згадали свою забуту 

молодість і повернулися на 20, 30 або 40 років назад. А допоможуть у цьому 

трішки фантазії і хороша задушевна музика. 

Ведуча 1. Уявіть собі парк культури і відпочинку. Темніє. По осінніх доріжках 

вітер ганяє опале листя. Під руку йдуть парочки. Доріжки ледве освітлені, а 

десь вдалині парку сяють і підморгують вогні, лунає музика. Ось яскраво 

освітлена естрада, різнокольорові вогні гірлянд. Конферансьє веде розважальну 

програму, а поряд на танцювальному майданчику грає духовий оркестр, там 

танцюють вальс. 
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Ведуча 2.      Вечір кликав дівчат далекими зорями,  

З долин і дібров пливла сивина. 

І співала про щастя ночами прозорими світла юність  моя.  

Пахне в залі материнка п'янко, завітало літо вже до нас.  

Я запрошую тебе, рудосільчанко на вечірній святковий вальс. 

Ведуча 1. Чи то повітря якесь особливе у нашому селі, чи то справді вода у 

криниці там на Безодні чарівна, через що в селі чимало обдарованих людей. 

Галина Григорівна Литовченко ( дівоче прізвище Мороз) завжди пам'ятає своє 

рідне Руде Село. Весняні заметілі вишневих пелюстків, теплі сонячні озерця, 

які залишили на левадах літні зливи, приходили до неї в снах далеко від рідних 

країв - в Росії, Азербайджані, Литві де їй довелося мешкати довгі роки. Нині 

Галина Григорівна мешкає в Криму, але у неї є рідна домівка, яка завжди, з усіх 

усюд наполегливо кличе її додому у чергову відпустку». 

(читаються вірші Галина Литовченко) 

Ведуча 2. Микола Устимович Драчук народився та зростав у Рудому Селі. Смак 

цілющої джерельної води з криниці на Безодні пам'ятає й досі, хоча живе нині в 

смт Немішаєво Бородянського району. За фахом інженер та підвладні йому 

більше 20 спеціальностей, бо від природи творча людина. Співає у чоловічому 

ансамблі «Чорнобривці» Немішаївського будинку культури. Минулого року 

співали на сцені Рудосільського будинку культури на святкуванні Дня села. А 

ще Микола Устимович пише вірші, гуморески, жартівливі пісні. 

(виступ Миколи Драчука) 

Ведуча 1. Поряд з хліборобами старанно трудяться і майстри своєї справи : 

працівники культури, які відроджують традиції та обряди нашого народу, 

медики, які старанно слідкують за здоров'ям своїх жителів, листоноші вчасно 

приносять до наших домівок періодичні видання, щоб жителі села могли 

прочитати всі новини, а працівники торгівлі дбають про те, щоб у магазинах 

завжди були товари, які необхідні нашим жителям. 

Ведуча 2. Шановні   працівники  соціальної  сфери! Для  вас  сьогодні  

посмішки,  вітання,     жоржин і айстр ніжна розмаїть. Найкращі, найщиріші 

привітання, що йдуть від серця нашого прийміть. 

(Музичний подарунок) 

 Гарне, квітуче наше село. У ньому багато затишних, дорогих серцю 

куточків. Та є серед них один, до якого лине душа кожного з нас і в юності, і на 

схилі літ. Школа... Вона пам'ятає всіх: і маленьких несміливих першокласників, 

і ніжних романтичних юнаків та юнок, і старанних відмінників, і шибеників та 

неслухняних. Вона випустила в світ тисячі учнів і добрими лагідними очима 

спостерігала за їхніми злетами й падіннями, поразками і перемогами, 

хвилювалася, переживала, як могла підтримувала. Бо школа теж має душу, і ця 

душа - її вчителі, для яких кожна дитина особлива і неповторна. Саме учні та 

вчителі перетворили звичайну будівлю в особливий - вируючий, гомінкий, але 

добрий дім, де з кожним роком одні стають розумнішими, другі мудрішими і всі 

разом близькими і рідними. 

Ведуча 1. Від щирого серця ми сьогодні віншуємо наших першокласників, які в 

цьому році вперше переступлять поріг нашої школи і запрошуємо на сцену : 
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Вітаєм Вас, діти, із ти, і до зросли 

Вам скоро до школи з книжками іти. 

Бажаєм вам бути в здоров'ї і силі 

Любов до Вкраїни нести. 

Ведуча 2. Багато доброго нового життя відкриє ще для вас, як перша сходинка 

до нього для всіх вас буде - перший клас. 

(вручення подарунків першачкам) 

Ведуча 1. У цьому році наша школа - ювілярка, бо святкує 95- річний ювілей 

освіти в Рудому Селі. 

Хай же колоситься щедрими врожаями освітянська нива, хай проростають 

у душах і серцях юних громадян зерна правди, добра і любові! Хай святиться, 

школо, твій поріг світлі класи і дзвінок ранковий. Рідний край - вербовий, 

барвінковий наш святий і вічний оберіг! 

(Музичний подарунок). 

Ведуча 2. Наше сьогоднішнє свято дуже юне, адже йому виповнюється лише 

один рік. Та воно міцнішає, знаходить все більше прихильників і однодумців, 

розправляє свої крила. У нього велике майбутнє, адже готували його з любов'ю і 

турботою про всіх вас, шановні односельці та гості села.  

Ровесником нашого свята є маленький хлопчик Назар, який сьогодні 

іменинник, бо ж народився він у День Села 11 серпня 2008 року. 

Ведуча 1. Ми щиро вітаємо Назарчика, бажаємо, щоб його майбутнє було 

світлим і щасливим і щоб мамина любов, батьківська турбота, тепло рідного 

дому зігрівали його завжди. 

Рости, дитино золота, на чистих водах і ранкових росах.  

Нехай казковий синій птах тобі добро й любов приносить! 

(Запрошуємо нашого іменинника на сцену. Подарунок вручає сільський голова). 

Ведуча 2.      Ой, як весело, як гарно, всі прийшли сюди немарно. 

А коли у залі свято, ніжки хочуть танцювати.  

Дорогі гості! Прийміть у подарунок музичне вітання. 

Ведуча 1. В центрі нашої сцени, на чільному місці, лежить поважний коровай. 

Він випечений дбайливими руками із борошна, творцями якого є наші 

хлібороби. За давнім народним звичаєм українців розділімо коровай між усіма 

присутніми на святі. Нехай шматочок духмяного короваю нагадає кожному з 

вас про святий обов'язок перед рідною землею, про причетність до 

споконвічного ремесла дідів та прадідів, до мирної місії хлібодара - творця 

добробуту і щастя народу. 

Почесне право розділити святий коровай надається сільському голові. 

Ведуча 2.   Хліб, наче сонце, зігріє теплом, 

Хліб поведе нас достойним шляхом. 

Хліб, наче пісня, мистецтва краса :  

свіжість йому дарує роса, 

Твердість характеру від хлібороба,  

якість і зміст має вищої проби. 

 І яка б доля не випала нашій землі розділімо її з нею, будьмо вірними їй до 

кінця, щоб колосилися поля, щоб щодень на нашому столі лежала хлібина, щоб 
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дім повнився щасливим дитячим сміхом, Любімо землю, і вона віддячить нам 

сторицею. 

Ведуча 1.       Коли пісні мойого краю пливуть у різних голосах,          

 Мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах. 

Ведуча 2. Бриніла пісня далеко в левадах, бриніла ніжно і жалібно, стогнала, 

білим туманом стелилася у вечірніх сутінках. А потім розливалася далеко за 

селом, під горою… Там, в затишних вербах, внизу біля Шкарпи отаборилися 

кочові цигани. 

Бентежні звуки прекрасних пісень, що звучать на нашому святі, запальні 

таночки зачарували і покликали їх до нас. Зустрічайте, у нас в гостях 

циганський табір. 

Циганка 1.   Вести цей час в теплу тиху ніч для циганських віч,  

Пісня ллється, гітара бринить  

Ми прийшли тут до вас, щоб  

Вам принести радість і сміх. 

Циганка 2. Наш табір вітає всіх зі святом. Ми хочемо вас не тільки привітати, а 

ще й трішки погадати. 

Циганка 3.   Ваша хата вже багата, бо сьогодні у вас свято.  

Ми гадаємо без обману, купуємо, міняємо,  

деколи й добра бажаємо. 

 

Циганка 4.    Ай, веселі, ай, хороші, давайте ми вам поворожимо. 

Будьте щедрими на гроші, якщо ґазди ви хороші. 

( дві циганки ідуть до людей ворожити) 

Циганка 1.   Позолотіть ручку. Я скажу вам щиру правду 

Бачу долю вашу гарну 

Від роси і від води вам примножаться роки! 

 

Циганка 2.   Тільки радість буде з вами, а біда піде лісами.  

Вам ніколи не хворіти і в достатку вік прожити. 

 

Циганка 1.   А за ті бажання, що ми вам сказали 

                        Просимо покірно, щоб ви нам щось дали. 

 

Циганка 2.   Голубців мисчину, калача смачного, або щось іншого. 

Все це ми приймемо як щедрі дари.  

На кінці вас привітаємо, 

З Днем села вітаємо. 

(Музичний подарунок від циганського табору) 

Ведуча 1. Ось і прийшла пора завершувати наше свято. Ми хочемо, щоб у вас 

не лише сьогодні, а й завжди був хороший настрій, щоб кожен день вам додавав 

бадьорості, щоб сонячне проміння зігрівало серця. 

Ведуча 2. Запрошуємо на сцену всіх учасників художньої самодіяльності. Для 

вас співали і танцювали учасники вокально-хореографічного ансамблю 

«Веселочка» Рудосільського будинку культури. До заключного слова 
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запрошується сільський голова Федорчук В.Б. 

Ведуча 1. Ми щасливі, що сьогоднішнє свято відбулося і ми змогли висловити 

все, що відчуваємо до вас : свою повагу, шану, гордість, ніжність, відданість, 

любов. 

Не даймо згинуть ми селу, вкладаймо силу все нову. 

Духмяні пахощі збирайте, і сонце на зорі стрічайте. 

Материнську мову не забувайте,  

Красу земну нащадкам передайте. 

 

Ведуча 2.      Щоб у нас усе було, треба, щоб жило село,  

Тоді будем панувати, не будемо лиха знати, 

Будемо жінок любити, в хату гроші приносити,  

Своїх діток доглядати і онуків пригощати.  

Молодим дамо дорогу - гарну маємо підмогу,  

Старість хай буде багата, веселою рідна хата.  

Хай усюди колоситься жито і овес й пшениця.  

Хай здорові будуть всі: і дорослі, і малі. 

(Звучить пісня « Україна» у ви конанні всіх учасників свята) 
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ПРИМІТКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


