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Анотація.
У статті запропоновано ознайомитися зі сценарієм позакласного виховного заходу «Андріївські вечорниці». 

Метою статті є прагнення педагога: поглибити рівень знань учнів про історичні витоки народних свят, тради-
ційних ритуалів та обрядів зимового циклу; розвивати дикцію та акторські здібності; виховувати глибокі почуття 
любові до пісні, дотепного українського слова, рідного краю; сприяти розвиткові творчих здібностей учнів і ба-
жання берегти свою національну культуру, красу і неповторність українських вечорниць.
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ПОЗАКЛАСНИЙ ВИХОВНИЙ ЗАХІД «АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ»

Сценарій свята розширює знання дітей про 
народні традиції, зокрема про традиції проведен-
ня вечорниць на свято Андрія. Такий захід спря-
мовано на виховання поваги та почуття любові 
до обрядів зимового циклу, а також гордості за 
україн ський народ, який має славне минуле і ба-
гату творчу спадщину. Розробка свята надає мож-
ливість кожній дитині творчо реалізувати себе, 
спираючись на її інтереси, здібності, нахили.

Тема: сценарій святкування «Андріївських ве-
чорниць».

Мета: поглибити рівень знань учнів про істо-
ричні витоки народних свят, традиційних ритуа-
лів та обрядів зимового циклу; розвивати дикцію 
та акторські здібності; виховувати глибокі почут-
тя любові до пісні, дотепного українського слова, 
рідного краю; сприяти розвитку творчих здібнос-
тей учнів і бажання берегти свою національну 
культуру, красу та неповторність українських ве-
чорниць.

Дійові особи: господиня, господар, хлопці, ді-
вчата.

Обладнання: калита, палиця зі стрічкою на 
кінці для прив’язування калити, писак, горщик із 
сажею, тоненькі лозини (для ворожіння дівчат), 
горщик із водою, аудіозаписи українських пісень.

(Сцену оформлено, як інтер’єр хати. Стіл на-
крито вишитою скатертиною. На ньому в мис-
ках вареники, узвар, пиріжки. Збоку стоїть піч, 
біля неї кочерга, рогач)

Вступ. Україна. Рідний край. Золота чарівна 
сторона Земля, рястом заквітчана, зелом зако-
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сичена. Скільки ласкавих слів придумали про 
тебе люди, щоб висловити свою гарячу любов до 
краю, де народилися і живуть. З давніх-давен ли-
нули світом слова про Україну, про щирий і пра-
цьовитий народ, про лани широкі, про тихі ріки. 
Нехай сьогоднішнє свято відкриє перед вами, 
шановні гості мудрість, розум, щедрість нашого 
народу.
 

Хлопець. Є в Немирові у нас 
Дружний і веселий клас.
В другій школі вчиться
І проводить вечорниці.
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Хлопець. Всіх шановних гостей
Щиро ми вітаємо
І годину вечорниць
Вже розпочинаємо
Хлопець. Зібрались ми на вечорниці
Назвемо їх «жартівниці»
Будем разом розважатись,
Ще й вечерею пригощатись.
Хлопець. За нашим звичаєм – це як годиться
Завжди вареники на вечорницях.
Стіл накритий рушниками,
Буде миска з пампушками..
Хлопець. Гей на наших вечорницях,
Хто сумний ‒ розвеселиться!
Співи й танці, небилиці – Гарні будуть вечор-

ниці!
Хлопець. Буде й смачна паляниця!
Ну ж бо, будем веселиться!
Зручніше сідайте
Та пісню співайте.
Господиня. І коли вже я впораюсь біля печі. 

Вже скоро звечоріє, гості прийдуть (повертаєть-
ся до залу). Ой, людоньки добрі, гості дорогії, 
здрастуйте! Зі святом вас, будьте здорові з кали-
тою та святим Андрієм! Я рада, що ви завітали до 
мене на свято. 

Господар. (входить з оберемком дров) Ось, 
жіночко, і дровця я тобі приніс, випікай скоріш 
калиту. 

Господиня. Почекай, ти бачиш, що люди до 
нас завітали. А ти не привітався. 

Господар. А що ж ти мені відразу не сказала. 
Доброго здоров’ячка! Радий бачити вас на святі, 
у своїй хаті. Тож випікай швидше калиту. 

Господиня. Та не вчи мене, любий, я вже вчена. 
Господар. Та я знаю, моя голубонька, що ти у 

мене господиня. (обіймає) 
Господиня. Та що ти, люди дивляться. 
Господар. Ну то й що. А пам’ятаєш нашу мо-

лодість ? А яким парубком був? На мене всі дівча-
та задивлялися! (розгладжує вуса) 

Господиня. Лежати, що не хочеться вставати! 
Що тут відбувається?

Господиня. А у нас вечорниці! Грицю, а як 
тобі спалося? Який сон тобі снився?

Гриць. Та хіба ж в темряві щось побачиш?
Дівчина. Ішов Гриць з вечорниць 
Темненької ночі,
Сидить гуска над водою, 
Вирячила очі.
Дівчина. Він до неї – гиля, гиля, –
Вона й полетіла,
Якби не втік очеретом,
Була б Гриця з’їла.
Дівчата. Всі знають, що ти ледачий! Ти не 

змінився, Гриць, я бачу! Отож, серденько моє,
І пісня ‒ жарт про тебе є!

Пісня «Грицю, Грицю...»
Дівчата. Грицю, Грицю, до роботи.

Гриць. В Гриця порвані чоботи.
Дівчата. Грицю, Грицю, до телят.
Гриць. В Гриця ніженьки болять.
Дівчата. Грицю, Грицю, іди їсти.
Гриць. Ой, чекайте, де б тут сісти.
Дівчата. Грицю, ти нас дуже всіх здивуєш, 

якщо зараз затанцюєш! 
Гриць. А чому б не танцювати? 
Вечорниці – гарне свято! 
В бубон буду бить гучніше, 
Щоб танок був веселіше!
Дівчина. Танцюристи ‒ черевики
Самі чують, де музики, 
Самі в коло ідуть, 
Наші ніжки несуть. 
Дівчина. Черевики – танцюристи, 
Чи дасте мені присісти? 
Через вас, через вас 
Я танцюю весь час!
Танець
Дівчата. І де ж хлопці забарилися? Може не 

прийдуть? (за сценою гомін)
Пісня «Чом я не хазяйка»

Чом я не хазяйка, чом не господиня!
Сім днів хати не мела, печі не топила
Ідуть з поля люди, ідучи сміються, 
Що у мене в подушках ворони несуться.
Не смійтеся люди, якось воно буде. 
Я ворону поскубу, ще й перина буде.
Дівчата. Дівчата, чуєте? Це, мабуть, до нас 

хлопці ідуть?
Дівчата. Давайте сховаємося від них, нехай 

пошукають. (ховаються)
Хлопець. А де ж це дівчата? Куди вони поді-

лися?
Хлопець. А я бачу одну україночку.
Дівчина. Я дівчина з України, Коли хочете зна-

ти. Я хочу вам заспівати Ще й затанцювати.
Хлопець. Гарна ти, дівчино. І співаєш красиво. 

А де ж наші дівчата?
Дівчина. Скажу, як відгадаєте мої загадки.
Хлопці. Відгадаємо, відгадаємо!
Дівчина. Коли нема – чекають Коли прийде – 

тікають.
Хлопець. Та це ж хлопці!
Дівчина. Що у світі найпрудкіше?
Хлопець. Світло.
Дівчина. Що у світі найсильніше?
Хлопець. Вода.
Дівчина. Скільки проміння у сонця?
Хлопець. Як у людини думок.
Хлопець. Добрий вечір, щебетушки! Ви вже 

тут.
Хлопець. Добрий вечір вам, дівчата,
Чи запросите до хати?
Разом поспіваємо,
В «калити» пограємо.
Дівчата разом. Заходьте!
Хлопець. А які гарні дівчата, мов писанки!
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Частівки:
Хлопець. А дівчина – горлиця
До козака горнеться,
А козак, як орел,
Як побачив – так і вмер.
Дівчина. Ти до мене, ти до мене не ходи,
Куций коротенький,
Бо до мене, бо до мене ходить хлопець
Високий тоненький.
Хлопець. Штани мої шаровари,
Штани мої сині.
Чом до мене дівки липнуть,
Як до браги свині?
Хлопець. У селі в нас густо хати,
Вітер не повіє.
Сама мати ложки миє,
Бо дочка не вміє.
Дівчина. Йой, хто ж то пішов понад вербами?
То наші хлопці
Світять ребрами.
Хлопці (разом).
Ой гоп, штани лоп,
Холоші діряві.
За те мене дівки люблять,
Що я кучерявий.
Дівчина. Вареники з маком їла,
Чорнявого полюбила.
Хлопець. По дорозі жук, жук,
По дорозі чорний.
Подивися, дівчинонько,
Який я моторний.
Хлопець. Оце зустрічають нас дівчата, так зу-

стрічають.
Дівчина. Самі винні. До пуття ще й не приві-

талися, а вже почали залицятися. А так не гоже 
робити таким поважним парубкам.

Хлопець. Ну що ж, тоді ще раз: добрий вечір, 
дівчата – голуб’ята.

Дівчина. Україночки ‒ дівчата
Гарні та веселі.
Ми, як квіточки, зростаєм
У кожній оселі.
Хлопець. А ми, хлопці – козачата, 
Дужі та завзяті,
Підростаємо й Батьківщину 
Станемо захищати.
Дівчина. Є в нас дівчина хороша: і рум’яна, 

і пригожа.
Дуже любить працювати, Не встигає й спочивати.
Хлопець. То тебе Оксанка звати? Як таку не 

покохати?
І весела й жартівлива, У роботі не лінива.
Мене ж кличуть Опанас...
Дівчина. Йшов Панас, Впав у квас.
Перекинув діжку, Замурзав доріжку.
Хлопець. Годі з нас насміхатися,
Час вже справою займатися.
Ми не ледарі, не диваки!
І доведемо вам, таки.

Хлопець. Мене звати Степан. Я хазяйський 
син. Багатий. Маю дві курки. Одна, правда, сліпа 
на одне око, друга не несеться, зате бачить добре. 
Маю землі видимо – невидимо. Скільки не при-
дивляйся – не побачиш. А що вже худоби! І жуки, 
і гусінь, і мухи ‒ світу божого не видно!

Господиня. Не хочуть тебе дівчата! їм треба 
роботящого!

Хлопець. Чим я не жених! Чим не роботящий!
Як візьмусь за роботу, то за вуха не відтягнеш.
Спати можу до обіду. Обідав би до вечері, ве-

черяв би до сніданку.
Вибере мене – горя не знатимеш!
Господар. Не треба нам такого роботящого. 

Ми хочемо гарного та розумного.
Хлопець. Мати кажуть, що я такий розумний, 

як п’ять писарів вкупі. Ти не дивись, що я такий 
замурзаний... Ти мене вмий, причеши, і можна 
під вінець. А цілуватися – то я готов і зараз! (від-
штовхують дівчата)

Господар. Та які вони козаки. Щоб козаками 
стати, треба бути вмілими, спритними, веселими,

Хлопець. Ану, хлопці, заспіваймо!
Пісня «Ой, дівчино, шумить гай»

Гриць. Ото, хлопці, розбудили! А мені варени-
ки снилися! Ох і люблю ж я їх!

Дівчина. Будуть тобі, Грицю, вареники, але 
спочатку розкажи щось смішне.

Гриць. Гаразд, слухайте!
Їхав я конячкою на базар. А вона ж у мене по-

ганенька. Їхала, їхала та й стала. Так я сам запріг-
ся, а її прив’язав до воза та й кажу:

– Не хотіла їхати, то йди пішки!
Пісня «Ой, ти гарний Семене»

Дівчина. Ой ти, гарний, Семене, 
іди сядь коло мене.
І курочка в мене є,
Сватай мене, Семене.
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Семен. Нащо мені тая курка, Бо ти сама як та 
курка.

А я візьму в одній льолі, Аби мені до любові.
Дівчина. Ой ти гарний, Семене, Іди сядь коло 

мене. 
І ягниця в мене є, Сватай мене, Семене.
Семен. Нащо мені та ягниця, Бо ти сама, як 

мазниця.
А я візьму в одній льолі, аби мені до любові.
Дівчина. Ой ти гарний, Семене, Іди сядь коло 

мене, І корова в мене є, Сватай мене, Семене.
Семен. Нащо мені та корова, бо ти сама, як 

ворона, а я візьму в одній льолі, аби мені до лю-
бові.

Дівчина. Досить жартів, прийшов час гадання. 
Гілки з вишні ми поставимо і на них погадаємо:

Як розпустяться листочки –
Заміж вийде чиясь дочка.
Дівчина. Якщо пустить пагінець –
Через рік йде під вінець.
Дівчина. А зів’яне ‒ то погано...
Але в нас все буде гарно,
Мерщій гілочки беріть
І за мною повторіть
Дай, Боже, вишні зацвітати. А мені долі доче-

кати. У воду гілочки вмочайте, до Різдва тепер 
чекайте.

Дівчина. Ото, дівчата, я вчора ворожила!
Стала під вечір від воріт стовпці рахувати.
Вдівець, молодець, вдівець, молодець.
Раптом чую – хтось іде. Я заховалася під ку-

щем та й думаю:
Раз не вдалося поворожити на стовпцях, то 

хоч дізнаюсь, як судженого звати буде. 
Та як заверещу: 
– Дядьку, як вас звати? 
А дядько з переляку аж присів. 
Втікав швидше вітру;
Дівчина. Дівчата, а давайте на хустках пога-

даємо. От чия хустка випаде першою, та й вийде 
швидше заміж. (гадають) 

Дівчина. А бабуся мені говорила, що вони в 
молодості так гадали.

Підходиш до тину і починаєш рахувати кілки. 
До 9 доходиш і придивляєшся, який кілок, такий 
суджений. Кривий – старий, рівний – молодий, 
з корою – багатий, без кори бідний.

Дівчина. Ой, як цікаво! А ще як ворожили.
Дівчина. А ще гадали на чоботях. Ставили в 

рядочок і крокували до печі. Чий перший, той 
швидше заміж вийде.

Дівчина. А давайте спробуємо.

Хлопець. Дівчатонько, хочу й собі поворожи-
ти. Може і я заміж вийду (ворожить на ромаш-
ці – «любить – не любить»).

Господарка. Хлопці не ворожать. Що ти собі 
думаєш!

(Голос з коридору «Хлопці, допоможіть 
мені!») На порозі стоїть з великим гарбузом у 
руках Роман. В’язанка бубликів в нього на шиї.

Роман. От і клята та дівка Уляна, я ж до неї і 
так, і сяк, і бубликом хотів пригостити, а вона все 
брикається та глузує. Я думав, що вже домовився 
з нею про весільну сукню, а вона мені – гарбуз. 
Та нічого, мабуть, багато насіння з нього буде, та 
й кашу гарбузову я полюбляю. 

Дівчина. Не сумуй, Ромцю!
Роман. Я і не сумую, та батько буде бити! 
До кого ж тепер поведуть мене свататись? 



80

№ 3 (78) / III квартал / 2020Освіта та розвиток обдарованої особистості

Я вже чисто замучився.
Чи я, тату, не доріс,
Чи я, тату, переріс,
Чи не рублена хата,
Чом не люблять дівчата?
Дівчина. Ой, Ромцю, любиш ти гарбузову 

кашу, а не Ульяну.

Дівчина. Ти нам нагадуєш слова із пісні, де ко-
зак любив пироги, а не дівчину.

Дівчина. А давайте заспіваємо.
Пісня «Із сиром пироги»

Хлопець. А зараз ми похвастаємося своїми ді-
вчатами.

Моя Одарка – добра господиня, Хуру дров 
спалила – каші не зварила.

Хлопець. А моя Віруня пішла каченят пасти. 
Двох загубила, трьох задавила.

Хлопець. А моя Солоха – гарна господиня. 
Три снопи нажала, та й тих не зв’язала.

Хлопець. А моя Хівря проста, наїлася проса,
Туди – сюди повертається, а з неї просо виси-

пається.
(дівчата сваряться на хлопців)
Господиня. Ой, розвеселили ви мене, що й 

про калиту забула! (заглядає в піч)
Ой, та вона вже спеклася! Рум’яна та ясна, на 

весь світ прекрасна!
Добрий вечір! З калитою будьте здорові! 
Дівчина. Ой калита, калита, із чого ти вилита?
Господиня. З жита повита, сонцем налита.
Для красного цвіту, по білому світу!
Господар. А зараз настає найурочистіший мо-

мент – кусання калити. Хто буде паном Калитин-
ським?

Калитинський. Я – пан Калитинський. Про-
шу пана Коцюбинського калиту кусати!

– Добрий вечір, пане Калитинський!
– Доброго здоров’я, пане Коцюбинський!
– Куди ідете?

– Калиту кусати.
– А я буду по писку писати ! А я вкушу!
Дівчина. Народне повір’я говорить: якщо в 

цей день з’їсти шматочок калити, то весь рік і все 
життя будете здоровими та щасливими.

Хлопець. А наша калита нам набила живота.
А ми її з’їли, і за паром полетіли.
Дівчина. Наші хлопці – пустуни, цілий рік 

збиткують,
Лиш на свято, раз у рік, трішки попрацюють.
Хлопець. А дівчата – небожата, люблять лиш 

хвалитись,
Одна одну обмовляють, бо не вміють битись.
Дівчата. Наші хлопці – ледацюги, не вміють 

робити,
Тільки хочуть біля печі свої боки гріти.
Хлопець. Годі, годі вже сваритись.
Нумо, дівчатонька, миритись.
Дівчина. Ой, мабуть, давайте, люди,
За гостину дякувати будемо.
І за те, що гарно приймали,
І за те, що смачно частували.
Хлопець. Наше свято – вечорниці. Відбулось, 

як жартівниці. Залюбки пошуткували,
Поспівали і пограли.
Дівчина. Дещо ми тут пригадали,
І в смішинках побували.
Побажаємо мамам й татам
– Нехай весь рік – це буде свято!
Господар. Дякуємо Вам, хлопці та дівчата, що 

звеселили нашу хату піснями, жартами.
Господиня. Нехай і Ваші оселі будуть багаті 

на добро, хліб, сіль, пісню, сімейне тепло.
Дівчина. Ми гуляли, веселились. Усім весело 

було. Вечорниці завершились,
І, здається все пройшло.
Хлопець. Ні, так просто не проходить – в сер-

ці струночка бринить. Про Андрія вечір – спогад. 
В нашім серці буде жить.

Дівчина. Гоп, гоп, веселе свято! Ще й варени-
ків багато

Вечорниці ж бо такі – І веселі, й гомінкі!
Хлопець. Ще й варенички готові? Ой, які вони 

чудові!
Варенички непогані, варенички у сметані!
Дівчина. Їжте, їжте, просим щиро вареники 

наші з сиром, їжте, ну їжте!
Учитель. От і закінчились наші вечорниці. 

Добре, що діти повертаються до минулого нашо-
го народу, цінують його традиції. Рідними будуть 
їм батьківські пороги.

Пісня 
«Хай в нас і в вас все Буде гаразд»
Нехай наша хата всім буде багата: 
І хлібом, і сіллю, й великим добром, 
Хорошими дітьми й міцненьким здоров’ям. 
І піснею й сміхом, й сімейним теплом. 
І ще вам бажаємо, щоб ви не хворіли 
Душею і серцем були молоді. 
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До рідного краю любов’ю горіли, 
І користь приносили рідній землі. 
І в вас і в нас хай буде гаразд, 
Щоб ви і ми щасливі були.
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Chernetska Olena. Extracurricular Educational 
Event “Andriyivsky Vechornytsy”.

Summary.
In the article, it is offered to get acquainted with the 

scenario of extracurricular educational event “Andrew’s 
parties". From time immemorial, of all the major winter 
holidays, perhaps the happiest and most anticipated for 
young people was St. Andrew’s Day, December 13. This 
day, according to Ukrainian custom, rural youth gathered 
in one house for so-called “big” parties, arranging 
various parties there. The very name “party” is a 
common literary. However, in different regions of Ukraine 
there are also other names for this type of youth leisure: 
“parties”, “fairs”, “spins”, “gatherings”, “pheasants”. 
The main occupation of the girls at parties and dawns was 
sewing and embroidery with simultaneous singing and 

dancing. The guys were responsible for the music. In our 
time, when historical, socio-economic conditions have 
changed radically, the party has lost its original purpose. 
However, their aesthetic, ethical potential, ethnographic 
cognition should be actively used in the arsenal of means 
of educating young people, as highlighting the main 
features of the ancient traditional culture of the Ukrainian 
people is a necessary prerequisite for its further original 
development.

The purpose of the article is the teacher’s desire 
to deepen the level of knowledge of students about the 
historical origins of folk festivals, traditional rituals and 
ceremonies of the winter cycle; to develop diction and 
acting skills; to cultivate deep feelings of love for the 
song, witty Ukrainian word, native land; to promote the 
development of creative abilities of students and the desire 
to preserve their national culture, beauty and uniqueness 
of Ukrainian parties.

The scenario of the holiday expands children’s 
knowledge of folk traditions – to hold parties on 
St. Andrew’s Day. It cultivates respect and love for the 
rites of the winter cycle, as well as pride in the Ukrainian 
people, who have a glorious past and a rich creative 
heritage. Development of the holiday gives each child 
the opportunity to creatively realize themselves, based on 
their interests, abilities, inclinations.

Key words: educational event; gifted children; parties; 
holiday script.

Чернецкая О.И. Внеклассное воспитательное 
мероприятие «Андреевские вечерницы».

Аннотация.
В статье читателям предложено ознакомится 

со сценарием внеклассного воспитательного меро-
приятия «Андреевские вечерницы». Целью статьи 
являет ся стремление педагога углубить уровень зна-
ний учащихся об исторических истоках народных 
праздников, традиционных ритуалов и обрядов зим-
него цикла; развивать дикцию и актерские способно-
сти; воспитывать глубокие чувства, любовь к песне, 
остроумию украинского слова, родному краю; способ-
ствовать развитию творческих способностей уча-
щихся и желание беречь свою национальную культу-
ру, красоту и неповторимость украинских вечеринок.

Ключевые слова: воспитательное мероприятие; 
одаренные дети; вечерницы; сценарий праздника.
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