
Сценарій свята до Дня української писемності та мови: 

«Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг» 

Вітальна пісня про українську мову  

(Зала прикрашена вишитими рушниками, звучить уривок з народної пісні). 

Учень 1. Доброго дня, шановні гості! 

Учень 2. Щиро вітаємо вас з початком тижня української мови! 

Учень 1. 9 листопада щорічно в Україні відзначають День української 

писемності та мови. Це день вшанування пам’яті Нестора Літописця — 

послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. 

Учень 2. Мова й писемність є факторами, що утворюють культуру. Якщо у людей 

відібрати право або можливість говорити рідною мовою, то це буде найважчим 

ударом для них. Якщо в людини відібрати книги рідною мовою, то вона втратить 

найважливіші скарби свого народу, його віковий досвід. 

Учень 1. Початок писемності — особлива віха в історії кожного народу, в історії 

його культури. У глибині тисячоріч і сторіч зазвичай губляться імена творців 

писемності того або іншого народу. Але слов’янська писемність має дивовижне 

походження. Завдяки цілому ряду історичних свідчень нам відомо про початок 

слов’янської писемності та про її творців — святих рівноапостоль-них братів 

Кирила й Мефодія. 

Учень 2. Батьківщиною братів Константина (так звали святого Кирила до 

прийняття ним чернецтва) і Мефодія була Македонська область Візантії, а саме 

головне місто області — Фессалоніки, або слов’янською Солунь. Батько 

майбутніх просвітителів слов’ян-ських народів належав до вищих щаблів 

візантійського суспільства. Мефодій був старшим, а Константин молодшим із 

семи його синів. Рік народження кожного із братів точно невідомий. Дослідники 

відносять рік народження Мефодія до другого десятиліття IX століття. 

Учень 1. Константин дуже рано навчився читати й дивував усіх своєю здатністю 

до вивчення інших мов. Він отримав гарну освіту при імператорському дворі в 

Константинополі під керівництвом кращих у Візантії наставників. У Житії 

Константина про його освіту повідомляється: «За три місяці він вивчив усю 

граматику й узявся за інші науки. Вивчив Гомера, геометрію, й у Лева й Фотія 

вивчав діалектику та інші філософські вчення, крім того — риторику, 

арифметику, астрономію, музику та інші еллінські науки. І так він вивчив усе це, 

як не вивчав цих наук ніхто інший». 

Учень 2. Епохальне значення для всього слов’янського світу мало посольство 

Константина в Моравію у 863 році. Моравський князь Ростислав просив 

Візантійського імператора Михайла III направити до нього проповідників, що 

володіють слов’янською мовою: «Земля наша хрещена, але немає в нас учителя, 

який би наставив і навчив нас, і пояснив святі книги. Адже не знаємо ми ані 

грецької мови, ані латинської; одні вчать нас так, а інші інакше, від цього не 

знаємо ми ні написання букв, ні їх значення. І пошліть нам учителів, які б могли 

розповісти про книжкові слова й про зміст їх». 



Учень 1. «Навчати без азбуки й без книг — це все одно, що писати бесіду на 

воді», — відповідав Константин Філософ імператорові Михайлу, коли той 

запропонував йому відправитися із просвіт-ницькою місією до моравських 

християн. Константин Філософ склав слов’янам азбуку й разом із братом 

переклав перші тексти з Євангелія й Псалтиря. Таким чином, 863 рік в історії 

слов’янської культури відзначений як рік створення слов’янської азбуки, що 

ознаменувала початок слов’янської освіти. 

Учень 2.  Перекладацька робота Константина Філософа почалася з Євангелія від 

Іоанна. Першими словами, написаними слов’ян-ськими буквами, були початкові 

слова великоднього євангель-ського читання: «На початку було Слово» (Ін. 1:1). 

Через церковнослов’янський переклад цього Євангелія, зроблений Кирилом і 

Мефодієм, у слов’янську мову ввійшло багато слів: «світло», «істина», 

«благодать», «життя», «мир», «знання», «віра», «слава», «вічність» … 

Учитель Утім, історія створення слов’янської писемності має одну досить цікаву 

загадку. В IX столітті в слов’ян з’явилися практично одночасно дві системи 

писемності: одна одержала назву глаголиці, а інша — кирилиці. Яка з абеток — 

кирилична або глаголична — була винайдена св. Кирилом?  

Учень 1. Багато вчених схильні вважати, що першою слов’янською абеткою була 

глаголиця. Інші вважають, що святий Кирил винайшов кирилицю. Можливо, 

першовчителями слов’ян були створені обидві ці системи писемності, але згодом 

найбільше поширення одержала кирилиця, яка стала основою сучасної абетки. 

Учень 2. Найбільша заслуга Кирила й Мефодія перед слов’янським світом 

полягала ще й у тому, що вони всюди намагалися залишати своїх учнів — 

продовжувачів справи просвітлення слов’янських народів. 

Учень 1. З Хрещенням Русі книги слов’янською мовою стали дуже швидко 

поширюватися й на Руській землі. У цей час у культурі церковнослов’янська мова 

найчастіше усвідомлюється як мова молитви й православного богослужіння. Але 

цим її значення не вичерпується. Цією мовою написані пам’ятки, що сходять до 

діяльності слов’янських первоучителів — преподобного Нестора Літописця, 

митрополита Іларіона, Кирила Туровського. 

Учень 2. На початку ХІІ століття була створена пам’ятка праукраїнської 

писемності „Повість минулих літ”. „Сє повєсти врємєнных лєт, откуда єсть пошла 

Русская Зємля, кто въ Києвє нача пєрвєє княжити, и откуда Русская Зємля стала 

єсть”, —  так почав „Повість минулих літ” учений монах  Нестор. Такою булла  

наша мова тисячоліття тому. Але спливла ця тисяча літ. І мова, як квітка з 

пуп’янка, розвинулася, розквітла, засяяла. Її, ніжну, красиву, мелодійну, кожен з 

нас чує з перших хвилин життя. 

Презентація про життя та діяльність Нестора-Літописця. 

Учень 1. Першими до нас приходять мамина усмішка, теплі долоні і її ніжне 

слово з колисковою піснею, тихою казкою, доброю ласкою… 

”Мама, тато, баба, дай, киця” – з’являється дитяче лепетання. Які дивні для неї ці 

коротенькі слова! А потім знання зі словесності поширюються. Дитина 

спинається на ноги, пізнає за день десятки нових слів, звучних та красивих: 

сонечко, квітка, вода, трава, річечка… 



Учень 2. Світ — мов казка, І пізнаємо його за допомогою слова. За  допомогою 

слова відкриваємо таємничість і складність інших наук: географії, історії, біології, 

хімії, математики. 

Отже, словесність — початок усіх наук. Воно джерело, звідки бере початок 

струмок, який ширшає, набирає сили, стає рікою, могут-ньою, як Дніпро 

широкий. 

У записі – ”Реве та стогне Дніпр широкий” (уривок) 

Учень 1. «Мова — одне із багатьох див, створених людьми. Вона віддзеркалює 

душу народу, його історію. У нашій мові є чимало захоплюючого й дивовижного. 

Скільки пісень, казок, легенд, загадок створено нею, скількома барвами сяє вона 

— ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, 

радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шовкова, найдорожча, 

добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов’їна, барвінкова, наша рідна мова! 

Учень 2. 

 Так сказала про нашу мову відома вчена-лінгвістка, автор 40 наукових праць, 

професорка Антоніна Каніщенко. 

А що нам скажуть наші ровесники, патріоти рідного слова? Чи згодні ви з 

професоркою Каніщенко? 

Читці: 

1. Так! Згодні!  

Яка ж чудова українська мова! 

Де береться все це. Звідкіля і як? 

Є в ній ліс, лісок, лісочок, 

Пуща, гай, діброва, 

Бір, перелісок, чорноліс, 

Є іще й байрак. 

2. І така ж розкішна і гнучка, як мрія. 

Можна звідкіля і звідки, 

Можна і звідкіль. 

Є у ній хурделиця, віхола, завія, 

Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. 

3. Розділові знаки роблять мову зрозумілою, щирою і мелодійною. 

Пропоную відгадати кілька загадок: 

Маленька, менша від мачини. 

Ні з ким не стану на борню. 

А при читанні, коли треба 

Й людини мову зупиню. (Крапка) 

 



Злита з хвостиком ця крапка, 

Невелика, власне лапка. 

Робить паузу, всім знайома. 

Як вона зоветься? (Кома) 

 

Він після речення, цитати 

Вмостився, схожий на гачок. 

Всіх нас примушує питати, 

А сам ні пари з уст- мовчок (Знак питання) 

 

Що за знак-стрункий. Мов спис, 

Він над крапкою завис, 

Спонука до поклику. 

Хто ж бо він ? (Знак оклику)  

 

Вони для речення багато важать: 

Турботливо обнімуть, як дружки, 

І вставлені слова й цитату вкажуть. 

Давайте ж назовемо їх…(Дужки) 

 

Коли твір якийсь готую, 

різні речення пишу, 

щось буває я цитую, 

мову вводячи чужу. 

Але, любий мій читачу, 

Як для вас її позначу? 

Тут уже не допоможуть 

Ані коми, ні крапки, у пригоді стати можуть- 

Здогадались ви? (Лапки) 

4. Фразеологія рідної мови – це іскрометна сторінка мовного багатства зі своєю 

стилістичною окрасою: 

Передати куті меду; вусом не моргнути; розбити глека; позичити в сірка очей; 

витрішки продавати; журись, а за діло берись; комар носа не підточить; два 

хитрих мудрого не переважать,- усе це є проявами народної мудрості. 

5. Не менш привабливим та цікавим явищем є прислів’я та при-казки: 



Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 

Краще недоговорити, аніж переговорити. 

Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже. 

Від теплого слова і крига скресне. 

 

Та не в тому справа, що така багата. 

Помагало слово нам у боротьбі. 

Кликало на битву проти супостата 

І за все це, мово, дякуєм тобі! 

Пісня «Рідна мова» 

Учень 1. Послухайте цікаву історію одного життя.  

4 квітня 1953 року в Нью-Йоркському районі Квінзі в родині післявоєнних 

емігрантів із Західної України Іванни та Володимира Цісиків народилася друга 

донька, якій батьки дали таке красиве, поетичне ім’я – Квітка. 

Учень 2. Дитячі й юнацькі роки Квітки Цісик проходили за звичними для 

української емігрантської родини школярсько-вишкільними заняттями. В буденні 

дні навчалася в американській стандартній школі, а по суботах прямувала до 

школи українознавства, куди її записали батьки, намагаючись зберегти зв’язок з 

Батьківщиною та українським народом.  

Учень 1. Крім того, більшість українського емігрантського юнацтва мала за честь 

перебувати в рядах пластунів, де їх наставники продовжували виховувати та 

спрямовувати в любові до України. З 7 до 16 років юна пластунка Квітка 

відвідувала ці тритижневі табори в горах — жили в наметах, щовечора збиралися 

довкола великої ватри, вчили українські пісні, пізнавали українські обряди та 

звичаї. 

Так вона і зростала і була майже щасливою. 

Учень 2.” Майже” тому, що їй не давала спокою думка про те, що вона, українка, 

добре знала мову цієї країни. А чи знають американці, як сказати українською: 

небо, гори, калина, кохаю… 

 Мамо, – сказала вона одного разу, – я хочу вийти на вулицю, на головну 

стріт, і показати всім, хто проходитиме мимо, нашу мову. 

 Ой, доню, чи зрозуміють? 

 Зрозуміють! Не можуть не зрозуміти! Я їм співатиму наших пісень. 

На головній вулиці Нью-Йорка стояла красуня українка з гітарою в руках і 

співала. Поряд з нею зі скрипкою була її старша сестра Марія. 

Пісня закінчилася, а десятки людей, які зупинилися послухати, не розходилися. І 

полилася з уст дівчини-українки пісня за піснею: ”Два кольори”, ” Я піду в далекі 

гори” тощо ( у записі). 

Учень 1. Люди різного віку, різного кольору шкіри не розуміли слів, але вони все 

одно звучали для них, як свято. 



 Привіт! Завтра прийди! – просив, підійшовши, темношкірий юнак у 

військовій формі. 

 Дівчинко! Ми чекатимемо на тебе завтра, – підійшла подружня пара 

літнього віку. 

 Не забудь: місце і час зустрічі завтра змінити не можна, – мовив високий 

молодий американець. – Приходь! 

Квітка Цісик приходила багато днів, багато тижнів, багато місяців. І співала. 

Її пісні ніколи не підсилювала могутня техніка, не супроводжував оглушливий 

оркестр, Квітка жодного разу не співала під фоно-граму. Пісня лилася з душі, яка 

через океан говорила з Україною… 

”Два кольори” у виконанні Квітки. ( у записі)  

Учень 2. 

Учениця декламує вірш про мову 

О, що за мова! Лиш торкнешся слова — 

І заспіва воно, немовби вітер. 

Струни торкнувсь — і враз вона зітхнула. 

Струна? Чи слово? Чи сама душа? 

Учень 1. Струна? Чи слово? Чи сама душа? Ми переконані: співає сама 

українська душа. 

У записі ” Звучи, рідна мово” ( сл. А. Демиденка, муз. О. Семенова) 

Учень 1. 

Уклін чолом народу, 

Що рідну мову нам зберіг, 

Зберіг в таку страшну негоду, 

коли він сам стоять не міг. 

Учень 2. 

Хочеться закінчити розмову словами Максима Рильського. 

Як парость виноградної лози, 

Плекайте мову! 

Пильно й ненастанно політь бур’ян. 

Чистіша від сльози вона хай буде. 

Учень 1. Зі святом української писемності й мови! 

Учень 2.Успіхів вам! 

Пісня «Рідна мова» 


