
 

ВИХОВНИЙ ЗАХІД: «ЮНА УКРАЇНОЧКА» 

Мета: ознайомити учнів з традиціями, звичаями і побутом українців; 
показати поетичну обдарованість, вміння і винахідливість, віртуозність; 

виховати любов до духовних надбань рідного народу, берегти і наслідувати  

їх у повсякденному житті. 

(Зал прикрашений вишитими рушниками, стіл застелений вишитою 
скатертиною, дівчата у вишитому одязі, звучить пісня "А я просто 

українка, україночка". Музика стихає, на сцену виходять ведучі. 

Іванка: Кожен народ має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох 
століть. Вони освячені віками. Звичаї - це ті прикмети, за якими 

розпізнається народ не тільки в сьогоденні, а й в історичному минулому. Це 

ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших 

національних справах. Звичаї і рідна мова, - це і є незнищені характерні 
ознаки народу.  

Зараз для Вас прозвучить пісня «Мій ангел» у виконанні Ільчук Емілії. 

Юля: На конкурсі учасницям надається можливість показати знання 
народних звичаїв, окрім того - продемонструвати загальну культуру, 

сміливість та винахідливість, оригінальність. На учасниць чекають різні 

випробування. Комусь пощастить більше, комусь менше. Але не треба 

сумувати у разі невдачі, не личить схиляти голови в печалі. Наш народ 
витриманий, сміливий, дотепний, веселий. Тож будемо гідними називатися 

українцями. А тепер запрошуємо учасниць конкурсу.  

Учасниця під № 1 Багній Надія 
Учасниця під № 2 Кутинець Любов 

Учасниця під № 3 Нечипорчук Юлія 

Учасниця під № 4 Білецька Вікторія 

Учасниця під № 5 Хміль Марія 
/Звучить музика. Учасниці конкурсу разом співачками виходять на сцену. І 

виконують пісню «А я просто українка, україночка". 

учасниці залишаються на сцені 
Іванка: А зараз ми познайомимося з нашими членами журі - це Анна 

Петрівна Полюхович, Андрій Вікторович Кузьмич,  Віктор Павлович 

Процюк  та Андрій Миколайович Панащук.   

 
Дорогі учасниці, наш перший конкурс має назву "Привітання". Ви повинні 

розповісти про себе, свої інтереси і захоплення, про улюблене заняття і 

привітатись з членами журі й глядачами й вигляді "Самореклами". Першою 

вступає в змагання учасниця під №.1…2…3…4…5… 
Шановне журі, просимо Вас оцінити конкурс за п’ятибальною системою. 

Юля: Дякуємо учасницям за привітання і переходимо до наступного 

конкурсу, який називається "Звичаї українського народу". Кожна з учасниць 
повинна розповісти про одне з православних свят, яке ми святкуємо.  

/Учасниці по черзі витягують квитки, на яких написані назви народних свят/. 



Учасницям конкурсу дається 1 хв на підготовку відповіді (тихо звучить 

музика Баха) 

А зараз до Вашої уваги, танець у виконанні дівчат. 
(дівчата виконують український народний танець) 

Іванка: Неможливо в нашій Україні перелічити всі трави і квіти, що 

чарівними, казковими килимами вкривають степи, узлісся, схили гір. Наші 

учасниці мали домашнє завдання: створити композицію з квітів, дати їй 
назву, а також прокоментувати це завдання. Отже запрошуємо учасницю під 

№ 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 

/Учасниці по черзі коментують композицію із квітів.  
 

А доки журі оцінює конкурс,  в цей час звучить пісня "Чорнобривці" у 

виконанні Ясінської Дарини та Ільчук Емілії.   

Юля: "Ой, хустина, хустинонька! Мережана, шита..." Так говорив про хустку 
Тарас Шевченко у своєму вірші "Хустина".  

До вашої уваги вірш «Хустина» у виконанні Корольчук Юлії 

(Юля читає вірш) 
Наш наступний конкурс пов'язаний з хусткою. Завдання для конкурсанток: 

хто найоригінальніше  зав'яже хустку? (триває конкурс) 

Журі оцінює конкурс, а для глядачів звучить пісня "А сорочка мамина" 

Іванка: Все починається з дитинства, з колискової. Звідти беруть початок 
наші турботи і радощі, смуток і веселість, тривоги і сподівання. Колискова - 

це душа, яка хо-дить навшпиньках. Почути її кроки можуть лише ті, хто вміє 

слухати. Тож давайте послухаємо, які колискові пісні підготували наші 
учасниці. А спочатку конкурс: "Хто правильно і гарно запеленає ляльку". А 

потім проспіває для неї колискову. Запрошуємо конкурсантку під №1…. 

/Учасниці  загортають ляльок і одночасно кожна для своєї ляльки співає 

колискову/ 
Отже, журі оцінює конкурс, а для глядачів виступ на барабанах у виконанні 

колективу барабанщиць Центру. 

Юля: "Пригощайтесь любі гості…" - припрошувала господиня гостей, 
подаючи вареники. Сьогодні наші учасниці запрошують скуштувати їхні 

страви. Дівчатка змагатимуться за звання "Майстриня-господиня". Кожна 

приготувала одну із страв української національної кухні. А журі визначить, 

хто з них не лише знає українську національну кухню, а й вміє смачно 
готувати.  

/Під музику «Кухарочка» входять учасниці зі своїми стравами, кожна 

розповідає, як вона приготувала страву і запрошує до столу.  

Учасниці ставлять свої страви на стіл журі під своїм номером. 
А поки наше журі куштує страви і оцінює конкурс, звучить українська 

народна пісня "А мій, милий, чорнобривий, вареничків хоче..." (Звучить 

пісня). 
Для всіх присутніх вірш «Дівоча коса» у виконанні Дем’янчук Агнеси  

 

 



Ви ранні роси, небесні схили, 

Зерна покоси, проміння хвилі… 

Ви чарували, до ніг стелились, 
Ви цвіт вплітали і колосились. 

Приворожили… Зачарували… 

З плечей спадали та обіймали!... 

Ви закохали, ви закружляли, 
Жіночу вроду ви доповняли!... 

Як пахнуть маки й ранкові роси, 

Вінець вплітали в жіночі коси!... 
Я вплету тобі, доню, у коси 

Кілька стрічок ясних кольорів. 

Синя - небо прозоре і роси, 

І шаленого вітру порив. 
У косі, вже прикрашеній синім, 

Заясніють на сонці жита: 

Жовта стрічка лягає промінням, 
Щоб зігріти майбутні літа. 

Ось зелена - гаї і садочки, 

У весняному лузі трава; 

Кволі з виду, тоненькі росточки, 
Що із них потім хліб визріва. 

Є іще одна стрічка - червона: 

Кров, пролита за волю колись, 
І калини тендітної грона 

У косу твою русу вплелись 

...Я вплету тобі, доню, у коси 

Калинову, замріяну даль, 
Жовте сонце, зелені покоси, 

І прозорий небесний кришталь. 

(тихо звучить музика Баха) 
Іванка: А зараз пропонуємо конкурс для глядачів. Я запрошую на сцену 

дівчат, котрі мають довгі коси. Наше журі визначить, у котрої глядачки 

найдовші коси. Переможниця отримає подарунок. 

/Переможниця отримує приз/.  
Юля: Нашу конкурсну програму продовжують нові завдання для учасниць. 

Кожна учасниця має змогу зараз виступити перед глядачами із своїм 

художнім номером. Запрошуємо учасницю під № 1… 2 … 3 … 4 … 5… 

(Ведучий проводить конкурс ); 
(Конкурсантки залишаються на сцені) 

Іванка: Українська пісня! Хто не був зачарований нею! Вона багата 

мелодією, безмежною широтою і красою образів. Під час наступного 
конкурсу ми й побачимо, чи знають наші учасниці українські народні пісні. 

Зараз для учасниць будуть звучати мелодії українських народних пісень, які 

вони повинні відгадати.  

http://probapera.org/publication/13/15633/sama-ty-ne-znajesh-scho-ty-shukajesh.html
http://probapera.org/publication/13/15868/berezneva-bila-haryachka.html
http://probapera.org/publication/13/13557/ty-nizhnosti-terenovyj-vinets.html


(Триває конкурс), (конкурсантки залишають сцену) 

Поки учасниці готуються до наступного конкурсу для вас лунає пісня у 

виконанні Ясінської Дарини. 
Юля: "Сучасна українка" - таку назву має наступний конкурс. Наші 

конкурсантки продемонструють образ «сучасної українки.» 

(Під музику виходять конкурсантки) 

Юля:просимо журі оцінити останній конкурс «Сучасна українка». 
(після виходу останньої виходять співачки і разом з конкурсантками 

виконують пісню «Україно») 

Наше свято добігає кінця. Тож просимо журі підвести підсумок конкурсу 
«Юна Україночка». 

А для всіх присутніх звучить пісня «Україно» 

Всі разом: Дякуємо за увагу! 


