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Найдорожче у світі слово – мама 
 

Є багато мам на світі, 
Мами добрі і привітні. 
Та одна є наймиліша. 

Хто така? Скажу я вам. 
Рідна матінка моя! 

Ще в колисці немовля 
Слова «мама» промовля. 
Найдорожче в світі слово 
Так звучить у рідній мові: 
– Мати, матінка, матуся, 

Називаю тебе я, 
Рідна ненечка моя! 

 
Ведуча.  Вітаємо вас, любі друзі із Всесвітнім Днем Матері! Це свято схоже 

на ніжну травневу квітку, від якої не хочеться відводити очей. Воно прибилося до 
нас із забуття переживши нещадні заборони й повертає нас душею до давніх 
традицій, щоб ми вміли проносити крізь усе життя шану до матері. А слово це –  
для кожного українця символізує священну трійцю –  рідну матір, матір Україну, 
матір-Богиню.  
Хто в радості і в горі завжди поруч з нами? 
– Це звичайно, перша ненька – наша рідна мама! 
–Хто для щирих українців на землі єдина? 

– Це звичайно, друга ненька – наша Україна! 
– Хто живе у кожним серці та у кожній хаті? 
– Це звичайно третя ненька – наша Божа Матір! 

– Тож одвіку і довіку присягнемо свято. 
– Тобі, Мамо! Україні! Тобі, Боже Мати! 
День Матері ми широко відзначаємо у другу неділю травня. Запам’ятайте це, 

хто досі не знав. 
Наш народ шанував матір з прадавніх часів. Але свято Матері з’явилося  не 

внас,  а у далекій Америці. Започаткований День Матері був так: молода 
американка Анна Джевірс втратила найдорожчу  в світі людину – свою матусю. 

Сирота прийшла до думки, що у всіх людей на земній кулі мусить бути хочаб 
один-однісінький  день на рік, колиб вони всі разом вшанували і матір-неньку, і 
матір-землю і Матір Божу.    

 Так у 1908 році у Філядельфії вперше  відсвяткували нове свято – День 
Матері. Невдовзі воно поширилося в десятках країн світу.  

 А в Україні його відзначають з 1929 року. Ми чекаємо травня, щоб віддати 
поклін Матері – берегині національних і людських ідеалів. 
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Мамина пісня 
  
 

Коли співає мама навесні, 

Летять, мов гуси-лебеді, пісні. 

Від снів тоді пробуджуються трави 

І проліски виходять на галяви, 

Коли співає мама навесні. 

 

Як мама синім літом заспіва, 

То жайворонки кличуть на жнива. 

Дзвенить тоді земля наша багата, 

Літають понад вікна ластів'ята, 

Як мама синім літом заспіва. 

 

Співай, моя мамо, 

Співай, моя рідна. 

Ти в мене на світі одна 

У синьому літі мелодія срібна. 

Свята, як твоя сивина. 

 

Коли співає мама восени, 

Курличуть журавлі із далини. 

І котиться весілля нашим краєм 

І пахне за столами короваєм, 

Коли співає мама восени. 

 

Як мама заспіва серед зими, 

Втихає заметіль за ворітьми. 

Барвінок тоді проситься до хати, 

Щедрують попід вікнами дівчата, 

Як мама заспіва серед зими. 

 

Співай, моя мамо, 

Співай, моя рідна. 

Ти в мене на світі одна 

У синьому літі мелодія срібна. 

Свята, як твоя сивина. 
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Ведуча. Слово «мама» росте разом із нами тихо, як тихо ростуть дерева, сходить сонце, 

розцвітає квітка, як гладить дитину по голівці рідна рука. І як же тихо вони приходить на 

уста – промінцем маминої усмішки і ласкавістю її очей, листочком вишні і світлиною 

сонця, пелюсткою квітки і радістю веселки, теплою лагідністю руки і вечірньою 

молитвою. 

 

Без Свята немає Святині. 

Кришталяться будні. У часі! 

А Мати-найстарша Богиня 

В сімейному іконостасі. 

Без роду немає родини. 

І ранок уже , наче вечір. 

А мати в найтяжчу годину 

Візьме усе горе на плечі. 

Без ласки немає Любови. 

Сини про це знають і дочки. 

А Мати – то Вічна Покрова. 

Накриє останнім листочком. 

Життя в кольорах живописних 

Не всім подарує по зірці. 

А Мати-суддя. 

І захисник! 

За вищою мірою-в мірці. 

 

 

Ведуча.  Мама! Чиє на світі слово більш прекрасне й  ніжне? У матері добрі і ласкаві 

руки, найвірніше і найчутливіше серце – в ньому ніколи не згасає любов воно ніколи не 

залишається байдужим. У народі кажуть: «Як під сонцем квітам, так з матір’ю дітям», 

«Немає цвіту цвітнішого, як маківочка, немає і роду ріднішого, як матіночка».  

 І скільки б тобі  не було років –   п’ять чи п’ятдесят, – тобі завжди потрібна мати, її 

ласка, її погляд. Чим більша твоя любов до Матері, тим світліше і радісніше твоє життя. 

 
Чи є в світі що світліше, 

Як мамині очі, 
Що все зорять за дітками 

Вдень і серед ночі? 
Чи є в світі що миліше, 

Як мамині руки, 
Що працюють для дитини 

Щиро, без принуки? 
Чи є в світі що щиріше, 

Як серденько мами, 
Яке б'ється для дитини 

Днями і ночами? 
Чи є в світі що дорожче, 

Як мама кохана, 
Що трудиться для дитини 

До ночі від рана? 
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Пісня про маму. 
Всі багатства у світі покине, 

Коли стане нелегко мені. 

Через відстані птахом полине, 

Як покличу в чужій стороні. 

Так відверто і бездоганно 

Буде вічно любити вона. 

А я дякувать не перестану, 

Мамо, мамо ти в мене одна. 

Приспів: 

Мамо, слізьми зрошено, мамо, Бога прошено. 

Мамо гріє душу мою - твоя молитва. 

Мамо, так призначено, мамо не відплачено, 

Мамо, за любов цю святу. 

 

 Я роками слова все шукаю, 

Щоб подякувать за доброту. 

Вже доросла, а слів тих не маю, 

Але правду пізнала просту. 

Тихим ангелом будеш хранити, 

В світі грішному серце моє. 

І щасливою буду я жити 

Лиш від того, що ти в мене є. 
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Ведуча. І хочеться так низько вклонитися трудівницям, щоб здійснилися сонячні мрії, 

материнські і надії, щоб оточувало їх синівське тепло і доброта, щоб безмежно вони 

раділи за успіхи своїх дітей. 

 Перші поняття про щастя, добро й ласку нерозривно пов’язані у нас із образом 

найдорожчої людини – матері. А мамина колискова звучить найніжнішою музикою і тоді, 

коли посрібляться наші скроні. З колискової пісні починається світ людини до 

добротворення й снаги. 

Мамо, я хочу поговорити… 
  

Мамо, я хочу поговорити з вами 

У вашім житті і в вашій смерті, 

Як ви колись перейшли полями, 

Нас беручи на долонечки вперті. 

 

Ось я бачу ті очі синії, 

Пальці відчую завжди вузлуваті. 

Б'ється мороз в посивілому інеї, 

Мерзнуть шибки у Малишковій хаті. 

Он він сидить - не хитрюга мій батько, 

Пару чобіт все тачає в базарики. 

Тихий і чесний, звичайно - багатько, 

Крапля олії, сухар до сухарика. 

Крапля олії та ложка кулешику, 

Хліба крихтина - й за неї турбота. 

- Їж, мій Андрійку, та їж, мій Олешику, 

Їжте, дитята, бо завтра робота. 

Може, він чобіт продасть для почину, 

Сонце над ним стане радістю прошите, 

Мати ж останню продасть спідничину 

Нам на штани, на букварики й зошити. 

І поведе нас до саду доріжкою, 

І подарує глевтяник на подив,  

І посміхнеться такою посмішкою, 

Що я в житті вже ніде не знаходив. 

Ту, що в житті, наче ластівка з громом, 

Хлопця в дорогу проводила з хати: 

- Чом ти, сину, не став агрономом, 

Нащо ті вірші почав ти писати? 

І задивлялась у зморшках тривожна: 

- Де той малий, що пішов без тривоги? 

Я б тобі хліба приніс, якщо можна, 

Я б тобі пісню приніс, якщо можна. 

Мамо, до тебе немає дороги. 

Пісню б оту, де ті очі дівочі 

Сяють і ріки шепочуть з гаями 

(В'ється в Ревуцького аж до півночі, 

В Майбороди виліта солов'ями) 

Пісню б оту... 

 

А я пісню не рушу, 

Тільки вклонюся дорогам і нивам, 

Тільки візьму вашу ласку і душу, 

Може, від того я стану щасливим. 

Там, де синь-Дунай, 

Там, де зелен гай, 

А вже серця мого трудного, 

Мамо, не займай. 

В'ються пташки крила, 

Де твоя могила, 

Тільки слідочок 

З-під білих ніжочок, 

А де мати походила. 

  

Ведуча. Мати…материнське серце здатне перейматися белем на відстані, журитися долею 

своїх дітей, онуків, правнуків усе життя. Як би могла, сонечко прихилила б…І хочеться 

кожному з нас, щоб Сива Ластівка, Мати жила вічно. 

 

Посіяла людям літа свої, літечка житом, 

Прибрала планету, послала стежкам споришу, 

Навчила дітей, як на світі по совісті жити, 

Зітхнула полегко - і тихо пішла за межу. 

 

- Куди ж це Ви, мамо?! - сполохано кинулись діти. 
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- Куди ж Ви, бабусю? - онуки біжать до воріт. 

- Та я недалечко... де сонце лягає спочити. 

Пора мені, дітки... А ви вже без мене ростіть. 

 

- Та як же без Вас ми?... Та що ж ви намислили, мамо? 

- А хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках? 

- А я вам лишаю всі райдуги із журавлями, 

І срібло на травах, і золото на колосках. 

 

- Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і злота, 

Аби тільки Ви нас чекали завжди край воріт. 

Та ми ж переробим усю Вашу вічну роботу, - 

Лишайтесь, матусю. Навіки лишайтесь. Не йдіть! 

 

Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, 

Махнула рукою - злетіли увись рушники. 

— Лишайтесь щасливі... - і стала замисленим полем 

На цілу планету, на всі покоління й віки. 
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Ведуча. Мамо, мамочко, матусю… Чи так ми звертаємось до своєї мами? Знайдіть 
ті чарівні слова, що зігрівають материнське серце, загляньмо у її очі, торкнімося її 
натруджених рук, і слова прийдуть самі.  

Вороним крилом схиливсь до мене вечір. 
І поклав до ніг сідло молодика. 

Я дивлюсь і чую, як мені на плечі 
Лагідно лягає мамина рука. 

Як мої літа, розбіглися дороги, 
Скільки б їх не знав, та є одна така— 
Та, що найдорожча, та, що від порога, 

Де благословила мамина рука. 
Щастя у житті, коли кохана любить, 

Серце зігріва її любов палка, 
Та ніколи так не приголубить, 

Як ласкава й ніжна мамина рука. 

 
Ведуча. «Вимовляє слово Мама» – і ввижається мені добра її усмішка, каре 
іскристе мерехкотіння в очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір, не 
пов’язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотистим від її очей, 
вишневим від її губ, яблуками-антонівками від її рук – і за всім цим постає слово 
«рідна», яке, хвилююче, мов усі кольори разом узяті. 
 Усі кольори увібрав у себе образ неньки.  Бо любить вона сіяти і плекати 
любисток, м’яту, матіоли, різнокольорові мальви, а понад усе – чорнобривці. 

 

Чорнобривці 
 

Чорнобривців насіяла мати 
У моїм світанковім краю, 

Та й навчила веснянки співати 
Про надію квітучу cвою. 

 
Приспів: 

Як на ті чорнобривці погляну, 
Бачу матір стареньку, 

Бачу руки твої, моя мамо, 
Твою ласку я чую, рідненька. 

 
Я розлуки та зустрічі знаю, 

Бачила у чужій стороні 
Чорнобривці із рідного краю, 

Що насіяла ти навесні. 
 

Приспів 
 

Прилітають до нашого поля 
Із далеких країв журавлі, 

Розцвітають і квіти, і доля 
На моїй українській землі. 
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Ведуча. Задумаймося, а чи не завиняють часом перед своєю мамою діти, чи не 
бувають жорстокими, чи не забувають  стежку до рідної домівки. Мамину білу 
хату, мамину вишню, чи не стають байдужими, жорстокими, егоїстичними. 
 Незабутній поет-гуморист Степан Олійник розповів про такі почуття до 
маминої хати.  
 

Сива мати сорок літ  

Прожила в тій хаті,  

Де за ґанком — 

вишень цвіт,  

Яблуні крислаті!.. 

 

Доглядала свій садок,  

Мальви буйнорослі...  

Але ось — прибув синок  

До матусі в гості. 

 

На машині «Жигулі»,  

Стрижені по моді... 

— Годі жить вам у селі,  

Порпатись в городі! 

 

Вже давно пора до нас  

Перебратись, мамо:  

Телевізор, ванна, газ —  

Шик, сказати прямо! 

 

Не ходить ні до гусей,  

Ні по воду вранці,  

Кожен вечір — то хокей,  

То спортивні танці! 

 

— Не вагайтесь! — говорив.  

І, знайти щоб «свата», 

В райгазеті об'явив: 

 «Продається хата!» 

 

Налетіли покупці —  

І нема вже хати!..  

Втерши сльози на лиці,  

В путь збиралась мати. 

 

Походила по двору,  

Щоб одвести душу,  

В сад зайшла і, 

мов сестру,  

Обіймала грушу. 

 

Щебетали в синь небес  

Птахи на світанні...  



 10 

І повіз її експрес  

До синочка Вані! 

 

... Був давно готовий план,  

Як зустріти неньку:  

Одвели старій диван,  

Тумбочку гарненьку. 

Вечорами внук Артур  

Грав їй на баяні.  

Потім — з бази гарнітур  

Притаскали Вані. 

 

Інші меблі — інший план!  

І невістка строга  

Пересунула диван  

Ближче до порога. 

 

Згодом десь припер синок  

Дзеркало у рамі,  

Та в «передню», у куток, —  

Розкладушку мамі. 

 

Повалило в Ваньків дім  

Більше друзів, звісно...  

Рік минув, 

і в домі всім  

Стало «дуже тісно»! 

 

Про повернення в село  

Не могла й гадати:  

Вже в старої не було 

 Ні грошей, ні хати! 

 

Сварки, чвари почались...  

А за тиждень Ванька  

Розліпив об'яви скрізь  

«Є хороша нянька!» 

 

************** 

 

В мамин сад іде весна,  

Знов цвісти він буде...  

Де живе тепер вона — 

 Знають добрі люди! 

 

 

 Ведуча. «Берегти матір – означає піклування про чистоту джерела, з якого ти 

пив з першого свого подиху й питимеш до останньої миті свого життя: ти живеш 

людиною і дивишся в очі інших людей, як людина лише остільки, оскільки ти назавжди 

залишаєшся сином своєї матері» 

       (Василь Сухомлинський) 

 

У народі стверджують: «Жінка за три кути хату тримає, а чоловік – за один». Бо 

жінка могутня і всесильна духовно. Вона з останньою надією протягую руки до щастя, 

молиться на свій ідеал, пам’ятаючи про те, що жінка–мати – це «запалена Богом остання 

свіча.»  

Нехай мені доля вготовила муки. 

Не камінь на плечі, а цілий обвал. 

Я буду до щастя простягувать руки, 

Я буду молитись на свій ідеал. 

Нехай моя доля знедолена плаче, 

Карає і мучить нестерпним життям, 

Я – все-таки сильна, я щось таки значу, 

Я світ цей дивую красивим дитям. 

Накотяться біди – повинна здолати, 

Підкориться туга- повинна змовчать 

Немеркнуче світло: я – жінка, я – мати, 

Запалена Богом остання свіча. 

І хто мене кине – покинутий буде. 

І хто словом осудить – осудиться сам. 

Земна і небесна – такою прибуду! 

Такою достанусь грядущим вікам. 
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Велике слово "рідна мати"! 

І горе дітям, котрим знати 

Його ізмалку не далось. 

Ростуть вони, мов на чужині, 

Хиріють серцем в самотині, 

Їм не хвата усе чогось. 

Їм не хвата веселих тих 

Хвилин, щасливих та святих, 

Коли, натішившись, дитина 

Біжить, утомлена, й в коліна 

Ховає личенько у неньки, 

Та просе ласки, а рідненька 

Почне казати, що хотіла 

Зробити відьма із Івасем, 

Як він на дуба одховався, 

Та як забрали його гуси; 

Або обідець як бабусі 

Носила в темний ліс, на лихо, 

Червона Шапонька, - та стиха 

Маленьке пестить, обніма, 

Аж поки те не задріма. 

Чужа ж рука, хоча й жіноча, 

І щира ласка добра отча 

Тепла того їм не дадуть, 

І душі їх, сирітством стріті, 

Хоч як були б добром налиті, 

Розкішно вже не процвітуть. 

_________________________________________________________ 

 

Мені сорочку мама вишивала 

Неначе долю хрестиком вела 

Щоб лихих стежинок не шукала 

І до людей привітною була 

Виконуй доню – мама говорила 

Життя закони, істини прості 

Не зраджуй землю, що тебе зростила 

Не залишай нікого у біді 

 

Приспів (2): 

А сорочка мамина біла-біла 

А сорочка мамина серцю мила 

А сорочка мамина зігріває 

Я її до серденька пригортаю 

 

Літа неначе птахи пролітали 

Матусі коси дивом зацвіли 
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І я сорочку білу вишиваю 

Як вишивала матінка мені 

Виконуй доню – мама говорила 

Життя закони, істини прості 

Не зраджуй землю, що тебе зростила 
Не залишай нікого у біді 

 
 
 

 
 

 Ведуча. Жінку-матір часто порівнюють із небесним створінням, богинею, святою. Любов 

матері – найбільша коштовність у нашому житті. Любов до матері – найсвятіше щастя. 

Повноцінне, спокійне та радісне життя людини, якщо ці два почуття бентежать її думки та 

вчинки, розпочинаючи з дитинства, адже мати – це сонце нашого життя.  

 Наші мами! Сьогодні ми низько вклоняємось за їхні нестерпні муки, що 

подарували світу нові життя; за їхні безсонні  ночі, коли вони сиділи над нашими 

колисками; за їхнє велике терпіння, за ніжні руки і гарячі серця.  Це їхня повсякденна 

турбота і невтомна праця, їхня палка любов благословляють нас у дорогу життя.  

 Станемо навколішки  перед Матір’ю й душею засвітимось – праведно, як на 

сповіді. 

(Виходять чотири дівчини із запаленими свічками в руках і стають біля образу 

Матері  Божої ). 

 

Є в мене найкраща на світі матуся, 
За неї до Тебе, Пречиста, молюся. 

Молюся устами, молюся серденьком 
До Тебе, небесна Ісусова Ненько. 
Благаю у Тебе дрібними словами 
Опіки та ласки для любої мами. 



 13 

Пошли їй не скарби, а щастя і долю, 
Щоб дні їй минали без смутку, без болю. 

Рятуй від недуги матусеньку милу, 
Даруй їй здоров'я, рукам подай силу, 
Щоб вивела діток у світ та й у люди, 

Щоб ними раділа-пишалась усюди. 
За це я складаю в молитві долоні 

До Тебе, Царице, на соняшнім троні. 
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