
Сценарій до Дня Збройних сил України 
 

 

Мета: сприяти патріотичному вихованню учнівської молоді; 

спонукати особистість до осмислення себе як частинки 

великого українського народу; пробуджувати національну 

самосвідомість; 

виховувати патріотичні почуття до рідної землі, дружби та 

взаємоповагу один до одного, взаєморозуміння. 

 

Хід свята  

Звучать фанфари 

Гімн Нової Армії + танок 

Ведуча 1: Дорогі учні, педагоги, батьки та наші гості . Ми зібралися з вами з нагоди 
свята, яке відмічається 6 грудня – День Збройних сил України. Розпочати наше 
свято ми вирішили з маршу нової української армії, який набув офіційного статусу 

24 серпня 2018 року. 

Ведуча 2: Професія військового — це вибір справжніх чоловіків, вірних синів своєї 
Вітчизни. На їх сильних плечах лежить величезна відповідальність, яку не можна 

порівняти з відповідальністю будь-якої іншої професії. За їх широкими спинами — 
рідна країна, мир в якій вони постійно бережуть. Військові завжди готові прийняти 
перший удар ворога на себе. 

Пісня «Ти солдат України» 
Учні 2-А та 2-Б читають вірші 

Я вітаю діда, тата 

З чоловічим справжнім святом! 
Хто Вітчизну боронив – 

Привітання заслужив! 
Прадід мій пройшов війну – 
Я вклоняюся йому. 

В мирний час служив мій дід – 
Захищав кордон, як слід! 

Тато до армійських лав 

Зовсім нещодавно став. 
Відслужив належний рік 

Як достойний чоловік. 
Нині будем святкувати. 
Дід почне розповідати, 

Як у армії служив, 
Всіх згадає, з ким дружив. 

Прадід про війну розкаже, 
Потайки сльозу змахне. 
Фотографії покаже 

І невесело зітхне… 
Щось смішне про службу в війську 
Пригадає тато звісно! 

Всі ті спогади й байки 
Буду слухать залюбки! 

Тож  ми , хлопці, підростаймо, 
Професію обираймо, 
Щоб у армії служити 

І Вітчизну боронити! 



 
Пісня «Україні служити» (початкова школа) 

Ведуча 1: На нашому святі присутні 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Ведуча 2: До слова  запрошуємо 

_______________________________________________________________________________________ 

Ведуча 1: Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, 
справжній вік Збройних Сил України сягає кількох століть, а її бойові традиції 

формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Другої 
світової війни 

Ведуча 2: І сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують 
традиції своїх дідів і батьків.  Призначення  власної армії,  захищати суверенітет та 

незалежність держави від зазіхань зовнішніх агресорів. « Бажаєш жити в мирі – 
готуйся до війни», – говорить мудре народне прислів’я. Армія — це один з основних 

елементів стабільного і впевненого розвитку Української держави, а тому й рівень 
забезпечення військових має бути відповідним до покладених на них завдань.  

Під час читання вірша йдуть ролики про захисників України 

Збройні сили України — 

Слава, гордість, міць країни! 
Захищають мир, свободу 

Служать рідному народу! 
Щира шана і подяка 
Хлопцям, молодим солдатам, 

Що строкову службу чесно 
Сприйняли, як борг почесний! 
Матері й батьки шановні 

Вихованням послідовним 
Відчуття патріотизму 

І повагу до Вітчизни 
У серцях дітей зростили — 
Вартувати відпустили 

Мирну, вільну і єдину 
Незалежну Україну! 

Тож вшануймо в день святковий 
Всіх без винятку військових! 
Завдяки їх чесній службі 

Живемо у мирі, дружбі! 
Адже мир тоді панує, 
Коли армія чатує! 

Танок 10 клас (Україна) 
Ведуча 1: Війна, яка триває зараз – це не жахливий сон, а страшний період нашої 

історії. Сьогодні молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі 
найбільшу відповідальність за майбутнє.  Ми говоримо  про  війну, про солдатів, які 
зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось, 

щоби світило сонце і сміялись українські діти на своїй рідній Україні! 
 
Ведуча 2: Війна. Просто слово. П'ять літер. Але скільки асоціацій пробуджує в нас 

воно! Біль, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненависть та любов... 

Ведуча1: Слова «Слава Україні – Героям слава» перестали бути просто вітанням це 
вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не 
злякалися і пожертвували собою заради своєї Батьківщини, а також є засвідченням 

справжнього патріотичного подвигу. 



Ведуча 2: Коли перед очима кадри з новин, фото поранених та загиблих героїв, 
дивлячись їм у вічі,  ми розуміємо,  що вислів «душу й тіло ми положим за нашу 
свободу» став для сучасної історії української нації не просто словами з гімну, це 

стало станом душі. 

Вірш про війну 

О, Боже мій милий, війну зупини! 
Спаси Україну і нас українців! 

Ми хочемо миру, вже досить війни,  
Бо пострілів кожна дитина боїться. 
О, Боже, мій милий, тебе я благаю за тата! 

Пішов він з чужинцем в АТО воювати. 
З тієї хвилини сумна наша хата, 
Не можем спокійно ми жити і спати. 

Боронить мій тато в боях Україну, 
Мене, свого сина і нашу родину. 

Ти, Боже, його збережи на війні, 
Я татка люблю, він потрібен мені. 
Верни мого татка скоріше додому, 

Благаю тебе, ти війну зупини. 
Ти знаєш, як тяжко без татка малому. 
Хай прийдуть до діток всі тата з війни. 

 
В-2. Скільки солдатів загинуло на цій клятій війні?!  

В-1.Хто вони, ці герої? 
 

Відеоролик Слово капелана (уривок) 

Лірична мелодія 
Ведуча 1: Пам'ять! Гірка пам'ять війни! Вона ніколи не згасає. Вона ятрить мозок, 

збуджує уяву. 

Ведуча 2:Пам'ять! Що ти залишила? Сльози матерів? Наречених, що не долюбили 

своїх хлопців? Поминальний дзвін та тепло свічки? 

Ведуча 1: Хай горять свічки, як болючий щем про наших героїв, які навічно стали 

журавлями… 

Реквієм 
Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали. 

Пам’ятайте про тих, що не встали, як впали. 
Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі. 

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. 
Пам’ятайте про тих, що за правду повстали. 
Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах. 

Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки. 
Є в місцях невідомих невідомі останки. 

Є в лісах, є у горах, і є під горою. 
Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. 
Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні. 

Хай відомими стануть всі герої безвісні. 
 

Ведуча 2: Схилімо наші голови перед світлою пам’яттю тих, хто загинув за волю 

України. 
 

Пісня «Плакала калина» 
Сценка  

Я хочу сказати простими словами, 



Про те, що турбує мене вечорами, 
Про те , як в думках я малюю картину, 
Якою я бачу свою Україну! 

 
В моїй Україні ніхто не стріляє, 
Ніхто не калічить, ніхто не вбиває! 

В моїй Україні ніхто не воює! 
Своє і чуже життя кожен цінує! 

 
В моєї країни чудові сусіди, 
Запрошують в гості і я до них їду. 

Сусіди і самі в нас часто бувають. 
Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають! 
 

В моїй Україні є чесная влада, 
Про неї в народі складають балади. 

Працює й працює, з ранку до ночі, 
Щоб людям відкрито дивитись у очі. 
 

В моїй Україні не плюють на підлогу, 
Отримують і надають допомогу, 

І молодь моя не п'є і не курить, 
Займається спортом, співати так любить! 
 

В моїй Україні чемні дівчата! 
А хлопці вміють їх щиро кохати! 
Навчаються жити, читають книжки, 

І горді від того наші батьки! 
 

В моїй Україні немає кордонів! 
І море, і сонце, Дніпро, терикони, 
Карпати зимою в засніжених шапках,  

Моя Україна! Люблю її! Крапка! 
 

Ведуча 1: Довгим і тернистим шляхом йшла Україна до дня своєї самостійності. 
Багато випробувань та негараздів випало на долю українців у боротьбі за свободу та 
незалежність. І завжди в цій боротьбі поруч із народом йшов воїн-солдат. 

Ведуча 2: «Повертайся живим» - ці слова зараз звучать у серці кожного з нас. 
 

Пісня «Повертайся живим» 
Поезія «Коли будуть, мамо, питати» 
Коли будуть, мамо, питати, 

Нащо смерть я зловив за руку, 
Я вже буду, рідненька, мовчати, 
Буду в серці твоєму стуком. 

Коли будуть, мамо, питати, 
На якому вмирав я полі, 
Ти скажи, що на Україні, 

На межі тирана і волі. 
Коли будуть, мамо, питати, 

Що в житті я хотів зробити, 
Заплющ очі, бач – я, маленький, 
Хочу жити і хочу любити. 

Коли будуть питати, мамо, 
Чи боліло мене вмирати, 

Не клади на могилу квіти – 



Їм ще важче буде помирати. 
Коли будуть, мамо, питати, 
Чи не страшно ховати сина? 

Страшно, люди, ховати не тіло, 
Страшно те, що у тілі людина. 
Коли будуть питати, мамо, 

Звідки кралась у душу тривога? 
Вибачай, вже летіти мушу, 

Тепер в небі я, в сотні Бога. 
 

Пісня «Нам є що захищати» 

Ведуча 1: Не так давно коридорами нашої школи бігали ті, хто служить зараз в 
лавах Збройних сил України і ті хто лише навчається у військових закладах. 

Ведуча 2:. Послухаємо їх. 
(відеозвернення) 

Пісня Маригіна С.В. 

Ведуча1: В залі присутні мами наших випускників. 
Ведуча2: Ми вдячні вам за таких гарних синів. 

(Вручення квітів) 

Танок Буркотенко М.+Кізенко В. 
Ведуча 1: Нехай патріотизм і гідність, шляхетність і милосердя, добро і любов 

будуть основою нашого життя. 
Ведуча 2: Україна сьогодні - незалежна держава. Збройні Сили України покликані 
охороняти незалежність рідної землі. І служать наші хлопці сьогодні на Батьківщині. 

Ми любимо свою армію. Служити в ній - справа честі та обов'язку… 
 

Пісня « Хай щастить» 

Ведуча 1: Усе міняється в житті,  
Нічого не стоїть на місці:  

І перепони на путі,  
Й події радісні, й врочисті.  
Ведуча 2: На зміну дню приходить ніч,  

На зміну буднів — знову свято.  
Та тільки в тому, мабуть, річ,  

Що свят не так уже й багато.  
Ведуча 1: То ж дай нам, Боже, світлих днів,  
Здоров’я, щастя і наснаги.  

Щоб кожен мав те, що хотів,  
А всім дай сили і відваги.  
Ведуча 2: Дай кожному достатку в дім,  

І більше щирості у мові.  
Добра дай кожному, а всім —  

Терпіння, миру і любові.  
Ведуча 1: Хай на землі лунає сміх  
І щастя хай рікою ллється.  

Зі святом вас вітаєм всіх!  
Хай все в житті вам удається! 
 

Пісня « Українці» 
Флешмоб 

 


