
Сценаріи свята до Дня рідноı̈ мови 

«Краса України і матері мова лунає у пісні і в серці 
дзвенить» 

Мета: ознайомити учнів із скарбами рідної мови, виховувати патріотичні 

  почуття, інтерес до історичного минулого, прищеплювати любов і 

  повагу до української мови. 

КМЗ:  плакати, присвячені Дню рідної мови; книги; рушники; портрет  

  Шевченка; музичний супровід; презентація; відеоматеріали. 

 

Лунає пісня «Мова єднання» 

Ведучий 

Моя країна — рідна Україна,  

Яскрава зірка, світле диво з див, 

Ведуча 

Моя країна — м'ята і калина, 

Земля, яку наш Бог створив і освятив. 

Ведучий 

Умив джерельною і чистою росою 

Прикрасив квітами, красу їм передав. 

Ведуча 

Підніс високо сонце над рікою 

І місяць золотий за обрієм сховав. 

Люблю тебе, прекрасна Україно, 

Волошки в житті, яблуневий цвіт.  

Ведучий 

Смереки в горах та стрункі ялини... 



Для мене все найкраще — це мій світ! 

Ведучі:  В Україні українська мова функціонує як національна мова держави, 

нею розмовляють ті, хто любить свою Вітчизну і гордиться її історією, хто не 

уявляє себе без причетності до свого великого волелюбного народу. 

 У Конституції України у статті 10 записано: «Державною мовою на 

Україні є українська мова». 

Ведучий: Сьогодні, 9 листопада – свято рідної мови, бо саме завдяки їй ми 

об'єдналися в один народ, в одну націю, бо як стверджував відомий український 

письменник Панас Мирний, «найбільше і найдорожче добро в кожного народу 

— це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в 

яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почуття». 

 Петро Яцик казав: «За добрі знання рідної мови будемо платити великі 

премії. Те, що дорого коштує, високо й цінується». У престижності премії 

віддзеркалюється престижність знання рідної мови. 

Ведучий: Першим скористався справжнім гумором малоросійського народу і 

його мовою Іван Петрович Котляревський, якого по праву називаємо сьогодні 

основоположником української літературної мови.  

Ведучий: Щоб у цьому переконатися, пропонуємо до вашої 

уваги уривок з фільму «Наталка Полтавка»  

 

Уривок з фільму «Наталка Полтавка» 

Ведуча: А Тарас Шевченко своїм величезним талантом розкрив 

невичерпні багатства народної мови, осягнув її і, як ніхто, відчув чудову, 

чарівну музику українського слова: 

Ну що б, здавалося, слова... 
Слова та голос — 

Більш нічого. 

А серце б'ється — ожива, 

Як їх почує!.. 

 



На сцену виходить дівчина – вірш «Україна». 

«Україна» 

На якій не розмовляв ти мові, 

Але рідною найбільше дорожи. 

Бо у домі, де чекають всі тебе з любов'ю, 

Ти привітне слово кожному скажи. 

А найбільше буде рада мати, 

Що привчила змалечку до мовної краси. 

Мелодійне слово на порозі в рідну хату 

З серцем і душею в гармонії неси. 

Поважаю всі на світі мови, 

Але вкраїнську понад всі люблю! 

Бо такої задушевної й ніжної вимови 

В жодній з них не відчую, не вловлю 

Любіть цю мову — мову українців справжніх, 

Мелодію душі у серці не згасіть! 

Велику силу має мова ця відважна — 

Це світло мудрості у світ життя несіть! 

Ведучий: 

Моя прекрасна українська мово, 

Найкраща пісня в стоголоссі трав. 

Кохане слово, наше рідне слово, 

Яке колись Шевченко покохав. 

Ведучі: (по черзі читають текст) 

• Слово тихе, а громом гримить із сивих століть і пробиває тюремні мури, не 

дає заснути в дні сущому, бо для вічності вимолене душею. 

• Слово сяйливе, бо із сонця благословилося. 



• Слово вічне, як вічна під небесами його матінка — Земля.  

• Слово пророче, бо світить Україні крізь морок віків і воєнні дими, темінь 

неволі й пелену сліз, як усміх дитини. 

• Слово живе, бо зродилося в любові.  

• Слово сильне, бо зросло на вірі. 

• Слово віще, бо несе під серцем надію, як життя. 

• Слово чесне, бо освячене правдою. 

• Слово заповітне, бо покликане здобути волю. 

Ведуча: До вашої уваги інсценізація казки про частини мови. 

Дійові особи: Іменник, Прикметник, 

Займенник, Числівник, Дієслово, Прислівник, 

Прийменник, Сполучник, Граматика. 

Ведучий: За горами високими, за морями 

глибокими є славна і благодатна земля. З 

давніх-давен під блакитним небом там 

вирощують золоті хліба, плекають квітучі 

сади, складають найкращі в світі пісні. 

 Владарка цього краю — Мова Солов'їна. Держава її 

поділена на князівства з дивними назвами: Лексика, Фонетика, 

Граматика, Стилістика. 

 Одного разу княгиня Граматика викликала своїх дітей — 

доньку Морфологію і сина Синтаксиса — й звеліла їм: 

— Зберіть у палац усіх моїх вельмож, хочу почути, який лад і порядок дають 

вони в князівстві, чим займаються мої піддані та чи вміють шанувати злагоду і 

єдність... 

 І прийшли до палацу вельможі, і кожен сказав слово про себе та свою 

родину. 

Іменник:  

— Я вітаю тебе, пресвітла княгине, від імені найчисельнішого, 

найважливішого, найчастіше вживаного племені слів. Ми, іменники, називаємо 

все: предмети, явища, почуття... Ось погляньте: світить (що?) сонце, кругом 



(хто?) діти. І ліс, і поле, і річка, і море, хліб, роса, машини... 

Мама і тато, бабуся й дідусь, друг і товариш... Країни і планети, 

океани і галактики — все відповідає на запитання: хто? що? Як 

сонце і вода породжують усе живе на землі, так і ми живимо 

мову. І в реченні можемо бути будь-якими членами... 

Прикметник: 

— Усе, що сказав мій брат Іменник, — правда. 

Та не слід забувати й інші племена. Без мене, 

Прикметника, не скажеш, що квітка — гарна, 

дівчина — вродлива, матуся — ніжна, а Вкраїна 

— рідна. Що молодість — прекрасна, дитинство 

— незабутнє, а старість — мудра. 

 Що Бог — милосердний, земля — свята, хліб — насущний, наука — 

потрібна, злодійство — ганебне, а книга — безцінна... Адже важливо знати не 

тільки, хто ми, а й який, яка, яке, які ми. 

Займенник: 

— Я не можу вихвалятись, як Іменник і Прикметник, бо ми, Займенники, не 

такі чисельні й не такі яскраві та пишні. 

 Нас небагато, ми маленькі, але завжди готові 

прийти на допомогу ближньому, зайнявши його місце 

у мовленнєвому потоці. Я і ти, ми і ви, він, вона, воно, 

вони — всі ми, Займенники, вірно служимо Матінці 

Мові і, як повнозначні її частини, сумлінно виконуємо свою синтаксичну роль... 

Числівник: 

— Усім хочеться заможно жити. А якщо хочеш бути 

багатим — мусиш уміти лічити гроші. Отож без нас, 

Числівників, годі й братися хазяйнувати! А чи знали б 

ви, скільки тисячоліть існує наша материнська мова, 

коли засновано Київ, у якому році хрестили Русь, 

скільки років прожив Тарас Шевченко? 

І кількість, і порядок при рахунку — за все це відповідаємо ми, Числівники. 



Дієслово: 

— А без мене взагалі не можна уявити життя. Зі мною 

сонце світить, земля родить, люди працюють, діти 

граються, вчаться, ростуть. Я і хліб печу, і казку читаю, 

і одяг шию, і в морі плаваю, і Вітчизну люблю, й міста 

будую, і зло караю. 

 Разом з Іменником — граматична основа речення, його головні члени: 

Підмет і Присудок... 

Прислівник: 

— Так, брате Дієслово. Ти — рух, дія, думка, поступ. Але 

чи знали б усі, де, коли, як і з якою метою ти звершуєш 

свої справи, якби не ми, скромні Прислівники? Вдень і 

вночі, влітку і взимку, давним-давно, колись і тепер — 

завше поруч з тобою — я, Прислівник. І, незважаючи ні на що, залишаюся 

незмінним. 

Прийменник: 

— Я хоч і не маю самостійного значення, та виконую 

важливу і благородну місію. Я слова між собою єднаю, 

дружбі їхній сприяю. Без мене не визирнеш у віконце, не 

розкажеш про кінофільм, не сядеш за стіл, не підеш до 

школи, не поділишся з другом. 

Сполучник: 

— Ми з Прийменником — службові, вірно служим нашій 

мові. Приміром, я, Сполучник, з'єдную однорідні члени 

речення, а прості речення зв'язую у складні. 

Граматика: 

— Ви порадували мене, добродії, переконавши у тому, 

що її Величність Мова Солов'їна житиме і процвітатиме 

вічно. Бо всі ви живете дружно, в єдності й гармонії. А в 

єдності — сила народу. 

 



Ведучі: Говорять українською мовою і за межами України: у 

Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані, Польщі, Словаччині, 

Чехії, Хорватії, Угорщині, Канаді, Австралії та в багатьох 

інших державах. 

Ведучі: Рідна мово! Світом ти визнана за одну з 

наймилозвучніших. Тисячі українських пісень чарують серця людей своєю 

красою і неповторністю.  

 

Лунає пісня «Цвіте терен» 

 

Я із калини сопілку зроблю, 

Щоб розбудити ранкову зорю. 

Мову свою усім серцем люблю, 

Нею співаю і говорю, 

Мовою рідною славлю я день, 

Працю і хліб, що лежать на столі. 

Скільки звучить українських пісень 

В рідних куточках святої землі. 

Мово прекрасна моя, не мовчи! 

 

Ведучі:   Слів у мові мільйон – вибирайте найкращі! 

Говоріть, як колись вас навчала матуся, 

Говоріть, як навчав у дитинстві татусь, 

Легко так, вільно так, щоб слова були в русі, 

Не тримайте слова, віддавайте комусь. 

Щиро так, м'яко так починайте казати, 

Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі, 

Кожне з них, лиш торкни, як струна, виграє. 



Зрозумілі, вагомі й усі вони наші — 

Мелодійні, дзвінкі, українські слова. 

Лунає пісня «Ой, у вишневому садочку» 

Ведучі: Із сивої глибини бере початок наша мова. Шлях її — 

це тернистий шлях боротьби. Перетерпіла вона, мова наша 

рідна, і дикунський циркуляр царського міністра Валуєва, і 

ганебний Емський указ 1876 року, які забороняли друкувати 

книги українською мовою, і розпорядження комуністичної 

партії, згідно з яким українські батьки звільняли своїх дітей 

від вивчення української мови... 

Обминаймо чужинні слова кострубаті, 

Що до нашої мови зухвало повзуть. 

Говорімо, почуваймося, наче на святі, 

І натхненні слова радість всім принесуть. 

Говорім про любов та про віру у щастя, 

Уникаймо мовчання, нудьги та ниття, 

Говорім, хай в розмові слова веселяться, 

Говорім і продовжуймо мові життя. 

Ведучі: Є в нашій мові те, що не вмирає — 

Тепло любові, пам'яті, надій. 

Із гумором співдружна Україна, 

Так сміємось на здоров'ячко у ній. 

Ведуча: До нас на свято завітали баба Параска і баба Палажка.  

Палажка: Люди добрі! Оббріхує мене клята Параска на кожному кроці. Доки 

гризла мене за господарку, тепер дорікає, що я балакаю не так, як вона хоче. Я, 

— каже, — не культурна, жию уже у двай-цік первому віці, а говорити по-

людськи не умію. Придумала ж таке, моя сварлива сусіда. Чекай-но, який же 

тепер рік? А! Згадала! Це ж уже двох тисяч сімнадцятий... 



Параска: От ти знову говориш, як баба часів Івана Нечуя-Левицького. Ми 

живемо у двадцять першому столітті. Потрібно говорити культурно. 

Запам'ятай, що на календарі тепер дві тисячі сімнадцятий рік. Ех... І коли до 

тебе розум постукає? 

Палажка: Стукав уже, стукав, і не один. А до тебе ніхто не приходить, бо 

господиня з тебе нікудишня: ні грядки не маєш на городі, ані курки на подвір'ї. 

Параска:  Що це? Палажка недочуває, чи вдає, що не чує? Палажко, якщо 

будеш слухати мої поради, то станеш культурною людиною. 

Палажка: І яке тобі діло до мене. Ти що, шукаєш зачіпки до сварки? На моє 

безголов'я і хати наші на одному кутку. Люди добрі! Що мені робити? Може, 

спродуватися, пакуватися та їхати на кубанські степи? Дав же мені Бог сусіду 

— нічого й казать! 

Параска:  Та і мені прикро, що таку сусіду маю: як «захарамаркає» щось, то і не 

второпаю, про що говорить. Ходи лише до мене в гості, я тебе кавою пригощу. 

Ходи-ходи... 

Палажка: Що це ти мені махаєш? 

Параска: Не махаю, не говори так не культурно. Я тобі подаю знак, щоб ти до 

мене зайшла до хати. Маю дома запашну каву, хочу тебе почастувати. 

Палажка: А печення у тебе є? Чи, може, пирожено слойоне, творожні кошички, 

блінчики пекла? Конфети якісь маєш? З ними добре кофе пити. 

Параска:  Почастую тебе всім, лише культурно скажи. Я ж тебе вже вчила. 

Палажка: Та я так лишень жартую. Пам'ятаю добре, що багато людей у нас 

збаламутилися і говорять так, що не завжди їх розуміємо. Я ж запам'ятала, що 

слова «кофе» в українській вимові немає, а є кава; замість «блінчики» потрібно 

говорити «млинці»; замість «конфети» — цукерки; не «печення», а печиво; не 

«пирожено слойоне», а тістечка листкові; замість «творожні кошички» — сирні 

корзинки і тд. 

Люди добрі! Я спродуватися не буду, нікуди із України не поїду, бо тут моя 

хата, тут мої земляки і мова моя — найкраща для мене з усіх мов. 

Параска: Звертаємося до всіх українців: любіть, вивчайте, збагачуйте нашу 

мову! 



Танець. 

Ведуча: Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Нею можна передати 

найтонші відтінки думок і почуттів. Та розмовляючи щодня вдома, у школі, на 

вулиці, ви іноді й не замислюєтесь над особливостями, відтінками слів, 

доцільністю вживання їх...Сприймаєте слова, як щось звичайне, само собою 

зрозуміле. 

Ведучий: Рідна мова в кожного із нас єдина, як мати, як рідна земля. І де б не 

були ми, завжди хвилюємось, зачувши рідне слово, скрізь відчуваємо поклик 

Батьківщини. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам 

викликати до себе поваги. 

Ведуча.  Людині визначено Богом місце народження, країна, небо; вона не 

може нічого того поміняти, як не може поміняти саму себе. А якщо щось із того 

призначеного їй, поміняє, то не на краще, бо чуже ніколи не буває кращим. І 

куди б ти не пішов – твоя Батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ 

завжди будуть з тобою. 

Ведучий:   Шановні друзі, наше свято добігло кінця. Ми щиро дякуємо, що ви 

були разом з нами. 

Ведуча:  І ми віримо, що наша українська мова буде рости і розквітати разом із 

вами. 

Ведучий: Тож ми не прощаємося. А говоримо: до побачення! 

Звучить пісня «На нашій Україні»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«Черкаське вище професійне училище» 

 

 

 

 

 

Сценарій свята рідної мови 

«Краса України і матері мова лунає у 

пісні і в серці дзвенить» 
 

 

Підготували викладачі 

української мови та літератури Волос Т.Т. 

англійської мови Мірошніченко К.В. 

 

 

  


