
«Українська осінь»

(сценарій осіннього балу)
(під час осн.частини демонструються слайди презентаціі)

Лунає повільна мелодія…
Ведуча.
Журливо музика заграла,
І закружляло в вальсі листя.
В країну осінь завітала
Красива, сонячна, барвиста.
Відкриваємо завісу ненароком,
Зазираємо в осінню пору року.
Вона тоді буває чарівна,
Коли стає золотокоса.
Отож, запрошуємо в осінь.
Хай усім буде затишно з нами,
Хоч за вікнами  дощик шумить.
Поговорим про осінь віршами,
І хай музика ніжно звучить.  
Ведуча    
Завітала осінь до нас в Україну,
Одягла в червоне намисто калину
Бо ж вкраїнська осінь - 
Це пишні жоржини, айстри різнобарвні,
Горішки ліщини, берізки казкові,
Яблука стиглі, груші медові,
Різні повидла, варення, соління,
Гриби в маринаді...
Тобі, щедра осене, всі у нас раді
Ведуча. Українська осінь напрочуд  мальовнича. Прокинешся – і очам своїм не 
повіриш. Перед тобою стоять клени, неначе вилиті з червоного золота, срібні 
берести, бронзові липи й темно – багряна, аж ворона ліщина. Це все осінь! Це 
вона трудівниця, зробила таку красу. агряна осінь красить клени,  у золото 
вбира поля   І гарно, ніби наречена,  багрянцем міниться земля.           
Ведуча. Осінь…Хто не любить цю пору року? Чарівниця, вона розвішала на 
гілках золоті дукати багряного листя… А в кришталево-прозорому небі вже 
курличуть журавлі. Природа на прощальний бал одягає своє невимовно-красиве
вбрання, милуючи зір грою казкових барв…
Ведуча.
Дорогі друзі! Сьогоднішній наш вечір присвячений чудовій порі року - осені, і 
ми назвали його « Українcька осінь». Ми хочемо, щоб наш вечір був для вас 
казковим, приваблюючим і якимось надзвичайним, бажаємо вам хорошого 
відпочинку, а тому пропонуємо вам  осінню  уявну подорож. Подорож  по 
куточках нашої країни… І розпочнемо її з  прогулянки по   Софіївському  парку,
який знаходиться в місті  Умані.
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Ведуча. Чарівність «Софіївки» Це ідеальний варіант для осіннього відпочинку в
Україні. Подаруйте собі відчуття яскравих барв: лимонних, золотих і багряних, 
що перемежовуються із зеленню. Відвідайте Національний дендрологічний 
парк «Софіївка» в Умані наприкінці вересня – на початку жовтня, і ви потрапите
у справжню казку. 
Ведуча. Парк восени – найпопулярніше місце для прогулянок, а якщо його 
площа має 179,2 га. – то прогулянка може тривати днями.  Тут є все для 
романтичної прогулянки: і ставок, де красуються лебеді, і фонтани, і водоспад з 
наскрізним гротом, де прийнято загадувати бажання, і острів закоханих. І дуже 
багато міфічного: навіть підземна річка Стікс, якою можна покататися у човні.   
Тут можна побачити безліч унікальних дерев, та десятки лавочок для милих 
осінніх бесід.
Ведуча. 
Золотим і багряним листям вкрита паркова алея, прикрашені казковими шатами 
дерева та кущі. Повітря наповнено гірковатою прохолодою осені… та раптом 
нам вчувається сильний гуркіт грому, падають великі краплі дощу…
Ведуча.
…й знову стихає. Вам вчувається музика листочків, які опадають, роблять 
останні зусилля піднятися, крутяться на вітрі… і знову падають на землю. Це 
останній і найкрасивіший в їхньому житті танець. 
Ведуча. 
Яка чудова на землі обнова!
А в синім небі музика пливе.
Відкрийте душу для пісень і слова,
І хай вона від цього оживе.

Ведуча. 
Хай полетить високо, заспіває
У цей прекрасний, неповторний час.
Хай лине музика і хай Земля співає
В осіннім золоті чарівний, ніжний вальс…
(Вальс 10 класу)
Ведуча.
Ну як, друзі, я думаю, вам сподобалось в Софіївському осінньому парку? А 
тепер ми хочемо вас запросити  в осінній ліс.
Ведуча. Де побувати восени в Україні, якщо не в Карпатах. Осінь – саме час 
відпочити серед мальовничих Карпатських гір і побродити по дрімучих 
незайманих лісах, майже не зворушених цивілізацією. Наприклад, у Ворохті 
Івано-Франківської області. Селище з усіх боків оточене Карпатським 
національним природним парком. У вересні в тутешніх лісах дозріває чорниця, 
починається другий збір ожини, з’являються підберезники і підосичники. 
Жовтень – сезон полювання на білі гриби. 



Ведуча.  Українські гори  восени - це незрівнянний рай. Тільки уявіть: 
неймовірної краси схили, верхівки дерев, які змінюють своє вбрання, а над вами
небо, таке осіннє чисте небо. Карпати − унікальне місце, де збереглися 
недоторкані полонини та чисті ріки з водоспадами. 
Ведуча. У  вас є унікальна можливість побувати на найвідомішій вершині 
Українських Карпат: піднятися на Говерлу і помилуватися недоторканими 
високогірними ландшафтами, озерами і альпійськими луками.  Карпати − 
мальовничі гори, які назавжди запам’ятаються  культурою та традиціями, які 
дивують своєю самобутністю та унікальністю.
Ведуча. Подорожувати восени набагато приємніше: немає надмірної спеки, 
навпаки, сонце ніжно пестить своїми промінчиками, а природа радує яскравими
фарбами. Тому навіть самі звичні місця можуть здатися новими і незвіданими. 
А щоб провести приємний уік-енд, зовсім не обов'язково їхати в екзотичні 
країни. В Україні достатньо унікальних, загадкових і неймовірно гарних місць. 
Ведуча. День міста у Чернівцях святкують у першу суботу жовтня. Місто 
наповнюється тисячами людей, святковими ярмарками, концертами та 
усілякими приємними подіями. Початок жовтня – період, коли вже помітні 
ознаки осені, однак ще тепло. 
Ведуча. Чернівці часто називають "Маленьким Віднем" або "Маленьким 
Парижем". А взагалі це місто можна порівняти з будь-яким старовинним містом
Європи. Сюди варто приїхати відпочити на вихідні та прогулятися 
старовинними вулицями та двориками.   
Ведуча. Найцікавіше місце в Чернівцях - колишня резиденція православних 
митрополитів Буковини та Далмації. Зараз у цьому архітектурному комплексі 
розташований Чернівецький Національний Університет. Це дійсно дуже 
красиве місце.
Ведуча. Центр міста дуже симпатичний, а пішохідна вулиця Кобилянської - 
одна з найкрасивіших в Україні. Саму вулицю встелили бруківкою. Ще живі ті 
чернівчани, котрі пам’ятають, як тодішню Панську двірники мили водою з 
милом по кілька разів на день, а поліціант примушував кожного «нечупару» з 
брудним взуттям гарно витерти ноги, перш ніж ступити на бруківку...
Ведуча. У вечірній час у місті включається різнобарвна підсвітка і у всіх 
предметів  і живих істот з’являється тінь.   
(Пісня «Світло  і тінь», 9 клас)   
Ведуча. Тунель кохання - ймовірно, ви про нього чули чи, можливо, бачили на 
фото. Місце унікальне тим, що заростями дерев, кущів, які сплелися між собою,
утворився дивовижний щільний коридор. Тільки уявіть, яка краса, коли арка з 
листя золотавіє. 
Ведуча. Тунель кохання став популярним зовсім недавно, адже ще кілька років 
тому практично ніхто про нього нічого не чув. Зараз його по праву називають 
найбільш романтичним місцем в Україні.
Ведуча. Знаходиться Тунель кохання біля селища Клевань, що у Рівненському 
районі Рівненської області. По суті, він є частиною залізниці, щільно засадженої
з боків деревами. А вийшов цей феноменальний тунель випадково. Річ у тім, що



колись, за радянської влади, ця залізна дорога вела до військової бази, і її 
обсадили деревами для маскування. В останні роки дерева і кущі перестали 
обрізати, і таким чином утворився природний тунель, довжина якого становить 
кілька кілометрів.
Ведуча. Своїм ідеальним формам тунель зобов'язаний поїзду, який регулярно 
ходить до місцевого заводу, обламуючи на шляху зростаючі гілки.  Це місце 
виглядає напрочуд  красиво в усі пори року. Але найбільш ефектно тут на 
початку осені, коли на деревах ще багато листя, і воно переливається всіма 
можливими барвами, від зеленого до червоного і жовтого. Закохані пари 
полюбляють тут відпочивати.
                                                                                                                                
(Пісня «Обійми», 11 клас)
Ведуча.  Наступна зупинка -  Тернопіль -  Затишне місто на річці Серет. До 1934
р. називалося Тарнополь — на честь його засновника, великого коронного 
гетьмана Яна Тарновського. У староруські часи на місці сучасного Тернополя 
знаходилося укріплене поселення Сопільче (Топільче), знищене ордою Хана 
Батия в 1241 р. Сьогоднішній Тернопіль - одне з найкрасивіших міст України. 
Ведуча.  Зовсім недалеко від центру міста розташований величезний ставок, 
посередині якого  розташований  Острів закоханих . Сам острів створили під 
час відновлення ставу після Другої Світової війни. Дістатись до нього можна 
спеціальним містком, або на човні. Хоча взимку, коли став, зазвичай, замерзає, –
можна і пішки кригою.
Ведуча.  Тернопіль - місто, у якому присутній свій особливий Західний колорит 
в котрий закохуєшся з першого погляду.  Тернопільські тинейджери на 
знамениту туристичну родзинку Парижу  назвали два пагорби і невеличку алею 
парку Шевченка Єлисейськими полями. В оригіналі Єлисейські поля – це 
головний проспект столиці Франції, який простягається аж на 2 км., де ростуть 
масивні сади і знаходиться паризька резиденція глави Французької республіки.  
Так у Тернополі  є  свій заповітний клаптик Парижу.
Ведуча.  Парк «Національного відродження» закладений у 1978 р. відрізняється 
з поміж інших мальовничим природним рельєфом, чудовими краєвидами, 
особливим відчуттям простору і світла, яке охоплює кожного, хто зупиняється 
на оглядовому майданчику з боку проспекту Степана Бандери.  Символом цього
парку є величний пам'ятник радянським льотчикам — літак, що височіє на 
постаменті.
Ведуча. Відпочиваючи на Тернопільщині ми не можемо не завітати  до 
Джуринського  водоспаду (с. Нирків), найбільший рівнинний водоспад в 
Україні, і  до Заліщиків – невеличкого курортного містечка, яке  лежать у 
мальовничій долині на лівому березі Дністра, немов би на півострові.                  
Заліщики  завдяки височенним берегам Дністра  можуть похвалитися 
середземноморським кліматом. Протилежний буковинський берег Дністра, 
підноситься над рікою на 70-120 метрів високою і стрімкою стіною. 
Ведуча. І саме тут сьогодні учні 10 класу запрошують нас з вами на кастинг  
шоу «Танцюють всі» 
( «Танцюють всі», 10 клас) 



Ведуча. Про історію Львова можна розповідати дуже багато. А що ви знаєте про
сучасний Львів? Адже це не лише місто кави, сирників, ІТшників та нового 
трамваю «Електрон». 
1. Львів – сьоме за розміром місто України. Тут живе майже 740 тисяч 
мешканців.
2. Щороку у Львові проходить близько 100 культурних, музичних, релігійних, 
гастрономічних  фестивалів.
3. Кожен п’ятий у Львові - студент. Зокрема, у місті налічується близько 170 
тис. студентів. А також 26 університетів. Найбільшими є ЛНУ імені Івана 
Франка та «Львівська Політехніка».
4. У Львові з’явився перший у світі Музей сала, де розміщено найбільше в світі 
серце із сала завтовшки 55 та заввишки 85 см. Ідея його створення належить 
львівським рестораторам. Цей музейний експонат у червні 2011 року отримав 
відзнаку Книги рекордів України – «Найбільше в світі серце з сала».
5. У Львові створюють програмне забезпечення для багатьох голлівудських 
фільмів: наприклад, спецефекти для «Спайдермена», «Гаррі Поттера», «Халка» 
та інших фільмів зробили тут.
6. Хоча каву у Львові п’ють дуже давно, пам’ятник людині, що завезла її у XVII 
столітті до Європи та України, з’явився у місті зовсім недавно. Вшанували 
Юрія Кульчицького статуєю з бронзи, яку в жовтні 2013 року встановили у 
сквері навпроти лялькового театру.
7. У Львові є будинок-кросворд та будинок з гігантським портретом Шевченка.
8. Школи, звичайно,  відрізняються від наших, але уроки там проходять так 
само, як і в нас.
(Кліп, 11 клас)
 Ведуча. Кам'янець-Подільський є однією з головних пам'яток України. У 2007 
році він увійшов до числа переможців конкурсу Сім чудес України. Старе місто 
є дійсно унікальним місцем - воно розташоване на високих скелястих берегах 
каньйону, утвореного річкою Смотрич.
Ведуча. Замкова старовина, Kам’янець-Подільський,  Архітектурна й історична 
перлина Поділля, Кам’янець-Подільська фортеця, завжди рада відвідувачам. 
Дивні старовинні будівлі, незвичні краєвиди, християнські храми і навіть 
мінарет – затишний Кам’янець сховає від дощу, зігріє й зачарує кожного, хто 
зовсім не збирається хандрити восени. 
Ведуча. Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник який є
одним з найстарших музеїв України, заснований у 1890 р. 
У стінах фортеці втілюється новий проект "Нічна екскурсія в Старій фортеці". 
За основу театралізованого нічного дійство взято історичні події та персонажі 
ХVІ – ХVІІ ст. Відвідувачі мають можливість дістати воду із замкової криниці, 
позмагатися за приз у стрільбі з лука то арбалета, послухати Історичні думи у 
виконанні бандуристів, потанцювати запальні подільські танці. Наприкінці 
дійства всіх чекає українське частування.
Ведуча. У  вересні у Кам’янці-Подільському  проходить фестиваль 
«Республіка». Це і музика, і танці, і фотографія, і живопис, і змагання поетів. 
Три сцени – і фестивальний драйв, змішаний з історією, адже музична частина 
проходить у Старій фортеці. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://tvoemisto.tv/news/13_suchasnyh_rekordiv_lvova_67101.html
http://tvoemisto.tv/news/make_coffee_not_war_u_lvovi_startuvalo_svyato_kavy_66232.html


Ведуча. І на цьому фестивалі побували наші чарівні дівчата з 11 класу.
До уваги прямий ефір
(Танець, 11 клас)
Ведуча. Втомились подорожувати, зголодніли?  Хочемо запросити вас до 
Коростеня – на фестиваль дерунів. Деруни – це картопляні млинці – традиційна 
страва Полісся .  Українським дерунам у Коростені (Житомирська область) – 
слава і шана. Заради них влаштували Міжнародний фестиваль, який проходить 
тут щороку.
Ведуча.  Починається він із святкової  ходи по центральній вулиці міста. Кухарі 
з різних міст і регіонів змагаються, чиї деруни кращі, і пригощають ними, а 
також іншими стравами з картоплі, гостей фестивалю. У Коростені є навіть 
пам’ятник деруну, а на першому фестивалі виготовили найбільший драник 
України вагою 118 кг. 
Ведуча.  У цьому невеличкому містечку на Житомирщині можна відвідати 
виставку порцеляни, музей локомотивного депо. А підприємство 
«Коростенський фарфор» на протязі багатьох років був одним із найбільших 
виробників фарфорової посуди  на Україні.
Ведуча.  Ну що смачні деруни? А яке ж  частування без веселої пісні і танцю.
(  Кліп 9 класу «Український гопак» )
Ведуча. Яскрава осінь, гарячий глінтвейн, подільський трамвайчик, нічні вогні 
великого міста Кия над Дніпром-Славутичем… Столиця дарує безліч шансів і 
можливостей на осінню казку, шкода було б їх не використати. На київських 
пагорбах є місце для всіх і всього. 
Ведуча. Перебуваючи у Києві, не можливо не побачити сім золотих куполів 
Успенського собору, який було відновлено з оригіналу у 2000-му році. Храм був 
підірваний радянськими військами, які відступали з Києва восени 1941 року. 
Ведуча. Музей мікромініатюри  розташовано на території Києво-Печерської 
лаври.  Всі роботи, що виставлені там – руки одного майстра, Миколи 
Сядристого. Він зумів помістити мініатюрну копію піраміди у вушко голки, 
троянду всередині людської волосини, а також виготовити найменшу в світі 
книгу, процитувавши там Шевченка.
Ведуча. Бабин Яр на 5 місці серед київських місць. Тут під час Другої Світової 
війни німцями були розстріляні десятки тисяч євреїв, циганів, українців. В 
пам’ять про цю трагедію в Бабиному Яру та поблизу нього встановлено 25 
пам’ятників.
(Вірш, 10 клас)
Ведуча. Цей монумент можна не любити, але його неможливо не бачити – 
особливо в тому разі, якщо ви їдете до центру Києва з лівого берегу Дніпра. 
Статуя Батьківщини-матері є лише частиною Національного музею історії 
Великої Вітчизняної війни. 

http://ua.igotoworld.com/ua/tour/1581_romanticheskie-istorii-pod-stuk-koles.htm


Ведуча. Києво-Печерська Лавра – це не лише знаменита дзвіниця, яку видно на 
десятки кілометрів навколо, а й 28 гектарів монастирсько-музейних комплексів, 
розташованих на схилах Дніпра. Лавра стала місцем як релігійного 
паломництва, так і однією з туристичних візитівок Києва. 
Ведуча. Серце Києва, без якого не обходиться жодна значна подія – чи то 
концерт світової зірки, чи зустріч старих друзів, чи навіть революція. Нове 
обличчя головна площа країни отримала після реконструкції в 2001 році, коли 
під землею було облаштовано торговий центр, а на поверхні споруджено 
монумент Незалежності.
Ведуча. Сьогодні  на майдані Незалежності людно і  лунає… джас-денс і не 
випадково. Пропонуємо подивитися. 
(Танець «Джаз-денс», 9 клас)
Ведуча. Україна восени – це заряд енергії та незабутні враження. Гірські 
світанки, парки з золотистими деревами, річки та озера з неймовірно 
атмосферою старовинні вулички… та різноманітні святкування. 
Ведуча. Кажуть, що осінь – це сумно, постійно йдуть дощі, похмуро…Не вірте, 
друзі! Осінь по-своєму прекрасна і чарівна. Вона дарує душі щедрість, серцю —
тепло від спілкування, вносить в наше життя неповторну красу! 
Ведуча. Ми дякуємо осені, що вона зібрала нас цього  вечора. Настала  зима, 
тоді прийде весна, літо… А потім знову осінь. Скільки їх ще буде у нашому 
житті! Ми сподіваємося, що ще не один раз засяє для всіх нас у школі золотий 
вогонь Осіннього балу. 

(Підсумки, нагородження)
(Звучить повільна музика)

Сценарій підготувала заступник директора  з виховної роботи 
 Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бабич О.М. 
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