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Ведучий – професія унікальна: він читець і співрозмовник, 

конферансьє і коментатор, актор та аніматор, доповідач і керівник. Важко 
перелічити все, що мусить уміти ведучий, – робити розумно, талановито, 
красиво і кваліфіковано, без тіні награвань, напруженості, аматорства і 
фальші. Професія ведучого не приймає дилетантів. І так було завжди. На 
сцені як посередник між глядачем і артистом має бути людина освічена й 
ерудована. Майстерність, якою повинен володіти ведучий, передбачає 
насамперед бездоганне знання мови і вміння спілкуватись, і до всього 
цього – гарну зорову пам’ять, завжди хороший настрій, привабливу 
зовнішність і гарні манери. Ведення – це мистецтво спілкування. Ведучий, 
якого нерідко називають господарем концерту, – основний провідник 
контактності. Його значення полягає зовсім не в оголошенні або 
представленні номерів програми чи у виконанні жартів, якщо йдеться про 
конферанс. Він створює попередній настрій зали, будує певну систему 
контактів, що йде від особистісного змісту, і підтримує її падалі до фіналу 
програми. Ця система контактів значно масштабніша, ніж зазвичай 
думають. Тому висока особистісна наповненість для ведучого, мабуть, 
украй важлива. 

Якщо ведучий не володіє елементарними правилами того, що 
найчастіше називають «гарним тоном», то він не зуміє поводитися просто і 
природньо. Це вміння має стати для ведучого повсякденною органічною 
звичкою, тільки тоді його хороші манери не виглядатимуть вимушеними і 
награними. Сцена не терпить неорганічності. Ведучий не повинен боятися 
виявляти особисті якості, бо він – це, насамперед, особистість. І саме 
особистості, людині цікавій глядач стане довіряти, а довіра глядача 
необхідна будь-якому ведучому як «господареві» сцени. 

Сьогодні поговоримо про особливості роботи ведучого, розкриємо 
основні інтерактивні засоби його контакту з аудиторією. Розглянемо, які 
ведучі сьогодні цікаві аудиторії. Розкриємо таємниці ведучого як 
аніматора, конферансьє й тамади. Звернено увагу на відмінності ведення 
на сцені, приватних свят. Дамо рекомендації для розвитку майстерності 
ведучого, для максимальної довіри слухачів до слова, мовленого ведучим, 
та його образу. Поговоримо про інтерактив як перший засіб зацікавлення 

глядача й невідємну складову кожного свята. Добавимо в репертуарну 
скарбничку ведучого декілька інтерактивних ігрових ідей. 
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Інтерактивні засоби ведення видовищьно-
театралізованого дитячого свята 

 
Інтерактив здійснюється шляхом далогу та взаємодії з глядачем. 

Інтерактивне ведення важливе, адже це не потребує особливої 
підготовки, але в будь-якому випадку буде вдалим заповненням паузи чи 
стане повноцінним номером, який може запропонувати ведучий зі сцени 
чи під час приватного свята. 

 

Поговоримо про інтерактивні розваги з дитячою 
аудиторією. 

 
Говорячи про роботу ведучого чи дитячого аніматора, треба мати на 

увазі, що він має бути не тільки на крок попереду всього, що відбувається, 
але й стати справжнім другом (особливо це стосується роботи з 
підлітками).  

Важливо, щоб будь-який ведучий перед виходом до аудиторії чи до 
глядачів мав пройти для себе попередні етапи організації та підготовки, 
аби в подальшому почувати себе вільно, професійно та спокійно на сцені. 
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Памятка для підготовки ведучого дитячої ігрової чи 
концертної програми:

1. Будьте уважні до свого зовнішнього вигляду, ви демонструєте
приклад для наслідування.

2. Виходячи грати, завжди майте більший запас ігор, ніж потрібно

3. Будьте уважні до тих слів, які ви використовуєте при спілкуванні з
дітьми. (Молодіжний сленг - річ хороша, але чи впевнені ви, що
правильно трактуєте те чи інше слово).

4. Звертаючись до людей, посміхайтеся.

5. Жартуйте в міру. (Пам’ятайте про те, що жарт іноді може і образити
людину).

6. Завжди починайте з привітання. (Якщо ви граєте вперше, то треба
познайомитися, чи представитися).

7. Пояснюючи правила гри, користуйтеся зрозумілими словами і
переконайтеся, що діти правильно вас зрозуміли. (Не бійтеся
повторитися, але і не перестарайтеся).

8. Використовуйте при поясненні правил жестикуляцію, але не
розмахуйте занадто сильно руками.

9. Часто доводиться працювати з мікрофоном. Заздалегідь перевірте,
як звучить ваш голос, як краще тримати мікрофон, щоб не заважав
рухатися, фотографуватися та щоб було комфортно працювати з ним.

10. Працюючи з мікрофоном, пам’ятайте, що він для того і служить, що
б ви не кричали.
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Памятка для підготовки ведучого дитячої ігрової чи 
концертної програми:

11. Якщо в підібраних вами іграх діти будуть виходити на сцену, то
продумайте, як це зробити краще. Можна домовитися із
звукорежисером про фонограму, а можна домовитися з дітьми про
оплески. Тут все залежить від умов, у яких ви будете працювати.

12. Якщо робота відбувається без мікрофона, то відразу обговорюйте з
дітьми правила, наприклад найкраще тут підходить правило піднятої
руки:

– піднята вгору права рука означає, що вам є що сказати, а всім іншим
потрібно послухати;

– піднята вгору ліва рука означає, що ви даєте глядачам кілька хвилин
на шум.

(Розучування цього простого правила можна перетворитись в гру, але
головне, щоб діти зрозуміли вас і слухали).

13. Вибудовуйте ігри в логічній послідовності, від простого до
складного.

14. Не забувайте дякувати та просто хвалити граючих, напрклад,
пертворити це в гру:

Ведучий: – А тепер покладіть праву руку собі на голову. Погладьте і
скажіть: "Ай! Молодець!".

Ведучий: – А тепер покладіть праву руку сусідові на голову. Погладьте і
скажіть: "Ай! Молодець!".

15. Закінчуючи грати, особливо якщо після вас буде відбуватися
наступний блок або грати продовжить хтось інший, не забудьте
попрощатися і передати слово, представивши наступного за вами
героя або людину.
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Перед початком будь-якого інтерактиву привітайте один одного 
якимось оригінальним способом, скажіть спочатку жартома, посміхніться, 
це важливо для дітлахів. Можна влаштувати перекличку іменами.  

Наприклад, кажучи «Знайоство», нехай усі в залі хором скажуть 
свої імена одночасно і швидко.  

Інтерактив – перший поміник як на сцені, так і на приватному святі. 
Кожен із дітлахів прийшов з різним настроєм, тому інтерактивна гра 
дозволить Вам сконцентрувати увагу глядача, створити необхідний 
емоційний фон.  

Тепер можна починати! 

Перелік інтерактивних ігор з залом під час концертної 
програми: 

 
 

  

•Ведучий пропонує залу пошуміти (покричати або поплескати в
долоні), причому гучність шуму повинна відповідати рівню
поставленої горизонтально руки ведучого: коли рука опущена до
кінця вниз, має бути тихо, коли рука вгорі, навпаки, зал повинен
шуміти з усіх сил.

Поганявши хвилю шуму вгору, вниз і поводивши рукою туди-
сюди, можна розділити залу на дві частини, кожна з яких буде
регулюватися однією з рук ведучого. Потім поекспериментувати
зі спільною гучністю, а потім «загасити» шум, заспокоївши зал.

•Ведучий: «Гра на увагу! Уявіть, що моя ліва рука - це море (робить
хвилеподібний рух), а права - рибка (правою долонею зображує
рибку, яка пливе, звиваючись). Коли рибка вистрибує з моря
(тобто права рука піднімається над лівою рукою), ви аплодуєте!
Отже, починаємо».

Ведучий спочатку робить повільні рухи. Потім уводить
оманливі рухи, після того прискорює темп, влаштовуючи овації.
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•Ця гра також є хорошою перевіркою пильності. Вона дуже проста,
її правила легко пояснити. Правою рукою покажіть на підлогу і
назвіть:

«Підлога». Потім покажіть на ніс (краще буде, якщо Ви його
торкнетеся), скажіть: «Ніс», а потім підніміть руку вгору і
скажіть: «Стеля». Робіть це не поспішаючи. Нехай граючі
показують з Вами, а називати будете Ви. Ваша мета заплутати.

Скажіть: «Ніс», а самі покажіть в цей час на стелю.Діти
повинні уважно слухати і показувати правильно. Добре, якщо Ви
весело прокоментуєте те, що відбувається: «Я бачу, що в когосьу
четвертому ряду ніс упав на підлогу і там лежить. Давайте
допоможемо знайти втрачений ніс».

Гра може повторюватися кілька разів з прискоренням
темпу. В кінці гри можна урочисто запросити на сцену володаря
«найвищого у світі носа».

•Правила такі: всі учасники скидають у кошик або шапку невеликі
предмети (свої фанти), а потім ведучий роздає завдання. Фанти
він бачити не повинен: за його спиною предмет дістають з шапки
і запитують:

«Що цьому фанту зробити?» Завдання можуть бути будь-
якими.
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•Ведучий: А хто у нас найважніший? Я буду задавати питання, а ви
швидко, а головне, голосно відповідайте: «Я!»

– Хто любить шоколад?
– Хто любить мармелад?
– Хто любить груші?
– Хто не миє вуха?
– Хто любить гранат?
– Хто любить урок?
– Хто не миє рук?

Питання можуть бути різні.

•На кожне питання діти відповідають хором: «Ось так!» і
жестомпоказують потрібні рухи:

Ведучий:Як живеш?
Діти: Ось так!
Ведучий:Як йдеш?
Діти: Ось так! (Крокують на місці)
Ведучий:Як біжиш?
Діти: Ось так!(Показують як біжать)
Ведучий:Вночі спиш?
Діти: Ось так! (Руками показують сон)
Ведучий:А даєш?
Ведучий:А береш?
Ведучий: Чекаєш обід?
Ведучий: А мовчиш?
Ведучий: А пливеш?
Ведучий: Як живеш?
Темп гри поступово збільшується.
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Інтерактив під час дитячої вистави 
 

Отже, інтерактив ведучого – це інноваційна методика, що 
передбачає включення в події вистави чи концерту глядача. Хід 
інтерактиву потребує від глядачів певних дій (можливо, голосування, 
відповідей на поставлені запитання, виконання певної ролі в окремих 
сценах і т. д.). Така розвага, як і всі інші, має розвиватися за чітким 
сюжетом, але тут передбачається й участь глядача, який, можливо, 
впливає й на розвиток самого сюжету.  

Як і будь-який виступ на сцені, ігри з залом вимагають від ведучого 
акторської майстерності, чарівності. Проводити їх треба в швидкому темпі. 
Організовуючи гру під час театралізації, Ви, за суттю справи, пропонуєте 
дітлахам спільну діяльність, досягаєте ефекту колективного 
співпереживання. А це означає, що готуєте їх до сприйняття майбутнього 
дійства. 

Тому якщо ми говоримо про ігри під час дитячої вистави, то 
найкраще тут підійде танцювальна гра з залом, де ми можено під 
музичний супровід інсценувати та одночасно повторювати, та 
проспівувати ті чи інші моменти. Наприклад, вирушати на патязі у  
велику подорож чи промовляти словами та рухами закляття для 
подолання якихось злих чар. Особливістю є те, що ведучий на сцені 
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проговорює та програє рухи, а маленькі глядачі дружьо повторюють. Це 
робиться, щоб задіяти маленького глядача у саму виставу і стати частиною 
того, що відбувається на сцені. Умови повторюються кілька разів, все 
більше заохочуючи зал.  

Наприклад, у виставі треба врятувати героя та розвіяти злі чари, 
а ваші маленькі глядачі в цьому допоможуть! Лише треба їх залучити 
та разом промовити чарівні слава, потім додати рухи, і завдяки 
об’єднаним силам та дружбі ви перемогаєте! 

Розглянемо собливості таких ігор. Отже, найголовніше: з чого 
почати? Спробуйте створити установку на гру, як на щось незвичайне. 
Нехай це буде для маленьких глядачів перевіркою на сміливість, 
уважність, швидкість реакції. А може Ви як ведучий будете змагатися з 
усіма одночасно? Тільки не варто починати так: «Зараз ми будемо грати в 
гру...» Це відразу позбавить інтриги. Усі Ваші слова, жести повинні бути 
переконливі, будьте емоційні і артистичні.  

Це може виглядати приблизно так:  
Герой несподівано просить зал дуже швидко повернути голову 

праворуч, а потім ліворуч. І тут щирий подив має переконати дітлахів у 
тому, що сталося щось дивне, незвичайне. Більш неймовірніше, ніж 
крижаний дощ у приміщені. Ви повідомляєте, що переплутали праворуч та 
ліворуч! Причина цього – неуважність. Запропонуйте маленьким глядачам  
та їх батькам потренувати свою уважність і швидкість реакції.  

Після оригінального, творчого, веселого початку не забувайте 
творити й імпровізувати врпродовж усієї гри. Жваво реагуйте на настрій 
залу. 

 

Перелік інтерактивних ігор з залом під час дитячої вистви: 
 

  

•Незвичайний спосіб розігріти аудиторію перед початком або під
час вистави. Ведучий чи герой звертається до глядачів з
проханням потопати ногами (впродовж 15 секунд). Після чого він
говорить: «Дякую, любі друзі! Ви надали неоціненну послугу в
ліквідації небезпечної небезпеки! Адже десь з науково-дослідної
лабораторії втік особливо підступний павук – тарантул. Нам
тепер нічого не загрожує! Оплески один одному!».
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•Проводиться за таким самим принципом, як і гра «Акваріум».
Ведучий підкидає хусточку, і поки вона летить, всі мють

голосно сміятися та кричати. Як тільки хусточка падає на
підлогу, всі мають мовчати.

•Зал ділиться на три частини. Одна частина зали кричить слог
«то», друга «го», третья «ві». Як тільки ведучий вказує на одну з
частин залу – вони кричать свої слова. Ведучий показує в різній
послідовності, поки діти не будуть вимовгяти голосно та чітко.
Потім запитує:

«Ну що, друзі, ви готові?» та показує на частини залу у
правильній послідовності: «го»-«то»-«ві». Зал дружньо
повторює.

•Промовляючи слова, які відіграють двома руками доторкаються
до відповідних частин свого тіла. "Глава (голова), рамена (плечі),
коліна (коліна), пальці (приклацує пальцями), коліна, пальці, коліна,
пальці. Глава, рамена, коліна, пальці, вуха, уста (рот), очі (очі),
ніс". Гра повторюється кілька разів, при цьому темп постійно
збільшується.

Також можливе виконання під музичний супровід.



13 
 

 

 
 
 

 
  

•Вибирається будь-яка відома пісня. Наприклад, "Плакала" гурту
Каzка. Ведучий разом із учасниками співає приспів пісні, а потім
пропонує замінити перше слово жестом (і показує яким). Пісня
співається ще раз, але вже зі зміненим першим словом. Потім
друге слово замінюється жестом, і так до кінця приспіву. В кінці
виходить, що всю пісню діти показують жестами, тобто
зображують пантоміму чи танець.

У кінці музичне оформленя може бути зі словами.
Рекомендується обирати ту пісню, яка на разі найпопулярніша
для даного віку глядача.

•Ведучий: Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді
давайте разом почуємо: який він? Зараз по колу ланцюжком ви
будете передавати мої рухи. Як тільки вони повернуться до мене,
я передам наступні. Слідкуйте уважно!

– В Австралії піднявся вітер: (Ведучий тре долоні).
– Починає капати дощ: (Клацання пальцями).
– Дощ посилюється: (Почергове плескання в долоні).
– Починається справжня злива: (Плескання по стегнах).
– А ось вже град, справжня буря: (Тупіт ногами).
– Але що це? Буря стихає: (Плескання по стегнах).
– Дощ стихає: (Почергове плескання долонями по грудях).
– Рідкі краплі дощу падають на землю: (Клацання

пальцями).
– Тихий шелест вітру: (Потирання долонь).
– Сонце: (Руки піднімаються вгору).
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Інтерактив, як основний засіб ведення дитячого свята. 
Ведучий – аніматор  

 
Поговоримо про досить нову в наших широтах професію – аніматор. 

Хотілося б відразу внести ясність, аніматори бувають двох видів: перші 
займаються мультиплікацією, а другі – ведучі - актори. Але говорити ми 
саме про другу категорію аніматорів.  

Дитячі аніматори – актори – люди озброєні костюмами казкових або 
мультиплікаційних персонажів, а також сценарієм з конкурсами та іграми 
для дитячої аудиторії від 4 до 12 років. 

Сьогодні всі хочуть запросити на день народження своїй дитині 
героїв улюбленого мультфільму чи казки. Особливою популярністю 
користуються такі дитячі ведучі, тому що для дітей свято за участю 
аніматора - актора перетворюється на справжню казку. 

Тому популярність цього типу ведучих набирає свого піку в процесі 
проведення та святкування будь-яких заходів:  родинних, приватних і не 
тільки. Адже ця професія сьогодні досить затребувана, і до послуг 
аніматорів звертаються при проведенні різних святкових і розважальних 
ранків, вечірок, торжеств.  
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Кого може зобразити аніматор? Будь-кого: і відомого дітлахам 
клоуна, і будь-якого персонажа мультика або дитячого фільму, і пірата, і 
розбійника. Веселий галасливий клоун у яскравому і смішному вбранні, з 
червоним величезним носом і доброю посмішкою стане окрасою не 
тільки дитячого свята. Аніматор розважить, влаштує веселий тарарам і 
командні ігри. Клоун більше сподобається найменшим, розбійники і 
пірати зацікавлять дітей старшого віку. 

У будь-якому випадку цікаво буде всім! Діти будуть із захопленням 
грати в запропоновану гру, та й дорослі згадають із задоволенням 
дитинство і візьмуть участь у запропонованих конкурсах. Шоу за участю 
аніматорів особливо тим цікаво, що заохочує глядачів до участі в 
захоплюючій програмі. 

Як же грати? Як підносити дітям гру, щоб вона не викликала 
відторгнення, а навпаки, приваблювала? У кожного дитячого ведучого 
свій підхід до організації гри, своє бачення, своє ставлення. 

Будьте веселим, життєрадісним, іронічним, добрим. Грайте самі, і 
тоді діти теж будуть грати разом з вами.  

Нижче розглянемо поради, які допоможуть вам грати правильно і 
невимушено. 

Як ведучому зацікавити дітей і утримати їх увагу протягом усієї 
програми? Звичайно, не секрет, що кожен ведучий або аніматор з 
досвідом роботи знаходить свої «фішки» і техніки привертання й 
утримання уваги, але деякі з них стають такими дієвими, що відразу йдуть 
«в народ». 

 
Сьогодні ми розглянемо декілька особливо зручних і простих 

способів впливати на увагу, які ви відразу зможете використовувати у 
своїх програмах і поступово підбирати додаткові. 

Найпростіший і зручний називається «умовний жест». 
Використовувати його можна двома способами: і як знак уваги: «Зараз 
говорю я», і як загальний символ, дотримуватися якого важливо! 
Наприклад, ведучий підносить руки вгору – всі повинні сісти і сказати 
один одному: «Тссс ...». Або після закінчення кожного конкурсу всі діти 
(дорослі) аплодують, або дають один одному «5!», або кричать «Ура!», 
збираються в коло та вигукують кричалку і тд. 
  



16 
 

 
 

 
 

Заздалегідь продумайте, які думки ви хочете донести. 
Особливо важливо, що варто говорити тихіше і повільніше, щось 

несподіване – голосно і швидко, щось інтригуюче – тихо і швидко, заклики 
до дії – голосно і повільно. 

 
Вибудований алгоритм – це своєрідна продумана програма. 

Взаємодія з глядачами повинна проходити лаконічно, з огляду на зміни 
тихого і гучного, динамічного та повільного, гостро-цікавого і спокійно-
розслабленого. Причому важливо не втратити жодної складової, тому 
що кожна з них впливає на різні категорії людей: 

– аудіалів (тих, хто сприймає інформацію на слух); 
– візуалів (для кого важлива картинка того, що відбувається); 
– кінестетів (тих, хто відчуває будь-які зміни тілом).  

Для утримання дитячої уваги під час веселощів на тривалий період 
необхідно дотримуватися кількох умов:

інтерес
вибудований 

алгоритм
використання 
подразників

Те, що ви доносите до учасників програмі, має бути цікаво і вам 
самим. І наступний прийом утримання уваги:

постійно підігрівати інтерес до 
подій. Як саме? Задавати 

питання, цікавитися думкою 
граючих

зміна голосу. Сюди входить і 
гучність, і швидкість. Правильна 
розстановка акцентів допоможе 

дітям глибше зануритися в 
програму
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Також важливо використання подразників – це застосування 

наочних матеріалів, яскравого реквізиту. 
Якщо ми говоримо про дитячий день народження, то в аудиторії є 

іменинник, який сьогодні найпопулярніший серед присутніх, зробіть його 
безпосереднім учасником ігрових подій.  

 
 

Перелік ігор під час приватних дитячих заходів 
 
 

 
 

•Запропонуйте граючим перевірити уважність,
спостережливість і швидкість реакції. Це дуже просто зробити.
Нехай на будь-яке ваше питання вони відповідають: "Картопля".
Питання можуть бути звернені до всіх, а іноді краще запитати
одного. Наприклад: "Що у тебе ось тут?" (Показавши на ніс).
Реакцію неважко уявити. Хто помилився, вибуває. Не забудьте
самих неуважних після перших двох питань пробачити, інакше
вам не буде з ким продовжувати. Ось кілька питань, які можна
поставити:

– Що ви їли сьогодні на обід?
– А що ви хотіли б з’їсти на вечерю?
– А хто це спізнюється і зараз входить у зал?
– Що привезла вам у подарунок мама?
– Про що ви мрієте?
– Як звуть твою улюблену собаку? І так далі.

Гру можна проводити весь відведений час для свята.
Головне, не помилитися…
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•Слова цієї гри заздалегідь розучують. Під час її проведення слова
одне за іншим замінюються на рухи, про які Ви заздалегідь
домовляєтесь:

ковпак – (руки ставляться конусом над головою);
мій – (права рука кладеться на груди);
трикутний – (вказівними і великими пальцями рук

показується трикутник);
він – (рукою вказують вперед);
то це – (махають правою рукою перед собою).
Ведучий: А тепер ми з вами заспіваємо ще одну пісню,

тільки кожне слово, за чергою, ми будемо замінювати різними
рухами. Але спочатку розучимо слова:

– Ковпак мій трикутний,
– Трикутний мій ковпак,
– А якщо не трикутний,
– То це не мій ковпак.
Ведучий: «А тепер на слово «ковпак» – ми показуємо рукою

на голову, а слово «ковпак" не вимовляємо». Потім на слово «мій»
граючі торкаються рукою до грудей, а саме слова не
вимовляють. На слово «трикутний» граючі мають показати три
пальці, витягнувши руку вперед.

•Це чарівне слово ми говоримо тоді, коли про щось просимо.
Попросіть граючих виконувати всі ваші команди, але за умови, що
ви, ведучий, будете безмежно ввічливі і після команди скажете
слово "будь ласка". Якщо ви це слово не скажете, команда не
виконується. Якщо домовилися, то можна починати.

Ведучий: "Отже, підніміть праву руку вгору, будь ласка, ліву
руку теж підніміть вгору, будь ласка. Будь ласка, зчепіть руки... і
тепер дружньо розчепити...". Побачили, скільки неуважних?
Весело прокоментуйте підсумки гри. Можете повторити її ще
кілька разів.



19 
 

 
 

  

•Ведучий: Друзі, а тепер я буду називати різні предмети, якщо
вони літають, ви повинні говорити хором: «Літають...». При
цьому показуєте рухами політ ваших рук. Якщо предмети не
літають, мовчіть. Поїхали! Гелікоптер, ластівка... (Ведучий
вимовляє слова швидко).

•Спочатку розучуються слова.
Ведучий: Ми пливемо!
Діти: Ух, Ах! (Руками правимож веслами).
Ведучий: Нас хитає.
Діти: На хвилях! (Руками зображуємо хвилю).
Ведучий: Що попереду? (Підносимо руку до очей).
Діти: Земля !!! (Вказуємо вперед рукою).
Ведучий: Хто її бачить? (Підносимо руку до очей).
Діти: Я !!! (Руку вгору).
Ведучий: Хто нас стрічає?
Діти: УУППСС! (Долоні до щік - здивування).
Ведучий: Це якийсь...
Діти: Милий Пупс! (Долоньки до скроні «ріжки»).
Ведучий: УУППСС, УУППСС! (Долоні до щік - здивування).
Діти: УУППСС, УУППСС! (Долоні до щік - здивування).
Ведучий: Нумо, дружно!.
Діти: Здрастуй, Пупс! (Долоньки до скроні «ріжки»).
Ведучий: Щось наш пупс мовчить! (Палець до губ «ТССсс»).
Діти: Навіть серце не стукотить! (Рука до вуха -

«Слухаємо»).
Ведучий: Помер?!!! (Руки на груди).
Діти: Ні!!!
Ведучий: Ну тоді...
Діти: Привіт! Привіт! (Вітальний жест рукою).
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Наталія Мієдінова

•Перед початком граючих ділять на дві команди: хлопці та
дівчата. Після чого розучуються слова:

– Тут айфони, там смартфони, (Імітують розмову по
телефону)

– Гаджети, гаджети, (Розводять руками)
– У руках твоїх мобілка, (Показують руки)
– Гаджети, гаджети, (Розводять руками)
– По екрану пробігаюь,
– Весело пальчики, (Крутять пальцями)
– Хто посадить батарейку,
– Хлопчики! Дівчатка! (Перекличка команд)
(Починаєься перекличка між хлопцями та дівчатами.

Ведучиій показує на дівчаток – вони відповідають, а потім на
хлопчиків – вони також відповідають).

– Тут айфони, там смартфони,
– Гаджети, гаджети,
– У руках твоїх мобілка,
– Гаджети, гаджети,
– По екрану пробігаюь,
– Весело пальчики
– Хто знайде WiFi швидше,
– Хлопчики! Дівчатка!

Ідея переклички полягає в тому, щоб вияснити, хто більш
гучніший дівчата чи хлопці. Чудовим рішенням буде провести
таку гру під час знайомства з вашою сьогоднішньою аудиторією,
а особливо коли вона досить велика.

Також ця гра може проводитися під музичне оформлення.
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Інтерактив для дорослих 
 

Ведучий заходів – це людина, яка грає найважливішу роль для 
успіху будь-якого свята. Нагадуємо, що будь-який ведучий завжди 
повинен бути спритним, запальним і яскравим – лише в такому випадку 
гості зможуть відчути його душею компанії. Основне правило для кожного 
майстра слова перед його виходом «у світ»: він повинен перебувати на 
святі, а не на роботі. 

Поговоримо про роботу з «дорослою» аудиторією глядачів.  
Як і в дитячих святах, головний обов’язок ведучого полягає в 

успішному проведені та завершенні заходу. Справжній професіонал 
завжди дбає про те, щоб ніхто з гостей не засумував упродовж усієї 
програми.  

 
 
 
 
 
 
 

  

Запорукою якісної роботи ведучого-професіонала у сфері 

проведення заходів є, насамперед, організованість. 

Відповідальність, покладена на плечі ведучого – це 

настрій глядача, присутніх. 
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Насамперед нагадаємо, що як і у будь-якого артиста, ведучого 

приватного свята мусять бути хороша дикція, уміння просто і красиво 
виразити свою думку. Його зовнішній вигляд теж указує на 
професіоналізм.  

Тамада – ведучий приватного свята – це явище в нашій культурі 
відносно недавнє. За часів Радянського Союзу такої професії не було, хоча 
були культорганізатор, массовики та конферансьє. Але це не зовсім одне й 
те саме… 

Для того, щоб святкування пройшло цікаво й урочисто, потрібно 
доручити організацію та ведення застілля тамаді, який має певний досвід і 
займається цим професійно. Майстер ведення застілля – це не просто 
людина, що має проголошувати тости, організовувати ігри й конкурси. Від 
нього залежать настрій свята та мистецтво проведення весілля. 

Якими рисами має володіти ведучий, тамада, 
який працює з дорослою аудиторією:

пунктуальність і 
організованість; 

ведучий 
знаходиться на 
крок попереду 

програми заходу

старанність і 
точність –

запорука успішної 
роботи 

професійного 
ведучого

пам’ять і 
психологізм. 

Ведучий повинен 
з легкістю вміти 

розвеселити 
гостей, задіяти їх 
у розважальній 

частині. При 
цьому робити все 

це потрібно 
весело і 

невимушено!
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Недостатньо буде смачно нагодувати і добре напоїти гостей. Бо в кожної 
людини є свої почуття, мрії і бажання, їй хочеться отримати задоволення, 
відпочити від буденності, насолодитися святом і, можливо, трішки 
«побешкетувати». І тільки тамада здатен зрозуміти гостей, спіймати 
настрій наречених та їх батьків і запропонувати їм бажане. 

Під розважальною функцією тамади розуміється проведення 
весільних ігор та конкурсів, узгодження музичної програми. Суть 
сцецифіки роботи полягає не тільки в тому, щоб влучно проголошувати 
тости, організовувати ігри й конкурси, а і в тому, щоб створити таку 
атмосферу, де кожному присутньому буде приємно та цікаво. У руках 
ведучого зосереджується «кермо влади». Ця людина виступає в ролі 
організатора і виконавця святкової програми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На будь-якому заході – чи то ювілей, весілля, день народження чи 

новорічний корпоратив ведення святкового застілля цікаво чи вдале – 
залежить від тамади. Ця людина має встигати всюди, повинна вміти 
догодити кожному з присутніх, не допускати того, щоб гості ухилялися від 
конкурсів, тостів, танців чи сварилися.  

Ведучий святкування (тамада) повинен поєднувати багато якостей: 
скромність, мудрість, високу моральність, повагу до присутніх. Загалом, 
головний обов’язок – створити атмосферу гармонії за столом. Йому 
завжди належить перше слово. Для того, щоб цікаво говорити й 
імпровізувати, тамада мусить володіти певним рівнем культури. Він 
вимовляє перший тост, задаючи таким чином для присутніх тему тостів.  

Хочеться зазначити, що останнім часом для дорослої аудиторії також 
досить популярна організація та проведення нетрадиційних весільних чи 
то просто вечірок. Тем безліч: стилізованих під віденський бал, 
венеціанський карнавал, оскарівська церемонія, гангстерська вечірка 30-х, 
хіпі 60-х, босяцькі пострадянські 90-ті… Радіус вашої уяви необмежений. 

Популярною залишається і та часина, де до привітань долучаються 
концертні номери та виступи артисів. Найсильніші емоції людина отримує 

Цікавий жарт на одному весіллі чи святі може бути 
неактуальний чи навіть образливий на іншому, або 
неузгоджений з контекстом свята. Тому завжди мають 
бути присутні елементи імпровізації і творчості.  
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від контрасту вражень. За шість годин за столом на весіллі людина може 
знудитися. Тому за сценарієм розваги мають бути і на контрастах: це й 
імпровізовані театральні постановки з гостями, оригінальні, 
персоніфіковані під молодят конкурси, неочікувані розіграші гостей, 
небанальна шоу-програма, багато гумору та приколів.  

Тамада – найчастіше імпровізатор, і тут важливу роль відіграє або 
природний талант імпровізації, або досвід, що приходить з роками, плюс 
тренування імпровізаторської майстерності.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1. Складайте сценарний план.

2. Опановуйте вміння вільного ведення концерту.

3. Дотримуйтесь плану ведення заходу.

4. Постійно працюйте над іміджем, про що свідчить:

– висока культура мовлення;

– природність і органічність;

– артистизм — майстерне спілкування з глядачами;

– харизматичність — неповторність, особистий стиль ведення;

– зовнішній вигляд, скорегований стилістом, продуманий згідно з 
тематикою заходу;

5. Заведіть «Зошит конферансу».

Водночас кожна фраза повинна містити елемент 
інтригуючої недомовленості, створювати ефект 
емоційного захоплення змістом анонсованого тексту. 
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Ідеї інтерактивних розваг на приватному заході для 
дорослої аудиторії 

 

 
 

 
 
Або за таким самим принципом: 

  

•Ведучий: Оплески можуть розповісти, як багато друзів тут
зібралося. Прошу поаплодувати, всім присутнім!

– А тепер нехай аплодують тільки наші прекрасні дами.
– А тепер сильна половина людства.
– Аплодують ті, хто любить смачно поїсти.
– Тільки ті, хто проти поганих звичок.
– Тільки ті, хто жодного разу нікуди не спізнювався.
– Тільки ті, хто обожнює зиму.
– Тільки ті, хто любить танцювати.
– Хто любить комп’ютерні ігри.
– Той, хто обожнює свята.
– Ті, хо вітає сьогодні нашого ювіляра!

(Питання можуть бути різні).

•Ведучий: Шановні присутні, що може знадобитися нам у далекій
подорожі? Назвіть предмети, які необхідно взяти насамперед.
Називаємо предмети по черзі. Отже, дорожні збори почалися!
(Граючі називають предмети, хто назве останній, той є
переможцем).

•Ведучий: Дорогі друзі, зараз ми вияснемо, хто більше з вас
цікавиться кіноматографом?! Назвімо фільм, у назві якого є
цифра! Останій – переможеці. Поїхали!».
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•Ведучий: Правила цієї гри дуже прості: потрібно взяти себе
правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вухо, потім
плеснути в долоні і змінити руки так, щоб тепер ліва рука
трималася за кінчік носа, а права рука за ліве вухо. Ведучий:
«Спробуємо? Почали!»

•Гості танцюють в колі, ведучий називає колір. Цей колір потрібно
знайти на одязі – своєму або сусіда та миттєво вхопитися за
нього. Хто останній, вилітає. Особливо весело, коли ведучий
замість стандартних кольорів несподівано каже «дерев’яний»,
«м’який» або, наприклад, «волосатий». Тоді люди хапають
непередбачувані речі.»

•Компанія ділиться на 2 команди. Одна команда співає рядок
відомої пісні, інша продовжує рядком іншої пісні, в якій обов’язково
має бути останнє слово з рядка попередньої команди (за типом
гри «Міста»). На роздуми дається 15 секунд. Виграє та команда,
яка не пропустить жодного ходу і швидко зможе зорієнтуватися.

•З числа гостей свята потрібно вибрати «екстрасенсів» і одного
«скептика». Скептик в чарівному мішку намацує один з предметів
і описує форму, не називаючи його. Екстрасенси повинні
здогадатися, що в руці у скептика. Вгаданий предмет дістається
в подарунок найкмітливішому екстрасенсу. Предметами може
стати що завгодно: ручка, мандарин, флешка, іграшка, чупа-чупс.
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Імпровізація та інтерактив під час концертної 
програми для дорослої аудиторії 

 
 

 
 

Ідеальна інтерактивна програма – це програма, 

розрахована на людей усіх поколінь, де однаково виграшно 

бути як учасником інтерактиву, так і залишатися в ролі 

глядача. Ведучий може ненав’язливо спілкуватися з гостями, 

і якщо гість йому відповідає, ведучий просить підняти руку – 

той піднімає, то він уже в грі. 
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: 1. Ігри, в яких одночасно і активно беруть участь усі 

присутні в залі (ігри-речівки, різні ігри на увагу, в 
яких гравці повинні одночасно піднімати руки, 

плескати в долоні і т. п.).

2. Ігри, в яких беруть участь всі, але не одночасно: 
всі думають, напружують увагу, пам’ять, вирішують 

будь-які завдання, загадки, намагаються 
розібратися в ребусі, але відповідають не всі 
відразу, а за чергою, або після того, як іншим 
учасникам гри не вдається знайти необхідну 

відповідь.

3. Ігри, в яких присутні розбиваються на команди 
(наприклад: права і ліва сторони залу, чоловіки і 

жінки і т. п.) і виділяють для участі в змаганнях своїх 
представників. Представники команд виходять на 

сцену, де беруть участь у різних змаганнях: 
поєдинках, жартівливих іграх і таке інше. За їхніми 

діями з нетерпінням стежить весь зал глядачів. 
Перемога представників команд означає перемогу 

всієї команди, якій і зараховуються бали.

4. Ігри, в яких на сцені беруть участь лише один, 
два або кілька осіб, але те, що вони виконують за 
завданням ведучого, захоплює всіх. Зазвичай це 
ігри-змагання, ефектні фокуси, смішні завдання.
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Варіанти імпровізованих інтерактивних шоу- програм: 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Ідея: Перед зйомками фільму, актори мають скласти іспит з
акторської майстерності. Проходячи три тури на професійну
придатність, переможці допускаються до зйомок. Основна ігрова
задача – показати мовну і пантомімічну виразність,
спостережливість, почуття ритму, майстерність перевтілення
і розкутість у сценічній дії, а також почуття гумору.
Гра сприяє розвитку творчих сил і художніх здібностей,
допомагає розкрити для колективу особистість; створює в
колективі ситуацію співпереживання за успіхи товариша;
служить засобом підвищення культури дозвілля.

• Ідея: Шоу програма за зразком теле передачі "Хто зверху?".
Змагання між жінками та чоловіками. Виховує почуття
колективізму, вміння працювати в команді. Головна мета таких
програм – пропагування гендерної рівності.

• Ідея: Така форма проведення дозволить познайомити людей один
з одним у цікавій розважальній формі. Випробовування можуть
бути будь-якими. Номінації можуть бути на будь-який смак (саме
довге волосся – чи навпаки, сама довга ступня, самий галасливий
чоловік, самий високий і тому подібне). В цій програмі можна
поєднувати всі групи та види інтерактиву.
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• Ідея: Познайомити присутніх між собою. Дуже стильно буде
виглядати, а кщо цей вечір буде мати якусь тематику. Впродовж
усієї програми ведучий об’єднує всіх, запрошує до слова, презентує
людей публіці та влаштовує конкурси, питання та змаганн
відповідно до тематики вечора.

• Ідея: Пропаганда почуття патріотизму, національної гідності,
любові й поваги до історії Батьківщини та рідного краю,
поглиблювати знання глядача про Україну, про видатних
українців; вшанування народних звичаїв та свят, формувати
переконання у нетлінності духовних скарбів народу; розвиток
пізнавальної активності. Доречним буде на будь яких державних
святах.

• Ідея: Завжди комедійно - розважальна програма. Стендап камеді
або просто стендап – це те, що раніше називалося «розмовним
жанром», тобто просто виступ з мікрофоном веселить глядачів
своїми розповідями та жартами.
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Ідеї проведення інтерактивніх ігор та намерів під час 
концертної програми для дорослої аудиторії: 

 

 
 

 
 

 

• Ідея: Завжди комедійно - розважальна програма. Стендап камеді
або просто стендап – це те, що раніше називалося «розмовним
жанром», тобто просто виступ з мікрофоном веселить глядачів
своїми розповідями та жартами.

•Ведучий звертається до зали, говорячи про те, що вони не
плескають в долоні, тому що про щось цікаве замислилися. Він
вирішує покликати на допомогу «Розподіляючий капелюх» із серій
фільмів Гаррі Поттер, щоб він допоміг йому подолати це
неподобство. Виходить з ним до зали. Оголошуе, що зараз
капелюх буде голосно проговорювати ващі думки.
Капелюха підносять до різних глядачів у довільній формі,
хаотично. Музика голосно починає грати, коли капелюх
зявляється над головою у когось із глядачів.
(Попередньо ведучий та звукорежиссер готує нарізки з відоміх
пісень та цікавими, відповідними текстами).

•Ведучий показує три рухи. Наприклад: перше – руки зігнуті в
ліктях, кисті на рівні плечей; друге – руки витягнуті вперед;
третє – руки підняті вгору.
Граючі маюь запам’ятати номер кожного руху. Ведучий показує
один рух, при цьому називає номер іншого. Гравці повинні робити
тільки ті рухи, які відповідають названим номером (а не ті, які
показує ведучий).
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•Популярні пісні закодовують або грають повільно чи швидко. Зал
– відгадує, яка саме це пісня!

•Ведучий просить виконати який-небудь рух. А зал робить все
навпаки. Наприклад:

– Поверніться наліво (зал повертається направо).
– Сядьте (зал встає).

Завдання можуть бути будь-якими.

•Попередньо ведучий складає цікаві питання відповідно до
тематики та зацікавленості глядача. І використовуючи,
попередньо записані тексти (це можуть буті вирізані слова з
промови видатної особи чи запис інтерв’ю з деякими
популярними учасниками свята), цей аудіо запис відповідає на
поставлені питання ведучого.

Наприклад: Ведучий телефонує. Йдуть відповідні звуки,
типу відповіді на дзвінок. На звернення: «Шановний Вікторе
Івановичу! (ювіляр, директор). Я хотів уточнити, чи справді
говорили сьогодні вранці з ерану телебаченя, що на честь Вашого
дня народження, завтра державний вихідний і всі можуть
залишитися вдома для відпочинку?». Потім звучить запис
(справжного ювіляра чи директора, якого ви записали
заздалегіть, але питання ставили зовсім інакше). У відповіді ми
чуємо наступне: «Так, звичайно! Про інше не може йти мова!».

Не забудьте подякувати.
(Порада, спочатку запишіть тексті, потім складайте

питання. Головне, щоб учасники в яких будуть брати інтерв’ю, ні
про що не здогадалися).



33 
 

 

•Гра-питання, відповіді на які передбачено «Так» чи «Ні»:
1. В Японії учні на дошці пишуть пензликом з кольоровими

чорнилом? (Так).
2. В Австралії практикується застосування одноразових

шкільних дощок? (Ні).
3. Авторучка була винайдена ще в Давньому Єгипті? (Так).
4. Кулькова ручка спочатку застосовувалася лише

військовими льотчиками? (Так).
5. В Африці випускаються вітамінізовані олівці для дітей,

що мають звичку щось гризти? (Так).
6. У деякі види кольорових олівців додається екстракт

моркви для більшої міцності грифеля? (Ні).
7. Римляни носили штани? (Ні, вони носили туніки і тоги).
8. Якщо бджола вжалить кого-небудь, то вона загине?

(Так).
9. Чи правда що, павуки харчуються власною павутиною?

(Так).
10. В одному корейському цирку двох крокодилів навчили

танцювати вальс. (Ні).
11. На зиму пінгвіни відлітають на північ? (Ні, пінгвіни не

вміють літати).
12. Якщо камбалу покласти на шахову дошку, вона теж

стане картатою. (Так).
13. Спартанські воїни перед битвою обприскували волосся

духами. (Так, це єдина розкіш, яку вони собі дозволяли).
14. Миші, підростаючи, стають щурами? (Ні, це два різних

загони гризунів).
15. Деякі жаби вміють літати? (Так, у тропічних лісах Азії і

Африки).
16. Діти можуть чути більш високі звуки, ніж дорослі?

(Так).
17. Око наповнене повітрям? (Ні, очі наповнені рідиною).
18. Вранці ви вище ростом, ніж увечері? (Так).
19. У деяких місцях люди, як і раніше, миються за

допомогою оливкової олії? (Так, у деяких жарких країнах, де не
вистачає води).

20. Кажани можуть приймати радіосигнали? (Ні).
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ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 
 

Це методичне видання буде цікаве починаючим та професійним 

ведучим, котрі знаходяться у пошуках ідей для інтерактивних програм. У 

посібнику зібрані основні інтерактивні засоби контакту ведучого з 

аудиторією, розкрито перші етапи підготовки ведучого-початківця, 

дитячих, приватних та масових свят, підібрано популярні інтерактивні ігри 

та розваги у скарбничку ведучого, конферансьє та аніматора, звернено 

увагу на відмінності роботи на сцені та приватних святах, надано 

рекомендації щодо розвитку майстерності ведучого та формування довіри 

гостей заходу до його слова та образу. 

Імпровізуйте, творіть та будьте самим собою! Успіхів! 
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