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 «Воістину небесна і земна – її Величність Жінка!» 
 

Лунають святкові позивні. 

Основна завіса відкривається. 

Виконується прологовий твір – 

Вальс Євгена Доги із кінофільму «Мій ласкавий та ніжний звір». 

На фоні музики звучить дикторський текст. 

 

ДИКТОР: Весна барвистим рушником 

Протерла зимове віконце. 

І знов пташиний лине спів, 

І яскравіше світить сонце. 

 

І молодіють знов жінки, 

Як проліски на жовтолисті. 

А усмішки, немов квітки,  

Цвітуть грайливо на обличчях. 

 

В цей день, а також в день майбутній 

Нехай ці квіти не зів’януть, 

А незабудкою, коханням, 

Провісником щасливим стануть. 

 

Неначе сніг, хай сум розтане, 

Добром і ласкою зігрітий. 

І біла смуга в долі стане 

На все життя у цілім світі. 

 

По завершенні на сцену виходять ведучі-чоловіки. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Доброго дня, шановні добродії! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Доброго дня, чарівні жінки! 

 

ВЕДУЧИЙ І: Березень – перший місяць весни. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінка і весна, весна і жінка – вони так схожі між собою. 

Весна – це початок, пробудження природи, а жінка – початок життя на 

землі. 
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ВЕДУЧИЙ І: То ж жінку віншуємо знову, 

Що непідвладна часу. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінку – володарку слова! 

Жінку – життя красу! 

 

ВЕДУЧИЙ І: Жінку – кохану й матір! 

Жінку – сестру й бабусю! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінку – життєве свято! 

Жінку, що вічно в русі! 

 

ВЕДУЧИЙ І: Жінку талановиту, зоряну, поетичну, 

Мрією оповиту! Лагідну, симпатичну! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінку – думу співучу, 

Жінку, що має крила! 

 

ВЕДУЧИЙ І: На найкрутішу кручу 

Їй би злетіть під силу! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Так, як Господь звелів нам, 

Друзі мої, панове! 

 

ВЕДУЧИЙ І: Жінку уславимо гідно! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінці вклонимося знову! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Дорогі жінки, прийміть вітання від… (Офіційне 

вітання). 

Офіційна частина. Церемонія нагородження. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Жінка…її краса чарує, її ніжність вражає, її любов дарує 

крила. Вона, як перлина, чиста і досконала. Вона, як пісня, звучить у 

серці, вона, як вітер, легка і мінлива…  

 

ВЕДУЧИЙ ІІ (Звертається до Ведучого І): До речі, (ім’я), а чи 

підготував ти вітання для своєї коханої жінки? 
 

ВЕДУЧИЙ І: Так, я до цього свята вже підготувався. І ось мій 

подарунок: 
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Цитує вірш:  Краса жіноча, теплий подих квітки, 

Коханий погляд радісних очей. 

Тендітна усмішка, котра так личить жінці, 

Засліплює, як перший Божий день. 

Сьогодні все для них: 

І посмішки, й вітання 

Весна несе на крилах молодих. 

Надії, радощі, найкращі сподівання – 

Все для жінок, найкраще все для них. 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Незрівнянні вірші для найкращої половини людства, а 

якщо вони ще й лунають під музику, то це вже пісня – присвята жінці! 
 

Лунає пісня про жінок. 

Без оголошення виконується хореографічна композиція. 

На сцену виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Сьогодні, і не тільки сьогодні на вашу честь звучать 

слова ніжності і кохання, наші любі жінки. Всі подарунки, всі 

комплементи, всі квіти та пісні – сьогодні все для її Величності Жінки! 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Воістину небесна і земна, 

Заквітчана і терном, і барвінком, 

Свята і грішна, рідна й чарівна, 

Повіки будь, благословенна, жінко! 
 

Блок творчих вітань від чоловічих колективів (4-5 номерів). 

Останнім номером блоку виконується хореографічна композиція. 
 

ВЕДУЧИЙ І: У сучасної жінки життя справді схоже на бурхливий 

водограй. І в цьому шаленому ритмі залишається незмінним її вічне, як 

світ призначення, – бути мамою. 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: А для нас, чоловіків, найбажаніший подарунок від вас, 

жінки, – це нове життя, це маленьке продовження нашого кохання на 

землі.  
 

ВЕДУЧИЙ І: І все найкраще в нас – від мами.  
 

Звучить пісня про маму у виконанні дитячого колективу. 

Блок концертних номерів від дитячих колективів. 
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ВЕДУЧИЙ І: Мама… Скільки спогадів і тепла у цьому магічному 

слові. У мами найдобріші і найласкавіші руки, найвірніше та 

найчутливіше серце, у ньому ніколи не згасає любов, доброта та 

ніжність. 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Наші любі мами, ви нам потрібні завжди, нам життєво 

необхідна ваша любов і підтримка. А ви будьте такими ж ніжними, 

милими, ласкавими, а головне – будьте здоровими і живіть довго-довго. 
 

ВЕДУЧИЙ І: Наші любі, нехай весна вас пестить крихітними 

чарівними дзвониками пролісків та жовтими кульками мімози. Нехай 

сонячний промінь увійде до вашого щедрого на любов серця і квіти 

усієї планети схиляться до ніг Наших Коханих Жінок! 
 

Блок творчих вітань (3-4 номери). 
 

ВЕДУЧИЙ І: Жінки! Ви справжня таємниця Всесвіту. Віки і 

тисячоліття світової історії осяяні вашою чарівністю та красою.  
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Завдяки вашій життєвій силі та насназі з віку у вік 

продовжується рід людський на землі. Жіночий першопочаток 

супроводжує нас з першого до останнього подиху. 
 

ВЕДУЧИЙ І: Ми схиляємось перед жіночим талантом віддавати себе, 

свої найкращі якості близьким людям. Ви даєте нам нові сили, 

допомагаєте стати кращими, добрішими, впевненішими в собі. Для 

цього необхідний особливий жіночий такт, інтуїція, терпіння, 

витримка, напруження душевних сил – ті дивовижні якості, яких часто 

так не вистачає нам, чоловікам. 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінки – ви наше натхнення і наші музи. 
 

ВЕДУЧИЙ І: І якщо краса врятує світ, то це буде ваша краса.  
 

Блок класичних номерів (2-3 номери). 
 

ВЕДУЧИЙ І: Царство жінки – це царство ніжності та любові. А ми, 

чоловіки, покликані захищати його від усіх можливих життєвих 

негараздів. 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Адже усе найдорожче, що є у нашому житті: щастя, 

радість, надія, кохання – пов’язане з жінкою. 
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ВЕДУЧИЙ І: Без вас, любі жінки, не було б стільки світла, кохання і 

тепла. Ви наповнюєте будні яскравими фарбами, спонукаєте до 

шляхетних вчинків і добрих справ. 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Велике спасибі вам, милі жінки, за материнську ласку і 

мудрість, ніжність і добре слово. Бажаємо вам, наші дорогі матері, 

дружини, бабусі, доньки, сестри, нев’янучої молодості, радості та 

краси.  
 

ВЕДУЧИЙ І: Нехай прекрасні почуття дарують вам натхнення для 

нових творчих успіхів і життєвих перемог. Будьте коханими і кохайте, а 

ми, чоловіки, робитимемо все, аби ви почувалися щасливими кожного 

дня, кожної хвилини. 
 

ВЕДУЧИЙ І: Ти та, чия любов як небеса – 

Простора, неосяжна, загадкова. 

В тобі усього всесвіту краса, 

Тобі освідчуюсь в коханні знову й знову. 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Ти, що тепло даруєш і життя, 

Що мудрістю перемагаєш в битві. 

Загадка Ти! І суть мого буття.  

Ти все, що є у мене в цьому світі. 
 

Блок творчих номерів(5-6), присвячених коханню. 
 

ВЕДУЧИЙ І: Вшановуючи прекрасну половину людства, наших 

чарівних жінок, хочеться побажати, щоб у вас завжди був гарний 

настрій… 
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: …щоб ви раділи і всміхалися дню прийдешньому, адже 

ніщо так не пасує жінкам, як посмішка. Посміхайтесь – ви прекрасні! 

 

ВЕДУЧИЙ І: Дорогі жінки, ми бажаємо всім вам любові, щастя, 

здоров’я, успіхів та добра!  
 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Зі святом вас! 
 

Пісня у виконанні ___________ та всіх учасників концертної програми. 
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«Жінка – берегиня злагоди й добра!» 
 

Сцена святково прикрашена. У центрі розташований великий екран. 

На сцені створено оригінальну декорацію. 

До початку заходу в глядацькій залі лунає інструментальна музика. 

Лунають святкові позивні. 

Під час дикторського тексту відкривається основна завіса. 

 

ДИКТОР (за сценою): Українським жінкам, Берегиням козацького 

роду, присвячується! 

 

Великий прологовий номер, 

учасники якого після завершення залишаються на сцені. 

На сцену виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ: Доброго дня, дорогі наші жінки! 

 

ВЕДУЧА: Доброго дня, шановні добродії! 

 

ВЕДУЧИЙ: Березень – це весна, сонце, надія! 

 

ВЕДУЧА: Надія на те, що всі наші негаразди, разом із зимою, 

минуть… І світ оновиться, і мир настане! 

 

ВЕДУЧИЙ: Мирне небо над Україною чоловіки виборюють для Вас, 

наші любі жінки. Для наших дітей та онуків, для майбутніх поколінь. 

Для того, щоб наступні зими і весни були мирними! А ви, жінки, були 

щасливими!  

 

ВЕДУЧА: Ми вітаємо представниць волонтерських рухів, які 

допомагають бійцям АТО, сім’ям переселенців зі сходу нашої держави, 

малозабезпеченим родинам.  

 

ВЕДУЧИЙ: Кожній із присутніх жінок притаманні мудрість і 

талановитість, постійне прагнення до самовдосконалення і невтомність, 

активна життєва позиція, що водночас поєднується із жіночністю, 

красою, турботою про родину. 

 

Учасники прологового номеру йдуть зі сцени. 
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ВЕДУЧИЙ: Ти – жінка, 

   Ти – весна, 

   Ти – сонячний вінок. 

Всіх, хто прибуде в мирі і любові, 

В своїх діяннях, у своєму слові, 

Являєш світу ти його любов. 

 

ВЕДУЧА: Любі жінки, прийміть вітання від… (Офіційне вітання). 

 

Офіційна частина. Церемонія нагородження. 

 

ВЕДУЧИЙ: Добрі і ласкаві, мужні і вразливі, такі хоробрі і такі 

тендітні… Ви, жінки, найдорожче, що є в житті чоловіків. Щедрість 

ваших душ зігріває, сила духу – захоплює, а краса – вселяє віру в те, що 

добро переможе. 

Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття 

дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог. 

Кохайте і будьте коханими! 

 

Ведучі йдуть зі сцени. 

Блок творчих вітань (2-3 номери). 

 

ВЕДУЧА: Весна… Пробуджується все живе, тріпоче і хвилюється 

в очікуванні дива. Весна… Вже сама згадка про неї викликає у серці 

щемну радість, тривогу. Весна зачаровує своїми таємницями. Природа, 

як і людина, має душу. Нехай у наших душах завжди живе вічне й 

невичерпне кохання. Для вас співає _______________. 

 

Пісня у виконанні соліста-вокаліста _____________. 
 

ВЕДУЧИЙ: З прадавніх віків жінку в Україні величали Берегинею. 

Мудрість, талановитість, постійне прагнення до самовдосконалення, 

невтомність, що водночас поєднуються з жіночністю, красою, турботою 

про родину, – саме такою є сучасна Берегиня. 

 

ВЕДУЧА: Берегиня у променях сонця –  

У ранковому світі своїм. 

Там калина цвіте за віконцем… 

Життєдайне зерно… Рідний дім… 

 

ВЕДУЧИЙ: В хаті чути молитву співучу –  
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Кожне слово з глибини душі: 

«Даруй, Боже, нам щастя! Квітучу 

Україну мою бережи!». 
 

Без оголошення виконується хореографічна композиція. 

 

ВЕДУЧИЙ: Останнім часом астрологи свідчать, що Земля вступає в 

еру великої жіночості.  

Жінка сьогодні є прикладом, вона веде за собою. І кому ж, як не 

жінці, нести в буття цей божественний вогонь любові – щодня, щомиті і 

в усьому. 

 

ВЕДУЧА: А бажання кожної української жінки – це мирне небо, 

щасливі посмішки дітей, заможна та дружна родина, вільна і єдина 

Україна. 
 

Пісня у виконанні _______________. 

 

ВЕДУЧИЙ: Жінка… Вона сонячна, світла, життєрадісна, яскрава, 

справжня. 

 

ВЕДУЧА: Все гарне на землі від жінки, від її любові…  

 

ВЕДУЧИЙ: Ми бачимо жінку натхненною, ніжною і красивою, але 

поряд із красою ми захоплюємося її талантом, її здібностями. Ми 

схиляємо голови перед жінкою, яка вміє кохати… А ще прощати нас і 

терпіти… 

 

Блок творчих вітань (2-3 номери). 

 

ВЕДУЧИЙ: У багатьох піснях, поезіях і молитвах ми бачимо жінку 

на зорях – вранішній і вечірній. І сама вона давно стала зорею – 

незгасною і немеркнучою у житті. 

 

ВЕДУЧА: Недарма ж найсвятіші на землі слова мають жіночий рід 

– Земля, Україна, Матір, Віра, Надія і Любов! 

 

ВЕДУЧИЙ: Любов і романтична поезія для найкращої половини 

людства! 

 

Звучить твір-присвята жінці у виконанні __________. 
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Без оголошення виконується хореографічна композиція. 

 

ВЕДУЧА: Є у світі одне слово, перед яким усі народи низько 

схиляють голови. Це слово – Мати. 

 

ВЕДУЧИЙ: Це перше слово, яке з радістю та усмішкою вимовляє 

дитина. Мама – це те слово, яке найчастіше повторює людина в 

хвилини страждання. 

 

ВЕДУЧА: Материнство… Святе і прекрасне, оспіване поетами, 

увічнене художниками. У всі віки жінка-мати була охоронницею, 

добрим янголом домашнього вогнища. Її мудрість поважали в сім’ї, в її 

розрадах знаходило спокій зранене і зболене синівське серце. 

 

ВЕДУЧА: Материнське серце… Це велика таємниця світу, яке 

своєю любов’ю вміє окриляти душу. А скільки в ньому надії! Лиш воно 

так вміє радіти за дітей.  

 

ВЕДУЧИЙ: Наші любі мами, ви нам потрібні завжди, нам життєво 

необхідна ваша любов і підтримка. Залишайтесь такими ж ніжними, 

милими, ласкавими. А для нас буде найбільшим щастя, коли 

всміхатимуться ваші очі. 

 

Блок художніх номерів у виконанні дитячих колективів.. 

 

ВЕДУЧИЙ: Весна… Жінка… Кохання – категорії вічні. 

 

ВЕДУЧА: Коли приходить весна, кожній з нас здається, що 

народжуєшся на світ вдруге, що весна ця особлива… І вкотре зачаровує 

тебе вона, коли слухаєш спів солов’я – ніжний, щирий, зворушливий 

спів, який приносить кохання… 

 

ВЕДУЧИЙ: Усе починається з любові. Вона перемагає все і рятує 

від бід та незгод. Щасливий той, кому доля дарує цю красу, цю велич, 

цю силу. І все золото світу можна віддати за посмішку коханої жінки. 

 

Блок творчих вітань (2-3- номери). 

 

ВЕДУЧИЙ: Коли чоловік звернувся до Бога з проханням створити 

йому друга вірного, розумного, лагідного, терпимого і, головне, не 
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схожого на нього, то Господь взяв сонячне сяйво, лагідність неба, 

животворну силу води, красу троянди і створив жінку. 

Після чого він покликав чоловіка і сказав: «Ось твій друг, який 

відповідає всім твоїм бажанням, але за однієї умови, якщо ти зумієш 

завоювати її кохання і повагу». 

Ось так і почався вічний пошук чоловічої дороги до жіночого 

серця. 

 

ВЕДУЧА: Я Українка! І слабка, і сильна. 

Я Українка! Щира і сумна, 

І зовні слабка в цьому світі сильнім, 

І вільна, і бурхлива, як весна… 

Я жінка! І життя, і перемога. 

Я – берег, берегиня й оберіг. 

Через любов завжди моя дорога, 

І інших я не визнаю доріг! 

Я жінка! Хто впізнає мою душу, 

Тому зорею я до ніг впаду. 

Для того море обійду і сушу, 

Від серця всі печалі відведу. 

Моє ім’я – то код життя земного. 

В моєму лоні – Всесвіт розквіта. 

Про мир мої і думи, і тривоги. 

Я – Берегиня злагоди й добра. 

 

Блок творчих номерів, який завершується масовою вокально-

хореографічною композицією. 

До виконавців виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ: Дорогі наші жінки! Хай весна посміхається вам першою 

квіткою, хай кохання засяє яскравою зіркою. Зі святом вас! 

 

ВЕДУЧА: До побачення. Хай щастить вам на життєвій дорозі. До 

нових зустрічей.  
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«Вітаємо жінку – щастя оберіг!» 
 

У фойє розміщено виставку дитячих творчих робіт. 

До початку заходу лунає інструментальна музика. 

На святково прикрашеній сцені створено оригінальну тематичну 

декорацію. У центрі розташований великий екран. 

Лунають святкові позивні. 

Відкривається завіса. 

 

ПРОЛОГ: Танцювальний ліричний номер. Після закінчення колектив 

лишається на сцені. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Доброго дня, дорогі жінки! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Доброго дня, шановні друзі! 

 

ВЕДУЧИЙ І: За вікном початок весни, а весна – це пробудження 

всього живого на землі, пора, оспівана поетами, пора кохання. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Вітаймо жінку: матір і кохану, 

Живу, чарівну, грішну і святу. 

Без неї світ таким убогим стане, 

Цініть її безмежну доброту! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Вітаймо жінку – джерело любові 

У свята і у будні, повсякчас. 

І не жалійте ніжності у слові, 

Вона стократ повернеться до вас. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Вітаймо жінку – Берегиню, Ладу, 

Даровану у радості й біді. 

Приймайте, як належне, її владу 

І станете сильнішими тоді. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Вітаймо жінку – єдність протиріччя. 

Серця свої складаймо їй до ніг. 

У ній живе вся мудрість віковічна, 

Вітаймо жінку – щастя оберіг! 
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ВЕДУЧИЙ ІІ: З любов’ю і повагою до жінки, від імені всіх чоловіків 

Сумщини ми вітаємо прекрасну половину людства.  

 

ВЕДУЧИЙ І: До вітального слова запрошується… (Офіційні вітання). 

 

Офіційна частина. Церемонія нагородження. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Жінки! Ваш образ оспіваний у літературі, музиці, 

живописі. Так було споконвіку і так буде завжди.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Краса та велич жінки надихає людство на створення 

справжніх шедеврів. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Тож сьогодні, напередодні свята жінок, ми хочемо 

сказати:  

 

РАЗОМ: Ми вас любимо! 

 

ВЕДУЧИЙ І: Будьте красиві, кохані та щасливі завжди. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Прийміть вітання від ____________. 

 

Пісня у виконанні…  

Без оголошення – блок творчих вітань (3-4). 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: У нашій святковій залі сьогодні зібралося жіноцтво 

(міста, району). Усі жінки різні, кожна – загадка, але всі ви справжні 

Богині.  

 

ВЕДУЧИЙ І: На що схожа жінка? 

На квітку весняну, 

А ще вона схожа на чисту росу! 

Весела й сумна, загадково-жадана, 

У коси вплітає небесну красу! 

На що схожа жінка? 

На повінь бурхливу, 

Вона наче сонцем весняним зігріта. 

Хай Бог освятить твою долю щасливу, 

Ти мрія моя, моя Афродіта! 
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ВЕДУЧИЙ ІІ: Можна багато говорити про велич української жінки, 

але, напевно, не знайдеться тих слів, щоб належно оспівати її красу, 

якою захоплюється весь світ. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Жінка. У неї велика і свята місія на землі.  

 

Блок творчих номерів про жінку, її красу (2-3 номери). 

 

ВЕДУЧИЙ І: Як небесна блакить немислима без сонця, так і великий 

світ – без жінки. Сама природа поклала на Вас, любі жінки, 

відповідальність за майбутнє людського роду.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: В усі часи і епохи ваша краса і довершеність, любов та 

вірність додавали нам, чоловікам, сили, мужності та відваги, надихали 

нас на великі звершення. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Всі подарунки, всі комплементи, всі квіти сьогодні для її 

Величності Жінки! 

 

Блок творчих вітань (4 номери). 

 

ВЕДУЧИЙ І (звертається до Ведучого ІІ): Як ти вважаєш (ім’я), яке 

призначення жінки на землі вони самі вважають найважливішим? 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Можливо, бути коханою? 

 

ВЕДУЧИЙ І: Це, звичайно, важливо для усіх жінок, але не є 

найважливішою метою. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Можливо, бути гарною? 

 

ВЕДУЧИЙ І: Я вважаю, що некрасивих жінок не існує. Поглянь на 

наших сьогоднішніх гостей. Вони чарівні. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Я знаю! Одвічне призначення жінки – бути мамою. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Так! Бо все починається з мами. Це найдорожче, що є у 

житті кожного з нас. 
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ВЕДУЧИЙ ІІ: Мама… Скільки спогадів і тепла у цьому магічному 

слові. У мами найдобріші і найласкавіші руки, найвірніше та 

найчутливіше серце – у ньому ніколи не згасає любов, доброта та 

ніжність. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Наші любі мами! Не лише сьогодні у свято, а й завжди 

ми пишаємося вами, поважаємо та безмежно любимо вас, адже скільки 

б нам не було років, поряд з вами ми завжди почуваємося дітьми. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Наші любі мами! Ви нам потрібні завжди, нам життєво 

необхідна ваша любов і підтримка. А ви будьте такими ж ніжними, 

милими, ласкавими, а головне – будьте здоровими і живіть довго-довго. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Давайте разом доторкнемося до чарівного світу 

дитинства. 

 

Блок дитячих творчих номерів (5-6). 

 

ВЕДУЧИЙ І: Весна… Жінка… – категорії вічні.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Весна, як жінка. Жінка, як весна: 

Буває ніжна, а бува примхлива, 

То зазвучить грайливо, як струна, 

А то раптово вибухне, мов злива!.. 

 

 

ВЕДУЧИЙ І: Весна і жінка. Жінка і весна: 

У них обох свої земні турботи, 

Своя морська бездонна глибина, 

Свої космічні зоряні висоти.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: І не спізнаєш істину сповна, 

Бо хміль думок обсиплеться, мов сонях... 

Весна – це жінка. Жінка – це весна: 

Чиясь розрада і чиєсь безсоння... 

 

Блок творчих поздоровлень (3-4 номери). 

 



 16 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінка…її краса чарує, її сила вражає, її кохання дарує 

чоловікам крила. Вона чиста і досконала, легка мов вітерець, та лагідна, 

мов сонячний промінь. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Усе найдорожче, що є у нашому житті: щастя, радість, 

надія, кохання – пов’язане із жінкою. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінку вважають вінцем Божого творіння завдяки її 

незрівнянній красі, грації, гармонії душі й тіла. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Бо лише жінка може кожен свій день викладати 

незбагненними малюнками із фантастичної мозаїки, випромінюючи: «Я 

– неповторна». 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Лише жінка може оселитися потай від усіх у 

перламутровій мушлі або у гроні винограду і таємниче мовити: «Я 

невловима». І лише жінці може підкоритися світ, якщо вона сама цього 

захоче. 

 

Блок творчих номерів (5-6). 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінки можуть усе. Але ким би не були вони, які б 

рекорди не ставили, вони завжди залишаються жінками. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Бажаємо вам завжди бути музами для своїх чоловіків, 

найкращими мамами для своїх дітей і просто коханими і щасливими. 

 

Фінальний масовий номер. 

По закінченні його учасники залишаються на сцені. 

Виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Велике спасибі вам, милі жінки, за материнську ласку і 

мудрість, ніжність і добре слово. Бажаємо вам, наші дорогі матері, 

дружини, бабусі, доньки, сестри, подруги нев’янучої молодості, радості 

та краси. 

 

ВЕДУЧІ: Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все, 

аби ви почувалися щасливими кожного дня, кожної хвилини. 

 

ВЕДУЧІ: Зі святом вас! 
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«Вітаємо жінку – мудру, лагідну, прекрасну!» 
 

Сцена святково прикрашена. 

У центрі розташований великий екран. 

Лунають святкові позивні.  

Відкривається основна завіса.  

Виконується масовий прологів номер. 

По закінченню номеру учасники залишаються на сцені. 

На сцену виходять ведучі – чоловіки різного віку 

(молодий, досвідчений і старий).. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Доброго дня, шановні гості нашого свята! Доброго дня, 

дорогі наші жінки! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас 

чудове жіноче свято – 8 Березня. Цей день несе у світ ніжність і красу. 

Адже усе найдорожче, що є у нашому житті: щастя, радість, надія, 

кохання – пов’язане з жінкою. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Без вас, дорогі, не було б стільки світла, любові і тепла. 

Ви наповнюєте будні яскравими барвами, спонукаєте до шляхетних 

вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а 

прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і 

життєвих перемог. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Сьогодні ми вітаємо всю чарівну половину людства зі 

Святом жінок, весни та краси. Будьте завжди бажані, веселі, красиві. І 

нехай чоловіки будуть у захваті від вас – не тільки в цей день, але й в 

усі інші 364 дні на рік! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: У цей день усі вітання для вас, наші берегині! І перше 

вітання від _____________ (Офіційне вітання). 

 

Офіційні вітання. 

Церемонія нагородження. 

Без оголошення виконується художній номер. 

Виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Ти просто жінка, мила й чарівна. 

П’ять букв у слові – ну куди простіше? 
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Ти люба, ти кохана, ти моя, 

ти та, яка на світі найрідніша. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Сумна і ніжна. Мовчазна і ні. 

Ти та, якій протягую долоні… 

Ти палена у відьомськім вогні 

і писана у золотій іконі… 

 

ВЕДУЧИЙ І:  У муках дарувала ти життя 

і боронити землю проводжала, 

Задивлена стояла у вікна,  

Ти просто жінка… Вічна і кохана! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Ти створена, чи то з ребра чи ні, 

ти Єва, ти спокусниця Адама. 

Ти та, якій присвячують пісні 

і та, яку гукають просто «Мамо…» 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Ти просто жінка. Грішна і свята, 

слабка і сильна, сіра і яскрава. 

Ти просто жінка. Просто жінка, та, 

якій потрібне щастя, а не слава. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Чарівні жінки, прийміть сердечні вітання з нагоди 

чудового весняного свята від _______________. 

 

Творчі вітання. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Слово «мати», «мамо», «матуся» завжди асоціюється у 

нас з любов'ю, добротою, ласкою. Мати – найближча людина, яка 

піклується про нас, незалежно від нашого віку, статусу… Вона любить 

нас безумовною, щирою любов'ю. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Ми з дитинства і через усе життя до своїх останніх днів 

несемо у своїй душі єдиний і неповторний образ – образ своєї матері, 

яка все зрозуміє, пробачить, притисне до серця і буде самовіддано 

любити свою дитину незважаючи ні на що. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: (клично) Мамо! Скільки сенсу в одному слові. В тому 

слові криється чутлива і скорботна душа наших найрідніших.  
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Звучить поезія про маму. 

Читець іде зі сцени. 

Без оголошення – блок творчих вітань (3-4 номери). 

Після закінчення блоку номерів, на сцену виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Колеги, ви уявляєте, як нам сьогодні пощастило вітати з 

Міжнародним жіночим днем найкращих жінок (району, міста). 

 

ВЕДУЧИЙ І: З цієї сцени на вашу адресу, чарівні панянки, лунають 

освідчення в коханні та найщиріші слова. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: «Берегиня» – цим прекрасним і ніжним словом назвали 

наші предки жінку, що стоїть у витоків нового життя, плекає і зміцнює 

його. У цьому слові влучно відбилося її божественне призначення, 

найперша і найголовніша суть. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: У сиву давнину Берегинею називали богиню, що 

берегла від усякого лиха і дарувала добро. Згодом так стали називати 

жінок, які берегли і підтримували домашнє вогнище, були своєрідним 

покровом усьому родинному колу. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Наші жінки завжди вражали чужинців своєю 

освіченістю і здатністю до творчої праці. Та особливу повагу викликала 

їх незалежність – та суто українська риса характеру, яка характерна для 

всієї нашої нації. 

 

Ведучі йдуть зі сцени. На сцені блок номерів (3-4). 

Після закінчення блоку номерів на сцену виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Друзі! Я тут подумав, що кожна жінка чекає в цей день 

не просто привітання, вона очікує справжнього дива. І чекає його саме 

від свого коханого чоловіка. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: (жартівливо) Або від таємного шанувальника… 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Звичайно, адже кожна жінка хоче, щоб день 8 Березня 

став для неї незабутньою чарівною казкою, де вона буде головною 

героїнею – принцесою, королевою, яку обожнюють і носять на руках. 

 



 20 

ВЕДУЧИЙ І: А як же перетворити день 8 Березня в справжнє свято 

для коханої жінки? 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Насправді, це не так уже й складно. Трохи фантазії, 

винахідливості, а найголовніше – любов і бажання порадувати свою 

жінку. 

 

Ведучі йдуть зі сцени. На сцені блок номерів (2-3). 

Після закінчення блоку номерів на сцену виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Жінки – для нас чоловіків – красиві, примхливі і 

абсолютно незрозумілі. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Вони завжди мають свою думку про все: чи то 

зовнішність дівчини, яка проходить повз, чи то ситуації на світовому 

валютному ринку, чи характеристики найкращих гравців нашої 

улюбленої футбольної команди або про щось ще. Причому їхня точка 

зору збігається з нашою в одному випадку на півтора мільйони. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Якщо раптом жінка змінила свою думку і погодилася з 

вами, значить, вона просто визнала вас безнадійним і тимчасово 

залишила спроби домогтися свого. Пізніше вона обов'язково 

повернеться до цього захоплюючого заняття. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: У жінок є безліч твердих і непохитних принципів. Є 

табу, заборони і «Боже упаси, ніколи». Але змінюються вони кілька 

тисяч разів на хвилину. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Жінки чутливі і сприйнятливі настільки, що 

спілкування з ними нагадує ходіння тонкою ниткою над прірвою. 

Причому цю саму нитку постійно розгойдують! 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Вони обожнюють маленьких дітей, пухнастих звірят з 

величезними очима і взагалі все те, від чого чоловікові хочеться втекти 

як мінімум на інший материк.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Вони не визнають відмов, відмовок і взаємовигідних 

угод. Коли жінка чогось хоче, у нас є два варіанти: «Так, кохана!» або 

«Все буде як ти хочеш!» 

 



 21 

ВЕДУЧИЙ І: Вони жінки, і їм можна все. Ми їх любимо за те, що 

вони найпрекрасніші і найдивовижніші. За те, що вони завжди хочуть 

бути поруч, не дивлячись ні на що. За те, що заради них ми готові на 

все. Ми просто любимо їх. 

 

Ведучі йдуть зі сцени. На сцені блок номерів (5-6). 

Після закінчення блоку номерів на сцену виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: На думку чоловіків існує декілька рис, які роблять 

жінку неповторною в очах чоловіка. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Стильний одяг, хороший макіяж і високі підбори – все 

це, звичайно ж, потрібно, але якщо зосереджуватися лише на 

зовнішньому вигляді – істина залишиться прихованою і недооціненою. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Хоч і вважається, що «чоловіки люблять очима», 

насправді існує декілька якостей, які роблять жінку чарівною і 

привабливою в очах будь-якого чоловіка. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Перша з них – душевна чистота, що сприяє прояву 

доброти, яка у відносинах з оточуючими переростає в турботу. І цю 

рису складно підробити. 

 

ВЕДУЧИЙ І: Наступна з них – впевненість у собі. Всупереч 

поширеним переконанням, чарівність жінки прямо пропорційна не 

тільки ступеню її краси, а й тому, наскільки вона задоволена собою. 

Жінка, яка відчуває себе королевою, буде такою і в очах чоловіка.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Кожна жінка володіє тими якостями, які буквально 

зводять з розуму чоловіків. Нам ніколи не збагнути, які саме риси 

роблять саме цю пані коханою. 

 

Ведучі йдуть зі сцени. На сцені блок номерів (3-4). 

Після закінчення блоку номерів на сцену виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Колеги, а чи пам’ятаєте легенду? Створив Бог чоловіка. 

І жив він у Едемському саду. І було йому дуже нудно самому... 

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: От дивак, не розумів він свого щастя. 
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ВЕДУЧИЙ ІІ: І тоді Господь вирішив створити жінку. Проблема була 

в тому, що весь матеріал пішов на чоловіка. Тоді Бог взяв кілька 

яскравих променів сонця, всі чарівні фарби зірок, задумливий смуток 

місяця, красу лебедя, грайливість кошеняти, граціозність газелі, ласкаве 

тепло хутра, притягуючи силу магніту.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: А потім додав ревнивість тигриці, войовничість 

пантери, отруйність змії, дурман опіуму, безпощадність стихії… 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: (з посмішкою) Все це змішав, оформив фігуру і вдихнув 

у неї життя. І вийшла Жінка... Цю жінку Бог передав чоловікові і 

промовив: «Бери її такою і не намагайся переробити, блаженствуй з 

нею все життя». 

 

ВЕДУЧИЙ І: Скільки ж оце тих гарних легенд у світі існує для того, 

щоб описати вроду жінки! Чарівна, як осінь, тепла, як літо, чиста, як 

зима, а частіше всього її чомусь порівнюють із весною – така ж красива 

і неземна.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Чоловіки, кохайте жінку! 

 

Фінал. Вокально-хореографічна композиція «Кохайте жінку». 

По закінченню номеру усі учасники залишаються на сцені. 

Виходять ведучі. 

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Сердечно вітаємо вас із найпрекраснішим святом весни 

– 8 Березня. Від усієї душі бажаємо вам жіночого щастя, любові і 

добра! Нехай поруч з вами завжди будуть гідні люди, а серед них – 

чоловік, з якими хотілося бути усе життя!  

 

ВЕДУЧИЙ ІІІ: Від усього чоловічого загалу низько вклоняємось вам 

(вклоняються). Бажаємо, щоб кожний день ви зустрічали з посмішкою, 

з передчуттям радості, із впевненістю і спокоєм.  

 

ВЕДУЧИЙ ІІ: Хай сонце прийде з весною у ваш дім, хай зі снігом 

розтануть і біль, і гнів. Нехай білий пролісок принесе любов!  

 

ВЕДУЧІ: (разом) Зі святом вас, дорогі наші жінки! 

 

Закривається основна завіса. Лунає інструментальна музика. 
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Зміст 
 
 

«Воістину небесна і земна – її Величність Жінка!» 

 

2 

«Жінка – берегиня злагоди й добра!» 

 

7 

«Вітаємо жінку – щастя оберіг!» 

 

12 

«Вітаємо жінку – мудру, лагідну, прекрасну!» 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації 
Комунальний заклад Сумської обласної ради – 

Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв 

 
Збірка сцднаріїв святковзх жахогів, прзсвячднзх 

Міенарогному гню еінок та мзру 
(із серії «Миттєвості обласних культурно-мистецьких проектів») 

 
Адреса: вул. Петропавлівська, 49, м. Суми, Україна, 40000 

Контактні телефони: 0(542)-222-731, 0(542)-220-454 

Сайт: www.cnt.sumy.ua 

Адреса електронної пошти: cntsumy@gmail.сom 

http://www.cnt.sumy.ua/
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