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дисципліни «Режисура івент-заходів». Розділ «Режисура масових свят та 

театралізованих вистав» / уклад. Д. О. Акманов, Н. В. Федотова. – Миколаїв : ВП 

«МФ КНУКіМ», 2020. – 35 с. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри протокол № 7 від «7» січня 2020р. 

 

 

Методичні матеріали призначено для організації самостійної роботи 

студентів спеціальності 034 «Культурологія» з навчальної дисципліни  «Режисура 

івент-заходів»  

Подано рекомендації щодо організації самостійної роботи, що формує у 

студентів компетентності необхідні для організації та постановки івент заходів, а 

саме її творчої частини.  
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Самостійна робота є складовою навчального процесу, на яку припадає 

значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним учасником 

навчального процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку 

інформації, прийняття рішень тощо. Правильна організація самостійної роботи 

дозволяє підвищити ефективність навчального процесу в цілому. 

Одним із видів самостійної роботи є самостійна робота над постановкою 

власного творчого заходу. 

Професійному розвитку студентів сприяє самостійне виконання творчих 

практичних завдань. Це сприяє систематизації і використанню знань, формуванню 

професійних якостей майбутнього івент-менеджера. Студенти мають можливість 

формувати навички аналізу, робити на цій підставі самостійні висновки, тим 

самим удосконалюючи рівень розумової та творчої активності. 

Для розуміння процесу створення та втілення задуму масового івенту 

необхідні навички з аналізу існуючого досвіду режисури масових свят та 

театралізованих вистав. 

Студентам для самостійного режисерського аналізу пропонується: 

- сценарій Гала-концерту, присвяченого 45-річчу ВП «МФ КНУКіМ» «Усе 

моє, все зветься – Україна!» (художній керівник Федотова Н.В., головний 

режисер Акманов Д.О., сценарна розробка Акманов Д.О.); 

- сценарій урочистих заходів присвячених Дню захисника України в 

Миколаївській області (менеджер Федотова Н.В., головний режисер 

Акманов Д.О., сценарна розробка Акманов Д.О.).  

- сценарій звіту аматорів та майстрів культури та мистецтв Миколаївської 

області «Ми – українці!» (головний режисер Акманов Д.О., сценарна 

розробка Акманов Д.О., Круковська І.О.); 

Докладний режисерський аналіз відбувається за наступним планом: 

- тема та її розкриття в епізодах; 

- ідея та її дійове втілення у масовому заході; 

- основні проблеми, закладені в основу заходу; 
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- структура побудови заходу; 

- вихідна, початкова та головна подія, низка подій (сюжетна лінія); 

- конфлікт, його дійове вираження;  

- наскрізна дія; 

- сценарний хід; 

- аналіз виразних засобів, використаних в заході; 

- принцип художньо-декоративного рішення (образне, побутове, умовне 

тощо); 

- музичне оформлення; 

- прийоми монтажу номерів в епізоди та епізодів у блоки у масовому заході; 

- засоби активізації глядачів при проведенні заходу. 

При розробці аналізу масового заходу слід звернути увагу на позитивні 

сторони та недоліки. 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Сценарій 

Гала-концерту, присвяченого 45-річчу ВП «МФ КНУКіМ» 

«Усе моє, все зветься – Україна!» 

 

1. «Друзям хорошим, гостям дорогим» Студентський хор МФ КНУКіМ та народний 

ансамбль танцю «Миколаїв - Трицвіт» МФ КНУКіМ. 

Пролог 

2. Українська народна пісня в обр. О.Шпачинського «Із-за гори чорна  хмара» 

3. «Українські веснянки та весняні ігри». Композиція  з народних пісень та авторських 

творів 

 

Ведуча: Ніщо так не загартовує, ніщо не додає більшої віри в себе, як ті 

випробування, які посилає нам доля. На шляху кожного народу 

зустрічаються радості й печалі: одні не витримавши ударів долі, 
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припиняють своє існування, інші ж переборюють їх і піднімаються 

до небачених висот. 

Ведучий: Зараз в Україні – тяжкі часи, але це часи боротьби за свободу. Ми 

нащадки великих українців знову переживаємо патріотичне 

піднесення, і всі разом творимо нову, сильну країну. Скільки разів 

скорбота і відчай брали гору, коли здавалося, що вже ніхто і ніщо не 

порятує. Але ми не зломились, ми повірили в свої сили, відстояли 

свою правоту. І тепер гордо можемо сказати всьому світові – не 

бійтесь! Коли перед вами випробування та труднощі, ідіть тільки 

вперед! 

4. Світлій пам’яті  - героям «Небесної сотні» композиція  О.Шпачинського за твором 

О.Білаша на вірші Д.Павличка «Не спи, моє серце…» 

5. «Мальви» Співає Катерина Тихонова та Гана Товстенко. Студентський ансамбль 

танцю. Керівник завідувач кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства, 

доцент Ольга Мерлянова 

6. Українська народна пісня «Гей, соколи!» 

Інтермедійний «Срібло» униз 

 

Життя 

Ведуча: Незважаючи на всі свої складнощі – життя прекрасне. Сонячні 

промені радості сягають самих темних куточків нашої душі і ми 

знову надіємось, віримо та закохуємось. Прийшла весна і принесла з 

собою нове життя і гарний настрій. Ми прагнемо позитивних 

вражень та переживань, цікавих подій, радісних сюрпризів.  

 

Ведучий: Наша земля – це на дім, який дав нам шанс на прекрасне існування. 

Красиві буйні поля, яскраві трави і квіти, повітря, моря та ріки – це 

все є дарунками матінки природи. Це все треба передати в руки 

майбутнього. Тож, закохуємось один в одного, в весну, в свою 

молоду та безмежно красиву Батьківщину. 
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7. «За лісами, горами» Вокальний естрадний ансамбль під керівництвом Катерина 

Тихонової, випускниці ВП «МФ КНУКіМ». 

8. «You Make Me Feel So Young» Брати Ем та студенти кафедри хореографії. Керівник 

Тетяна Воронцова. 

 

Нації 

Ведуча: Миколаївщина яскраво відображає багатонаціональну мозаїку 

українського народу. Більше 130 національностей проживає на 

теренах нашої області. Де українці, навчилися не тільки бути 

гостинними, а й пізнавати культуру тих, хто живе поруч. Так, ми 

різні, але добре розуміємо один одного. Так, у кожного з нас є свої 

особливості, культурні, релігійні відмінності. Але все це лише 

робить нас відкритими до викликів спільного життя та вчить бути  

толерантними до вибору кожного.  

 

Ведучий: Якщо ми є єдина нація, що має своє сформоване обличчя, свою душу 

і своє місце на землі – нам конче потрібна єдність країни. Мир, 

людське життя, права і свободи людини – це ті цінності, без яких не 

можливо рухатись вперед, відбудовуючи європейську державу. 

9. «Німецький танець» Народний ансамбль танцю «Миколаїв - Трицвіт» у супроводі 

Естрадного ансамблю під керівництвом В’ячеслава Латко. 

10. «Розповідь старого горця» Ансамбль народних інструментів «Біс-квартет». 

Керівник Микола Морозинський. 

11. «Фрейлекс» Студентський ансамбль танцю. Керівник завідувач кафедри хореографії, 

кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга Мерлянова 

Інтермедійний «Срібло» уверх 

 

Диктор: Ми розмовляємо різними мовами і співаємо різні пісні, але в наших 

відкритих серцях  живе любов і дружба, добро і  злагода, 

взаєморозуміння і взаємоповага. Нас усіх єднає наша Україна! 

12. «Гарріч бенд» Солісти Ольга Лужинська та Аліна Остапчук. 

Інтермедійний «Срібло» униз 
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13. «Pray for Ukraine» Студенти кафедри хореографії. Керівник Олена Лисенко.  

 

Випускники 

Випускник 1: На протязі 45-ти років свого існування Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв 

випускала покоління за поколіннями свідомих фахівців в області 

культури. Вони ж в свою чергу віддавали і досі віддають всіх себе 

на благо процвітання культурно-мистецького життя не тільки 

області, а й всієї України.  

 

Випускник 2: Це, перш за все, люди наділені творчою іскрою, з нестандартним 

поглядом на життя, переповнені креативними ідеями. Ми, від імені 

всіх випускників, щиро вдячні за роки, проведені в стінах нашого 

університету. Той досвід, який ми отримали допоміг не просто 

реалізувати себе в житті, а й пережити найскладніші життєві 

ситуації. І при цьому завжди бути достойними звання студента 

університету культури. 

14. «Аліса в країні чудес» Зразковий ансамбль танцю «Юнги» Обласного палацу 

культури. Керівник Елла Акманова, випускниця ВП «МФ КНУКіМ». 

15. Академічний жіночий хор ім. С. Фоміних Миколаївського колежу культури і 

мистецтв. Керівник Тетяна Островська, випускниця ВП «МФ КНУКіМ». 

16. «Морячки» Народний ансамбль танцю «Каприз» Міського палацу культури 

«Молодіжний». Керівник Юлія Захарова, випускниця ВП «МФ КНУКіМ». 

 

Сучасність 

Ведуча: Ми студенти МФ КНУКіМ – дійсно пишаємося тим, що живемо саме 

в  Україні. Такої держави, мабуть, нема ніде більше на Землі. У нас 

дівчата пишуть вірші на лекціях з економіки. У нас на грошах 

зображені поети, а не президенти. У нас посміхаються щиро, а 

говорять чесно. В серці не закреслити те, що мої батьки народили 
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мене тут, те, що я сказала перше слово в Україні. Мені ніколи не 

забути колискову з дитинства. 

 

Ведучий: Душа наповнена  щастям від того, що людина  має  такий магніт, як 

мрія, до якої завжди тягнеться. І в цьому, на мою думку, сенс  

людського життя. Тож усміхаймось частіше і відкриваймо свої душі 

один-одному, адже не зважаючи на всі жалі, образи, сірість і дещо 

набридливу буденність – життя таке прекрасне! Пам’ятайте, що ваші  

думки творять майбутнє. Любіть життя! Любіть себе! Любіть кожну 

людину, яку ви зустрінете на своєму життєвому шляху. І ви 

перетворите буденність на свято. Життя триває… 

17. «Танго» Студентський ансамбль танцю. Керівник завідувач кафедри хореографії, 

кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга Мерлянова 

Інтермедійний «Срібло» уверх 

18. Оркестр народної та популярної музики. Художній керівник та диригент Віта 

Шеремет. Соліст Генадій Агафонов. 

19. «Regresa a mi» Оркестр народної та популярної музики. Художній керівник та 

диригент Віта Шеремет. Солісти Антон Ладний, Брати Ем 

Інтермедійний «Срібло» униз 

 

Фінал 45 

Ведуча: Увесь світ знає, що Україна багата на талановитих людей. В свою 

чергу Миколаївський філіал Київського національного університету 

культури і мистецтв являється осередком творчої думки Півдня 

України.  

 

Ведучий: Численна плеяда митців, небайдужих та цікавих творчих 

особистостей, нині працюють в Миколаївській філії та підтверджують 

горде звання закладу «Перлина Півдня України»! 

 



 

 

9 

 

Ведуча: Сьогодні ми пишемо свою нову історію. Кожен з нас мріє бачити  

розвиненою  та  квітучою  рідну країну.  Хто, як не ми, юне покоління, 

будемо виконувати  роль  надії  нації. Саме в наших руках майбутнє.  

 

Ведучий: Молодь прагне волі  та реалізації  себе у розвитку, здібностях, мріях і 

бажаннях. Ми хочемо, щоб батьки пишались нами, а також нами 

пишалась Україна.  

 

Ведуча: І  тоді не буде «цвіт нації» летіти  вслід  за  журавлями  шукати   

комфорту, достатку, кращої  долі за  океаном, а творитиме тут на 

Батьківщині для розбудови  нової  і могутньої  держави.  

 

Ведучий: Буває, часом сліпну від краси. 

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,– 

оці степи, це небо, ці ліси, 

усе так гарно, чисто, незрадливо, 

 

Ведуча: усе як є – дорога, явори, 

усе моє, все зветься – Україна. 

Така краса, висока і нетлінна, 

що хоч спинись і з Богом говори. 

Інтермедійний «Срібло» уверх 

20. «Гопак» Студентський хор та народний ансамбль танцю «Миколаїв - Трицвіт» ВП 

«МФ КНУКіМ». 

 

Диктор: У концерті взяли участь студенти та творчі колективи Миколаївській 

філії київського національного університету культури і мистецтв. 

Керівники: 

- заслужений працівник культури України, професор Омелян 

Шпачинський 
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- заслужений працівник культури України, професор Михайло 

Мерлянов 

- декан факультету мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент 

Олена Піхтар 

- декан факультету менеджменту і бізнесу, кандидат педагогічних 

наук, доцент Світлана Шуляк 

- кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга Мерлянова 

- заслужений діяч мистецтв України Олег Кедіс 

Старші викладачи: 

- Віта Шеремет 

- Микола Морозинський 

- В’ячеслав Латко 

- Ольга Лужинська 

- Антон Ладний 

- Олена Лисенко 

- Катерина Тіхонова 

- Тетяна Воронцова 

- художній керівник інструментальної групи хору Дмитро Кученьов 

Провідні концертмейстери: 

- Ірина Юлдашева 

- Євген Драго 

- Вадим Лівак  

Режисерсько-постановча група: 

- кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Калініна 

- доктор педагогічних наук, доцент Віктор Мозговий 

- старший викладач Олександр Субботін 

- Катерина Садляк 

Головний режисер та автор ідеї , перший заступник директора 

філіалу, заслужений працівник культури України Денис Акманов 
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 До мікрофону запрошується директор Миколаївській філії 

київського національного університету культури і мистецтв, 

заслужений працівник культури України, доцент Федотова Наталія 

Вікторівна. 

(Вітальне слово Федотової Н.В.) 

21. «Боже великий єдиний» Виконують усі учасники концерту 

 

Сценарій 

урочистих заходів присвячених Дню захисника України в Миколаївській 

області 

м. Миколаїв 

Соборна площа 

Перед початком заходу на площі лунають тематичні марші у виконанні 

зведеного духового оркестру збройних сил України, Національної Гвардії України 

та Національної поліції. Перед флагштоком на Соборній площі встановлений 

подіум «клінтонка» та мікрофон для виступів керівників області та міста. З 

обох сторін тротуарної частини вулиці Адміральської (ріг вулиці Соборної та 

вулиці Лягіна) розміщені глядачі.   

07.00 – прибуття військової та спеціальної техніки та її розміщення в порядку 

проходження на вул. Шнеерсона та вул. Набережної; 

09.30  – збір учасників ходи з Державним прапором України (250 метрів) 

(волонтери, військовослужбовці частин гарнізону) на розі пр-кт 

Центральний - вул. Соборна; 

09.30  – Зведений духовий оркестр розташовується на Інгульському узвозі  

обличчям до вул. Соборній, виконує композиції до прибуття ходи з 

державним прапором України (250 метрів); 

09.30  – Шикування особового складу парадних розрахунків на вул.  Адміральській 

напроти флагштоку; 

(перелік з ліва на право) 

- коробка козаків; 
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- представники волонтерських організацій; 

- організації ветеранів АТО, ветеранів добровольчих батальйонів; ветеранів 

війн та територіях інших країн, ветеранів військової служби; 

- колонна представників Миколаївського військового шпиталю зі знаменною 

групою; 

- командир розрахунку, знамена група з прапором ДСНС України; 

- командир розрахунку, знамена група з Державним прапором України 

(прапором Національної поліції); 

- командир розрахунку, знамена група з прапором Національної гвардії 

України; 

- командир розрахунку, знамена група з прапором Морської піхоти; 

- командир розрахунку, знамена група з прапором Високомобільних 

Десантних Військ Збройних Сил України; 

- командир розрахунку, знамена група з прапором Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України;  

- командир розрахунку, знамена група з прапором Повітряних Сил Збройних 

Сил України; 

- командир розрахунку, знамена група з прапором Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України; 

- знамена група з Державним прапором України; 

09.40  – шикування учасників з Державним прапором України (250 метрів); 

09.50  – шикування оркестру (ПВМБ) попереду ходи; 

10.00  – початок ходи з Державним прапором України; 

10.25  – шикування учасників ходи з Державним прапором України перед 

трибуною по вул. Адміральській (біля флагштоку); 

10.30  – урочисті заходи з нагоди Дня захисника України розпочинаються з 

урочистої церемонії підняття Державного Прапора України на Соборній 

площі. 
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Вступний текст ведучого.  

Диктор: 14 жовтня 2014 р. указом Президента України Петра Порошенка з 

метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг 

Українського народу, сприяння подальшому зміцненню 

патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи 

громадськості встановлено свято День захисника України. 

Це свято усіх, хто захищає свою Батьківщину, а також нагода 

згадати звитяги предків, які своїми ратними звершеннями здобули 

та відстояли нашу свободу та незалежність. 

Розпочинаємо урочистості, присвячені Дню захисника України! 

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій 

Савченко приймає рапорт від заступника командира 

Миколаївського військового гарнізону капітана 2 рангу Олексія 

Коваленка. 

 

Заступник командира Миколаївського військового гарнізону підіймається на 

подіум.  

 

Заст.командира: Рівняйсь! Струнко! Пане Голово Миколаївської обласної 

державної адміністрації! Війська та техніка Миколаївського 

гарнізону до участі в урочистостях, присвячених Дню 

захисника України готові! Заступник командира 

Миколаївського військового гарнізону капітан 2 рангу 

Олексій Коваленко. 

 

Голова адміністрації: Урочистості, присвячені Дню захисника України 

оголошую відкритими! Державний Прапор України 

підняти!   
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Під супровід Гімну України прапор піднімають військовослужбовці 

Миколаївського гарнізону та Національної Гвардії України. 

Після завершення церемонії підняття прапора України ведучий надає слово 

голові Миколаївської обласної державної адміністрації. 

 

Диктор: До слова запрошується Голова Миколаївської обласної державної 

адміністрації. 

Виступ Голови Миколаївської обласної державної адміністрації облдержадміністрації. 

Під час виступу голова облдержадміністрації оголошує хвилину мовчання (лунає 

дзвін). 

 

Заст.командира: Рівняйсь! Струнко! Праворуч! Кроком – руш! 

10.40  - По команді заступника начальника Миколаївського гарнізону під супровід 

зведеного духового оркестру Збройних Сил України, Національної Гвардії 

України та Національної поліції України  розпочинається винос 250 

метровий прапор України. Прапор проносять по вул. Адміральської до вул. 

Фалеєвської. 

Особовий склад парадних розрахунків розвертається направо та 

виходить на позицію для проходження урочистим маршем по вул. 

Адміральській біля будівлі ОДА. 

- Державний прапор України 

 

Диктор: Урочистий марш відкриває Державний прапор України! Право нести 

прапор надано військовослужбовцям Миколаївського гарнізону, 

волонтерам та дітям - маленьким миколаївцям! 

У час, коли воює країна, передова не може існувати без міцного тилу. 

Усього за кілька місяців слово «волонтер» стало для нас звичним. 

Герої другого фронту надійно прикривають бійців на передовій, 

підіймають їх бойовий дух та забезпечують найнеобхіднішим. 
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Волонтерський рух під час війни - героїзм звичайних людей, готових 

віддати за перший фронт своє благополуччя і навіть життя. 

 Рух техніки супроводжується коментарями диктора. 

Порядок та послідовність проходження військової та спеціальної техніки 

(рух здійснюється по дві одиниці, на техніці встановлюються, з лівого борту - 

прапори видів сил, родів військ, відомств, з правого борту - державні прапори 

України, орієнтовні розміри прапорів - 150х100 см.). 

 

Диктор: Відкриває проходження військової техніки зразки техніки Морської 

піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

• автомобіль HUMMER HMMWV 

• бойова машина БМ-21 «Град» на базі автомобіля Урал-4320 

• колісний бронетранспортер «SAXSON» 

• автомобіль ГАЗ-66 з мінометом М 120-15 «Молот» 

 

Диктор: На марші зразки військової техніки Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України. 

• автомобіль КРАЗ-5233 з 152 мм. гарматою-гаубицею Д-20 

• автомобіль КРАЗ-5233 з 100 мм. протитанковою гарматою МТ-12 

«РАПІРА» 

 

Диктор: На марші зразки військової техніки Високомобільних Десантних 

Військ Збройних Сил України. 

• бронетранспортер БТР-80 

• автомобіль КРАЗ-5233 з 122 мм. гаубицею Д-30 

• бойова машина БМ-21 «Град» на базі автомобіля ЗІЛ-131  

 

Диктор: На марші зразки спеціальної техніки Національної поліції України 

• патрульний автомобіль «Toyota Prius» 
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• патрульний автомобіль «Mitsubishi Outlander» 

 

Диктор: На марші зразки спеціальної техніки Національної гвардії України 

• патрульний автомобіль «Renault Duster» 

• бронетранспортер БТР-80 

• повнопривідний автомобіль КРАЗ-5233 

 

Диктор: На марші зразки спеціальної техніки Державної Служби 

Надзвичайних Ситуацій України. 

• аварійно-рятувальний автомобіль «Mitsubishi L200» 

• пожежна автоцистерна АЦ-40 (на базі МАЗ-5309) 

• пожежна автоцистерна АЦ-60 (на базі  MAN TGM) 

• автомобіль першої допомоги АППД-20 на базі ГАЗ-3310 

• пожежна автоцистерна АЦ-40 (на базі  КАМАЗ-43253) 

 

Заст.командира: : Рівняйсь! Струнко! До урочистого маршу, по ротно, на 

дистанцію – тридцять кроків. Рівняння праворуч, кроком – 

руш! 

Рух колон особового складу Миколаївського гарнізону, Національної Гвардії 

України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій 

(МНС). 

Парадні розрахунки крокують наступним порядком: 

- Знамена група з Державним прапором України; 

Диктор: По переду парадного розрахунку Знамена група військовослужбовці 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України з Державним 

прапором України! 

 

- Командир розрахунку, знамена група з прапором Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України; 



 

 

17 

 

Диктор: Площею крокує парадний розрахунок Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України. 

Знаменна група 198 Навчального центру підготовки Військово-

Морських Сил. Очолює розрахунок – начальник зв’язку Південної 

Військової Морської Бази – капітан другого рангу – Олександр 

Горностай.  

Крокує стрій офіцерів, старшин та матросів Південної Військової 

Морської Бази які не зрадили Присязі на вірність Україні під час 

виведення з окупованого Криму та вже не перший рік з честю 

виконують свій обов’язок з забезпечення суверенітету нашої країни на 

морі. 

Поруч з ними крокують представники 198 Навчального центру 

підготовки ВМС які щодня виховують нових фахівців для поповнення 

лав ВМС України. Серед складу Навчального Центру багато ветеранів 

та учасників війни на сході України. 

 

- Командир розрахунку, знамена група з прапором Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України;  

Диктор: Крокують воїни – артилеристи 406-ї Окремої Артилерійської Бригади 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Розрахунок окремої артилерійської бригади очолює учасник АТО 

підполковник Заїка Сергій Вікторович. 

Починаючи з 2014 року бригада боронить незалежність нашої країни 

на сході та приймають безпосередню участь в обороні морських 

рубежів чорноморського узбережжя. 

 

- Командир розрахунку, знамена група з прапором Повітряних Сил Збройних 

Сил України; 
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Диктор: На марші Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра 

Покришкіна Повітряних Сил Збройних Сил України.  

Парадний розрахунок очолює старший лейтенант Поворознік Ігор 

Анатолійович. 

Бригада створена в роки Другої світової війни. За мужність та героїзм 

особовий склад був нагороджений орденами та медалями,  а 6 

військовослужбовців удостоєні звання Героя.  

У післявоєнний час особовий склад бригади виконував завдання з 

протиповітряної оборони півдня держави.  

Внаслідок анексії Криму бригада була передислокована до міста 

Миколаєва. 

Особовий склад бригади приймав участь в антитерористичній 

операції. На жаль, один військовослужбовець бригади під час 

виконання завдань в зоні АТО героїчно загинув. 

На даний час бригада несе бойове чергування з протиповітряної 

оборони південних рубежів нашої держави. 

 

- Командир розрахунку, знамена група з прапором Морської; 

Диктор: Урочистим маршем проходить 36 окрема бригада морської піхоти 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Бригада морської піхоти була сформована після виходу з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим з числа 

військовослужбовців 36 окремої бригади берегової оборони,  1-го та 

501-го окремих батальйонів морської піхоти. На День незалежності 

України у 2015 році бригаді було вручено Бойовий прапор.  

Військовослужбовці мужньо боронять територіальну цілісність та 

недоторканність нашої Батьківщини в зоні АТО на всіх важливих 

напрямках.  
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З прибуттям окремої бригади морської піхоти в сектор «М» по 

теперішній час виконують визначені бойові завдання в районі міста 

Маріуполь. Під час виконання завдань було звільнено від бойовиків 

населені пункти Широкіне, Водяне.  

Морська піхота України слідую своєму девізу: «Вірні завжди!» 

- Командир розрахунку, знамена група з прапором Високомобільних 

Десантних Військ Збройних Сил України; 

Диктор: Крокують воїни в блакитних беретах - військовослужбовці 79-ї 

окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади Високомобільних 

десантних військ Збройних Сил України. 

Очолює парадний розрахунок капітан Анатолій Лисецький, 

нагороджений медалями «За оборону Маріуполя», «За вірність 

українській державі» та орденом «Ветеран війни». 

Десантники є елітою будь-якої армії світу. 79-а десантно-штурмова 

бригада за свою тридцятирічну історію пройшла славетний бойовий 

шлях. Воїни-десантники цього з’єднання приймали участь у бойових 

діях в Афганістані, миротворчих місіях, а у 2014 році першими 

відреагували на збройну агресію Російської федерації. На 

сьогоднішній день особовий склад частини продовжує виконувати 

навчально-бойові та бойові завдання, а бригада вважається кращою 

серед десантних частин ЗСУ.  

У складі парадного розрахунку 52 військовослужбовця, 30 з них 

учасники бойових дій на Сході країни. З прапором ВДВ крокує 

кавалер ордену «За мужність 3 ступеню» старший сержант Віктор 

Шарата. 

 

- Командир розрахунку, знамена група з прапором Національної гвардії 

України; 
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Диктор: На марші військова частина 3039 Національної гвардії України. 

Історія Миколаївського полку з охорони громадського порядку 

нерозривно пов’язана з містом Корабелів і починається 18 січня 1990 

року.  

В повсякденній діяльності особовий склад патрульних підрозділів 

полку залучається до несення служби з охорони громадського порядку 

міста Миколаєва. Також, військова частина виконує завдання з 

конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних. 

З липня 2014 року особовий склад військової частини 3039 

Національної гвардії України виконує обов'язки щодо захисту 

територіальної цілісності та незалежності держави на Сході України.  

Розпорядженням Головного управління Національної гвардії України 

в серпні 2016 року військовій частині 3039 вручено Бойовий прапор. 

 

- Командир розрахунку, знамена група з Державним прапором України 

(прапором Національної поліції), співробітники національної поліції; 

Диктор: Головним завданням Національної поліції є захист прав та свобод 

громадян, інтересів громадськості та держави. 

У складі Нацполіції діють спецпідрозділи, які щоденно боряться із 

злочинністю. Серед них і батальйон патрульної служби поліції 

особливого призначення «Миколаїв» Головного управління 

Національної поліції в Миколаївській області, більш відомий у народі, 

як «Святий Миколай».  

Саме зараз чергова група перебуває в зоні проведення АТО, де 

поліцейські вживають рішучих заходів із протидії диверсійним та 

терористичним проявам, підтримують правопорядок, ведуть боротьбу 

із злочинністю та приймають участь в операціях із пошуку й ліквідації 

розвідувально-диверсійних груп. За проявлені мужність та героїзм 

бійці батальйону «Миколаїв» неодноразово були нагороджені 
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відзнаками від Президента України, Верховної Ради України та 

Міністерства внутрішніх справ. Своїми земляками пишаємось і ми. 

 

Диктор: Патрульна поліція — підрозділ Національної поліції України, що 

здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на 

виклики «102», з метою забезпечення публічного порядку і безпеки, 

захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху. 

Патрульна Поліція забезпечує охорону правопорядку на вулицях 

нашого міста 2 роки. Особовий склад налічує 448 інспекторів, з яких 

44 чоловіка виконували бойові завдання в зоні проведення 

антитерористичної операції. 

Патрульною Поліцією за 2 ріки було розкрито понад 2,5 тисяч 

кримінальних злочинів, було складено 66355 адміністративних 

матеріалів. 

За такий нетривалий час відносно молодий підрозділ Національної 

поліції здобув довіру громадян нашого міста. З кожним днем рівень 

довіри зростає, завдяки відкритості та прозорості.  

Патрульна поліція це гарячі серця  і міцні руки. 

 

- Командир розрахунку, знамена група з прапором ДСНС України; 

Диктор: Крокує особовий склад Головного управління Державної Служби 

Надзвичайних Ситуацій України у Миколаївській області. 

Стрій очолює начальник сектору мобілізаційної роботи підполковник 

служби цивільного захисту Павло Валерійович Надточий. 

За 2017 рік підрозділами Головного управління ліквідовано більше 3 

тис пожеж. Рятувальниками ліквідовано наслідки 7 надзвичайних 

ситуацій природного характеру та 223 надзвичайних подій.  
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Піротехнічним підрозділом в акваторії Чорного моря за роки плідної 

роботи виявлено та знешкоджено понад 11 тисяч вибухонебезпечних 

предметів часів минулих війн.  

Щоденно в Миколаївській області на цілодобовому чергуванні 

перебуває близько 185 чоловік особового складу та 125 одиниць 

пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.  

У разі ускладнення пожежної і техногенної обстановки, у період 

державних свят на посилений режим чергування переводиться до 415 

чоловік особового складу та 170 од. техніки. 

 

- Колонна представників Миколаївського військового шпиталю зі знаменною 

групою; 

Диктор: Урочистим маршем проходять військовослужбовці та працівники 

Миколаївського військового шпиталю. Військові лікарі, медичні 

сестри, учасники АТО та ветерани медичної служби. Парадний 

розрахунок очолює начальник військового шпиталю підполковник 

медичної служби Візняк Володимир Михайлович. Прапор несе 

заступник начальника госпіталю капітан Володько Григорій 

Миколайович.  

Миколаївський військовий госпіталь є найстарішим медичним 

закладом Півдня України, майже ровесник міста Миколаєва. В цьому 

році шпиталю виконується 226 років. 

За останній рік було проліковано більше 5 тис. громадян. З них 

військовослужбовці строкової служби, офіцери, військовослужбовці 

за контрактом, військовослужбовці інших силових структур та 

пенсіонери міністерства оборони України.   

За час проведення АТО, лікування у госпіталі пройшли 4827 

поранених та травмованих військовослужбовців Збройних Сил 

України. 
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- Організації ветеранів АТО; організації ветеранів добровольчих 

батальйонів, ветеранів війн та територіях інших країн, ветеранів 

військової служби; 

Диктор: На марші колона ветеранів антитерористичної операції; ветеранів 

добровольчих батальйонів, ветеранів війн та територіях інших країн 

та прикордонної служби. 

Очолює колону ветеран АТО, лейтенант Володимир Михайлович 

Закалюжний. 

В колоні крокує Підрозділ спеціального призначення «Азов» - 

лінійний підрозділ спеціального призначення у складі військової 

частини № 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання 

Національної гвардії України. Був сформований у місті Маріуполі у 

травні 2014 року з добровольців. Бійці спецпідрозділу брали участь в 

операціях по звільненню Маріуполя, Мар’їнці, в боях за Ілловайськ. У 

лютому 2015 року завдяки зусиллям підрозділу  «Азов» та 

проведенню наступальної операції, лінія фронту була відсунута від 

Маріуполя на 20 км. 

 

- Колонна представників волонтерських організацій; 

Диктор: На марші представники волонтерських організацій! Зараз саме їх 

підтримка важлива тим, хто не бачить ні сну, ні відпочинку. Тим, хто 

кожен день чує свист куль і снарядів. Лише відчуваючи підтримку 

волонтерів, вони продовжують боротьбу, бо знають, що за ними стоїть 

народ України. Допомога військовослужбовцям може бути різною. 

Навіть ті душевні листи від дітей надихають їх, дають наснагу далі 

жити і боронити батьківщину. Але, на жаль, на одному бойовому дусі 

перемоги не отримати, голими руками ворога не здолати. Саме для 
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того, щоб, по можливості, забезпечити необхідним воїнів 

створюються різноманітні волонтерські організації.  

Своїми силами і можливостями вони допомагають хоробрим воїнам 

АТО. Армія має силу, коли в неї надійний тил. Лише згуртування та  

взаємодопомога приведуть нас до перемоги. 

 

- Коробка козаків; 

Диктор: Завершують парадний розрахунок представники Козацького руху 

Миколаївський області! Розвиток традицій Українського козацтва та 

висвітлення її героїчної історії, має сприяти усвідомленню 

українським народом свого майбутнього та правдивої української 

ідентифікації. Козацтво допомагає державі відтворити дух визвольної 

боротьби українського народу, виховує молодь за козацькими 

цінностями та на прикладі діяльності сучасних козацьких організацій. 

 

Після завершення проходження, виступ зведеного оркестру збройних сил 

України, Національної Гвардії України та Національної поліції. 

 

Диктор: Шановні миколаївці! Зі святом захисників України вас вітає зведений 

оркестр збройних сил України, Національної Гвардії України та 

Національної поліції. 

 

11.30  - Диктор оголошує про початок відкриття меморіалу біля будівлі 

облдержадміністрації о 12.00 

 

Диктор: Шановні миколаївці! О 12 годині відбудеться урочиста церемонія 

відкриття Меморіалу загиблим учасникам антитерористичної операції 

в Донецькій та Луганській областях біля будівлі Миколаївської 

обласної державної адміністрації. 
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Сценарій 

звіту аматорів та майстрів культури та мистецтв 

Миколаївської області 

«Ми – українці!» 

Позивні  

Диктор 1: У незначній Вселеній, 

Загубленій серед множини Всесвітів, 

На поверхні третьої від сонця планети 

На краю невеликої Галактики, 

В рідній Україні, 

Подивимось на голубе небо 

І думкою, як у тій чудовій пісні, 

Полинемо аж до сонця і зірок! 

І поглянемо на трепетну Землю, – 

І тоді відкриється нам 

На зелено-голубому лоні планети край, 

Що нагадує собою серце, -  

І це Україна, співуча рідна моя земля! 

 

1. «Квітне рідне Побужжя» Колективи Миколаївського обласного палацу культури: 

зразковій ансамбль танцю «Юнги» - керівник Елла Акманова та  народний ансамбль 

танцю «Суднобудівник» - керівник Ольга Дорошина. 

 

Ведучий: Прості питання найглибші. Де ти народився? Куди йдеш? Що  робиш? 

Де твій дім?  

 

Ведуча: Перехоплює подих від краси рідного краю, від того, що ти - його 

часточка, бо живеш на цій землі. І вона - твоя єдина, твоя рідна! Хіба 

можна бути байдужим до її історії і до того, що залишиш своїм дітям 

після себе? 
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Ведучий: Замислимось, прислухаємось до внутрішнього голосу в очікуванні 

чесної відповіді перед собою і перед душами предків. Адже 

Батьківщина – це не тільки простір, а й час. 

 

Ведуча: Як дерево не може жити, якщо в ньому підірвати коріння, так і 

людство не може мати майбутнього, якщо забуває своє минуле. Мiцнi 

корені має рідна Миколаївська земля! В них – наша історична доля. 

Живий струмочок, рідний набуток предків, вливається у спокійну і 

величну ріку багатовікової культури українського народу. 

2. Музика О.Шпачинського, слова народні. Історична дума, присвячена трагічним 

подіям літа 1737 року і обороні Буго-гардівської паланки від ординців «Ой над Бугом, 

над рікою». Народний хор імені Миколи Аркаса Миколаївського філіалу Київського 

національного університету культури і мистецтв. Керівник заслужений працівник 

культури України Омелян Шпачинський. Соліст Денис Місанчук.  

 

Диктор1: Яке ж намисто сплелося за тисячу років? 

 

Диктор2: У глибинах сивої української історії є все – пам'ять про зіркові світи, 

неминуща народна мудрість, доброзичливість, всепрощення та 

безмежна любов. 

 

Диктор1: Адже виклики часу може витримати тільки той рід, який перед очима 

Господа живе ідеалами спільно людськими. 

3. В.Рунчак. Концертна симфонія (уривок). Симфонічний оркестр управління культури 

облдержадміністрації та Миколаївського державного вищого музичного училища. 

Керівник заслужений працівник культури України Микола Ніколайчук. Соліст - 

Георгій Коч (баян).  

 

Диктор2: Ні, не можна відмовлятись від рідної землі, якщо ти - Людина. Яка 

користь тобі, якщо ти придбаєш весь світ, а душу свою втратиш?! 
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 Диктор1: Напевно, ми тут тільки для того, щоб навчитися любити… 

4. П.Масканьї. «Regina coeli» Сцена з опери «Сільська честь» Симфонічний оркестр 

Управління культури Облдержадміністрації та Миколаївського державного вищого 

музичного училища. Академічна хорова капела «Сонячний струм» Миколаївського 

державного вищого музичного училища. Керівник Юрій Черепухін. Солісти 

заслужена артистка України Ірина Бубенко, Катерина Мірзоян. 

 

Диктор1: За нами вічно стоїть дійсність Любові. В кожну мить в нас достатньо 

сили, щоби нею перетворити світ. Серед усіх премудростей життєвої 

науки найперша — любити людей. Ніхто без цього не зможе 

піднятися на крилах своєї мрії.  

5. В.Рунчак «Людська гра» Студент Миколаївського державного вищого музичного 

училища Будзяк Андрій (флейта) 

 

Диктор2: Одне з найважчих випробувань на землі полягає в тому, щоб 

піднятися вище за мертві системи – війни, поневолення, пригнічення, 

руйнування, відмовитися бути їх частиною заради Майбутнього. 

Ніхто не є носієм Волі Господа для інших, але кожен особисто 

відповідальний за виконання того, що Всевишній призначив йому 

одному. 

6. В. Мужчиль. Частина з кантати «Чорний квадрат». Жіночий академічний хор 

управління культури облдержадміністрації і Миколаївського державного вищого 

училища культури. Художній керівник Лауреат національної премії імені Тараса 

Григоровича Шевченка, заслужений працівник культури України Світлана Фоміних. 

Диригент Тетяна Островська.  

 

Диктор1:  Обнялися голубе небо і зелені голови співучих ялин. Ніжиться під 

вересневим сонцем наша батьківщина, земля смутку і краси, радості і 

печалі, з широкою, як степ душею, натхненою молитвою, ніжною і 

граціозною українською піснею, що в небо злітає… 
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7. Музика Є.Козака, вірші А.Пашка. «Чайка» Народне тріо «Мальви» м. Первомайськ. 

Керівник Ольга Коник 

 

Диктор2: Яка магічна сила, яка незрівнянна поетичність української музики! 

Безсмертні народні шедеври, що надихають людину на гідне життя та 

вчинки, налаштовують душу на величне! 

8. «Бандуристе орле сизий» Народна капела бандуристів «Козацький передзвін» 

Миколаївського муніципального колегіуму. Керівник заслужений працівник культури 

України Валентина Січко. Диригент Анатолій Андрєєв. 

 

Диктор1: Україна! Всевишнім подарована безцінна перлина!  

Яке серце не сповниться радістю, доторкнувшись до її краси?  

Яка душа не озветься трепетною й щирою любов'ю до неї? 

 

Диктор2: Золотом котяться пшеничні хвилі по степових просторах української 

землі. Як перлини з чистого джерела ллється музика народних 

інструментів. 

9. Ю.Зацарний. Фантазія на теми південноукраїнських мелодій «Бринківський козачок» 

Оркестр народних інструментів Миколаївського державного вищого училища 

культури «Південна рапсодія». Керівник Ольга Комінарець. 

 

Диктор2: Пісня – то мати, Берегиня, що в усі часи і віки стояла на сторожі 

нашої духовності. Про пісню не можна говорити, її треба співати. 

Вона пахне весняними дощами, синіми льонами, запашними 

чорнобривцями… 

10. Українська народна пісня «Вийду я на гору» Дует Наталя Лозовая, Олена Бєлоусова. 

 

Диктор1: Привілля, без яких ми не можемо жити - життєрадісні, веселі, дотепні 

українські жартівливі пісні. Ця веселість тим приваблива, що вона 

природна! 

11. Музика В.Верменича, вірші А. М'ясківського «Підкручу я чорні вуса» Олег Кедіс. 
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Диктор2: На священну українську землю прийшла весна відродження. Ми 

вільні творити і почитати минуле України, щоб зцілити і перетворити 

власне сьогодення. Адже Україна дивиться на нас голубими очима, в 

яких купаються надія, віра і червона калина! 

12. Хореографічна композиція «Моя Україна - червона калина» Народний ансамбль танцю 

«Миколаїв - Трицвіт» Миколаївського філіалу Київського національного університету 

культури та мистецтв та виробничого комплексу «Зоря». Керівники: заслужений 

працівник культури України, професор Михайло Мерлянов та Ольга Мерлянова. 

 

Диктор1: Українська народна пісня… Пісня солов’їна… Хто не був зачарований 

нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою юність 

красиву і ніжну?! Вона несе в собі таємниці вселенської мудрості, 

виховує в нас бажання дістатися глибин людської свідомості. 

13. Фольклорна композиція «Віночок степових квитів»: 

• «Летів орел сизокрилий» Фольклорний ансамбль «Троїчанка» Троїцького СБК 

Новоодеського району. Керівник Людмила Прозорова.  

• «Ой, по морю по синену» або «Усі гори зеленіють» Фольклорний ансамбль 

«Джерело» Гражданівського СБК Єланецького району. Керівник Галина Хоменко.  

• «В неділеньку рано» Народний фольклорний ансамбль «Вербиченька» ДП 

«Суднобудівний завод ім. 61 Комунару». Керівник Галина Стрелецька.  

• «Виїжджали козаченьки» Вокальний чоловічий ансамбль «Козацькі передзвони» 

Євгенівського СБК Снігурівського району. Керівник Петро Дмитрик. 

• «Ой розвийся та при дорозі та дуб зелененький» Народний ансамбль української 

пісні та музики Радсадівського СБК Миколаївського району. Керівник Алла 

Савєл'єва. 

• «Любив козак дівку» Народний ансамбль української пісні «Берегиня» м. 

Южноукраїнська ПКіТ «Енергетик» Керівник Катерина Друховець. 

• «Молодички молодії» Народний ансамбль української пісні та музики «Степівські 

музики» Степівського СБК Миколаївського району. Керівник заслужений 

працівник культури України Олександр Ракомін. 
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• «Чорноморець іде» Тернівський козачий народний хор «Веснянка». Художній 

керівник Людмила Шпачинська. 

 

Диктор2: Цінність творчих, духовних набутків культурної спадщини в історії 

людства залишається нетлінним скарбом. З небуття повертаються до 

нас звичаї, обряди, святкування наших предків. В них усвідомлює 

свою значимість, самобутність, почуття господаря, причетність до 

долі українського народу красива й щедра, гостинна і доброзичлива 

душа миколаївців.  

14. Сюжет та музика А.Затуряна. Вокально-хореографічна композиція на основі 

місцевого народного обрядового дійства «Івана Купала» Народний Прибузький 

ансамбль пісні і танцю. Керівник заслужений працівник культури України Анатолій 

Затурян. Балетмейстер Ольга Дорошина. 

 

Диктор2: Україна – це, перш за все, люди. Наша сила — в єдності та 

згуртованості! Тільки так ми збережемо святу честь нашої України, 

яку заповіли нам пращури. I тільки тоді не буде нам соромно перед 

нащадками. 

15. Музика О. Сичьова, вірші Ю. Гросмана, «Грай скрипалю».  Гурт народної та сучасної пісні 

«Вільні козаки» Обласної філармонії. Керівник Олександр Сичьов. 

 

Ведучий: Часи не вибирають – в них живуть. Наше найвище право знати минуле 

про свою країну в усіх його версіях. Нехай рідна земля пошле нам 

силу для життя! 

 

Ведуча: Ми – створіння світла. Із світла ми вийшли, у світло підемо. Скільки 

життів на цій планеті? Скільки життів у Всесвіті?  

Одне єдине. 

16.  «На хвилях життя»» Народний ансамбль танцю «Грація» Обласного палацу 

культури. Керівник Володимир Почтаренко. 
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Диктор1: Золота, чарівна сторона! Земля, цвітом уквітчана, зеленю закосичена. 

Шепоче замріяний степ слова кохання річці синьоокій, а день стоїть у 

шелестах золота, в потоках музики, ніжності та натхнення. 

17. Музика В.Верменича, вірші М.Сингаївський «Чорнобривці» Кирило Латій 

 

Ведучий: Час пливе. Світ змінюється з кожною хвилиною, з кожним днем.  

 

Ведуча: Міняються і люди, але історія не зникає і не забувається.  

 

Ведучий:  Миколаєву – 220! Місто, яке присвятило своє життя суднобудуванню, 

не може не бути романтиком.  

 

Ведуча:  Шепіт прибою в пінних кучерях… 

 

 Ведучий: Віддзеркалений у водах оксамит неба…  

 

Ведуча: Кришталеві хвилі кружать з вітрильником морський вальс… 

 

Ведучий: Дальні сполохи корабельних вогнів… 

 

Ведуча:  І за чайками у синю даль проситься серце моряка!  

18. Хореографічна композиція до 220-річниці міста Миколаєва «Україна - морська 

держава». Народний ансамбль танцю «Суднобудівник». Керівник Ольга Дорошина. 

Зразковій ансамбль танцю «Юнги». Керівник Елла Акманова.  

 

Диктор2: Миколаїв – місто молодих, цілеспрямованих, красивих людей.  

Він світиться від щирих дитячих посмішок, тут завжди звучатиме сміх 

і радість. Добрий, надійний, вірний друг – мій Миколаїв! 

19. Попурі з пісень про рідне місто миколаївських композиторів. Заслужений артист 

України Андрій Дерік. 
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Диктор2: У кожної землі є свій Янгол-Охоронець. Наша земля має заступництво 

святителя Миколи - чудотворця. В усі часи миколаївці відчувають 

його покровительство. 

 

Диктор1: Щоб залишити по собі світлу дорогу, якою піде наступне покоління, 

щоб відверто і чесно подивитись в очі своєї дитини, давайте 

замислимось: що для нас святе? У що ми віримо? До чого прагнемо? 

 

20. Музика О. Таганова, вірші Н.Баликової «Пісня про сонячний світ». Дитячий хор 

«Фантазія» Миколаївського державного вищого музичного училища. Керівник Ганна 

Гоцук. 

 

Диктор1: Діти – найбільше щастя рідної землі, її надії, сподівання і мрії.  Це 

наші зірочки, що освітлюють шлях у майбутнє. То давайте відкинемо 

гіршу частку свого серця, а кращу – чистішу - залишимо їм у спадок! 

21. Музика та вірші І.Василенко «Свято мрій» Дует Інна Прічепій та В’ячеслав Куйбар 

 

Диктор1: Який прекрасний, неповторний світ, у якому ми живемо! Його 

нескінченна гармонія і бездоганна досконалість дає відповіді на 

найскладніші питання.  

 

Диктор2: Духовність і любов до Богом дарованої тобі землі – ось простий та 

вірний шлях від далекого минулого в майбуття.  

22. Хэрби Хэнкок «Watermelon Man» Народний естрадний оркестр Миколаївського 

державного вищого музичного училища та Обласного палацу культури. Керівник 

Михайло Полторак. 
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Диктор2: Щастя - це душевний спокій, думи своєю рідною мовою, свій шлях у 

майбутнє, своя неповторна пісня. І ллється над рідними просторами 

чарівна і ніжна, весела і граціозна українська пісня!  

23. Музика Я. Нудника, вірші В. Цибулько «Сад ангельських пісень» Вокальний ансамбль 

«Каприз» Обласного палацу культури (керівник Тетяна Островська) у супроводі 

Народного естрадного оркестру Миколаївського державного вищого музичного 

училища та Обласного палацу культури. 

 

Диктор1: Життя йде розміреним кроком назустріч сонцю. Ось з цим чарівним 

станом гармонії і любові почнемо свій новий день й нехай він принесе 

нам радість і добрий настрій! 

24. Robbie van Leeuwen «Venus» Ансамбль пісні і танцю «Південний патруль» УМВС в 

Миколаївський області (керівник Олександр Малюк) у супроводі Народного 

естрадного оркестру Миколаївського державного вищого музичного училища та 

Обласного палацу культури. 

 

Ведучий: Золотими променями сонця засяяла свобода над Україною.  

 

Ведуча: Всією душею бажаємо: живи, Україно, квітни, мужня наша красуне, 

Україна - пісня, Україна - трудівниця! В твоїх материнських лагідних 

обіймах квітне рідне Побужжя – золота і чарівна Миколаївська земля!  

 

Ведучий: Наша родина – Україна! 

25. Музика О. Сичьова, вірші Т. Ліщинської «Ода Миколаївщині» Солісти: Олена Белоусова, 

Наталя Лозовая, Олександр Сичьов, Олег Кедіс. Виконують учасники концерту. 

 

Ведучий: Квіти від Президента України та пані Катерини Ющенко! 

(винос квітів) 

 

Ведучий: Довгого віку тобі, незалежна держава! 
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