
Л. В. Афанасенко, вчитель вищої категорії, вчитель української мови та 

літератури ОЗОШ № 28,  

Н. А. Дризицька, вчитель вищої категорії, вчитель російської мови та 

зарубіжної літератури ОЗОШ № 28 

 

Літературно-музична композиція 
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Мета: ознайомити учнів із різноманітними традиціями святкування 

зимових свят (Свято Миколая, Новий рік, Святий вечір, Різдво, Водохреща); 

зацікавити народною культурою; виховувати повагу до звичаїв та обрядів 

українського народу; залучати школярів до участі у підготовці та проведенні 

заходу, виявляючи творчі здібності та вміння. 

 

Лунає музика 

 

Кожний народ має свої звичаї, свої обряди, що вироблялися впродовж 

століть, і саме вони становлять невичерпне джерело яскравої неповторності 

українського народу, його культури і високої духовності. 

Особливо насичений різноманітними звичаями і обрядами зимовий 

період. 

На останній місяць року припадає найбільше свят. З цього приводу 

кажуть: «У грудні, що не день, то свято». 

7 грудня – святої Катерини – свято дівочої долі. 

9 грудня – день зимового Юрія – опікун і наглядач мисливців. 

13 грудня – свято Андрія – в цей день юнаки і дівчата обирали одне 

одного для майбутнього подружнього життя. 

14 грудня – день святого пророка Наума. За народною уявою, Наум – 

покровитель розуму, знань і доброчинства, а тому селяни були переконані: 

якщо на святого пророка розпочати навчальний процес, то дитина набереться 



ума-розуму. 

17 грудня – свято Варвари – великомучениці за християнську віру. 

19 грудня свято Миколая. Святитель Миколай Чудотворець посідає 

особливе місце в житті українського народу. 

(У куточку стоїть ікона Миколи Чудотворця, прикрашена вишитим 

рушником. Перед нею горить свічка) 

Коли зимонька надходить, 

Земля примерзає, 

До діточок йде у гості 

Свято Миколая. 

Як чекають! Листи пишуть, 

Дають обіцянки, 

А в переддень свята чемні 

Вже з самого ранку 

Образочок Миколая 

Всі собі виймають. 

Святий Отче Миколаю, 

Ласкою багатий, 

Не обійди нас, благаєм, 

Зайди в нашу хату. 

Ми чекаємо гостинців, 

Дарунків чудесних, 

А при тім просити будем 

Ще й дарів небесних. 

Дай здоров'я нам кріпкого, 

Розуму та волі, 

Дай нам миру і спокою, 

Ще й доброї волі! 

 

(Пісня «Ой хто Миколая любить»). 

Микола – другий після Бога заступник, покровитель господарства, 

господар земних вод, заступник від бід, нещастя. 

За переказами, Миколай виріс у заможній християнській родині. Але з 

дитинства він горнувся до бідних, голодних і калік. 

Тривалий час був єпископом. Життя присвятив справі милосердя. Усе 

своє багатство, яке він отримав у спадок від батьків, ще за життя роздав 

стражденним. Його називають Чудотворцем. Після смерті його визнано 

Святим. 

В Україні Святитель завжди вважався покровителем і заступником усіх 

дітей. У цей святковий день діти з нетерпінням чекають на нього. 

Завтра в наш рідний край 

Завітає Святий Миколай, 

Принесе в своїй торбинці 

Для всіх дітей гостинці. 

Я Святого Миколая 



У віконце виглядаю, 

Жду даруночків, благаю, 

Бо я слухав тата-маму. 

Мій Святенький Миколаю, 

Приходи скоріш, благаю. 

Я до тебе помолюся 

І тихенько пригорнуся. 

Щастя дай моїй родині 

І коханій Україні. 

 

(Виходить Святий Миколай з мішком подарунків і роздає дітям) 

 

Із зимовими морозами, сніговими заметілями приходить до нас одне з 

найулюбленіших свят – Різдво Христове. 

Це свято примирення, адже Христос прийшов у світ для того, щоб 

відкрити світу Божу любов. 

6 січня – Святий Вечір – свято миру і спокою у кожній родині. 

Будьте добрі, мудрі, щирі, 

Живіть у радості і мирі. 

Хай добро вас не минає, 

Сонце щастям хай засяє! 

Свята вечеря – це багата вечеря із 12 пісних страв: узвар, борщ із 

грибами, каша гречана або пшоняна, риба смажена, товчений горох, 

вареники з картоплею або капустою, кутя – основна обрядова страва, яку 

обов’язково варять у новому горщику. 

На Святий вечір уся родина повинна бути вдома. За прикметою, якщо 

різдвяної ночі десь заночуєш, цілий рік блукатимеш світом. І сваритися не 

можна, навпаки, потрібно помиритися з ворогами, щоб у новому році 

панував мир у хаті. 

Наближається вечірня зоря. Всі з нетерпінням чекають, коли ж вона 

сповістить людям про велике диво – народження Сина Божого. 

Божа зірка золота  

Землю освітила,  

Про народження Христа  

Людям сповістила. 

З неба янголи святі  

Пастушків збудили,  

Бога нашого в Христі  

Славити навчили. 

Славлять тиху ніч святу  

Всі народи світу,  

І вклоняються Христу  

Українські діти. 

Після вечері, прихопивши срібні дзвіночки, вирушають у дорогу 

колядники.  



 

(Пісня «Радуйся» співають разом) 

 

Колядували, як правило, лише хлопчики. 

 

Я маленький хлопчик, 

У дудочку граю, 

Колядочку знаю. 

Зі Святим Різдвом вітаю, 

Всім здоров’я бажаю. 

 

Віншувальників чекали з нетерпінням як добрих сповісників і щедро 

віддячували гостинцями або грішми. 

 

Нова радість стала, яка не бувала: 

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла. 

Де Христос родився, з Діви воплотився,  

Як чоловік пеленами, убого повився. 

Ангели співають, славу й честь звіщають,  

На небесі і на землі мир проповідають. 

Давид виграває, в гуслі ударяє,  

Чудно, дивно і предивно Бога вихваляє. 

І ми теж співаймо, Христа прославляймо,  

Із Марії родженого смиренно благаймо: 

– Просим тебе, Царю, небесний Владарю, 

Даруй літа щасливії цього дому господарю! 

Даруй господарю, даруй господині, 

Даруй літа щасливії нашій славній Україні! 

 

 

(Учні одягнені в традиційний український одяг. Куточок української 

оселі. Лунає музика) 

 

Раніше Новий Рік в Україні святкували за старим стилем після Різдва. 

Йому передувало свято Преподобної Меланії Римлянки. Це свято ще 

називають Меланки або Щедра кутя. Святкують його 13 січня. 

За повір’ям, Меланія була дружиною знатного римлянина і 

відзначалась великою добродійністю. Після смерті сина вона все своє життя 

присвятила богоугодним справам, а своє багатство витратила на 

спорудження монастирів і церков. Вирушивши до Палестини для поклоніння 

святим місцям, вона оселилася в Єрусалимі, де й мешкала в заснованому нею 

жіночому монастирі до самої смерті. 

Зі святкуванням Меланки пов’язані народні обряди та звичаї. З самого 

ранку господині готують Щедру кутю, печуть млинці із салом, пироги, 

вареники з сиром. 



Такий на кухні аромат,  

Аж млосно у повітрі.  

Мак для куті втирає брат  

У глиняній макітрі.  

А я слідкую раз у раз,  

Чи не димить із печі...  

Щороку так буває в нас,  

Коли під Щедрий вечір. 

 

В кімнаті стіл накритий вже, – 

Для кожного готова: 

Тарілка, вилочка з ножем 

Й серветка паперова. 

В однім кутку – сніпок-дідух, 

У другому – ялинка, 

Від пампушків – солодкий дух, 

Аж набігає слинка!.. 

 

Поласував би, та не слід...  

Тоді, як нам у двері  

Постукають бабуся й дід, – 

Всі сядем до вечері.  

Стару традицію мов світ  

Ми бережем як святість, – 

Коли живі ще баба й дід – 

Їм перше місце в хаті! 

 

Після вечері до півночі селом ходять дівчата-підлітки та щедрують – 

співають величальні пісні господарям. 

 

Прийшли щедрувати  

До вашої хати.  

Щедрий вечір!  

Добрий вечір!  

 

Тут живе господар – 

Багатства володар.  

Щедрий вечір!  

Добрий вечір!  

 

А його багатство –  

Золотії ручки.  

Щедрий вечір!  

Добрий вечір!  

 



А його потіха – 

Хорошії діти.  

Щедрий вечір!  

Добрий вечір!  

 

А його славонька – 

Вірна дружинонька.  

Щедрий вечір!  

Добрий вечір! 

 

Віншуємо вам нині, 

Усі добрі люди, 

Нехай ласка з вами буде! 

Хай кожної днини, 

Кожної години 

Бог благословить, 

Біда хай згине. 

 

Будьмо здорові разом з діточками, 

Щоб смутку і горя не було між вами. 

Хай усіх вас рясно Бог благословляє! 

Будьте всі щасливі! 

Христо ся рождає! 

 

(Запалюємо свічки. Діти співають «Щедрик») 

 

14 січня, на Старий Новий рік, припадає свято Василя, який уважається 

покровителем землеробства. 

За християнським ученням, Святитель Василій був архієпископом. Він 

виховувався у християнській родині, для продовження навчання поїхав до 

Афін. Це місто було центром освіти й культури. 

Коли Василю було близько 30 років, він почав подорожувати святими 

місцями, започаткував декілька чоловічих та жіночих монастирів. 

В цей день, 14 січня, посівальників особливо шанують, адже вони 

приносять щастя в дім.  

Гарною прикметою вважається, щоб на Новий рік до хати першим 

увійшов чоловік. 

 

Коляд-коляд-колядин, 

Я у батька один. 

Мене батько післав, 

Щоб ковбаски дістав. 

Маю довгий мішок – 

То вміщу і пиріжок. 

Маю ще два мішки, 



Ще й вміщу й пампушки. 

Маю добрий гаманець, 

Візьму ще й гривенець, 

Там вмістяться 

Ще й доляри, – 

Тільки дайте все до пари. 

Як багато вколядую, 

Всю родину нагодую. 

То ж щедренько подавайте, 

Усі мішки наповняйте. 

Мушу й бідним щось вділити, 

Щоб Ісусику вгодити. 

А хто щедро пригощає, 

Тих Господь не забуває. 

Усе, кінець! 

Христос рождається! 

 

(Лунає музика) 

 

Завершальним акордом різдвяно-новорічних свят є Водохреща – 19 

січня. А вечір напередодні цього свята називають Голодною кутею, або 

Святвечором. На Голодну кутю теж готують лише пісні страви і за столом 

збирається вся родина. 

Ввечері в церквах святять «вечірню воду», яка теж вважається святою, 

її зберігають за образами на випадок поранення або тяжкої хвороби. 

Головне дійство відбувається у день свята Богоявлення або Водохреща 

– 19 січня. 

Як написано у Святому Письмі, цього дня Христос, якому виповнилося 

30 років, прийшов на річку Йордань, де, на ознаку очищення від гріхів, 

проводив Хрещення Іоанн Хреститель. І хоча в Ісуса не було жодних гріхів, 

він пройшов обряд Хрещення. 

Після святкового богослужіння відбуваються Хресні ходи на 

водоймища та річки, там освячують воду. Нею обмощують тіло, щоб 

здоровим було. 

Замерзлий став. Широкополий діл.  

Черпни, людино, тут свячену воду,  

Де сяє хрест і Господа престіл  

З іскристого засніженого льоду. 

Де святить сонцем синій небосхил – 

Приймають небеса земну молитву.  

Черпни і пий, щоб Бог послав нам сил – 

Свій щедрий дар – на подвиг і на битву! 

 

В цей день звучать останні щедрівки. 

 



Щоби дні ваші прийдешні 

Ще кращими стали! 

Ми щедруємо і співаємо 

Під вікном, 

Щастя-долі вам бажаєм 

Всі гуртом! 

Хай квітнуть ваші ниви 

Золоті, 

Щоб життя було щасливе 

В майбутті! 

 

З Новим роком вас вітаєм,  

Щастя й успіхів бажаєм!  

Щоб у новому році учні  

У вас добре працювали. 

 

Ми ознайомили вас з Новорічними святами українців. Бажаємо в 

гарному гуморі їх відсвяткувати. 

 

Щиро вас вітаємо і добра бажаємо,  

Щастя і здоров'я, ніжності й любові. 

Хай земля вам родить, шана всіх знаходить. 


