
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА  

(конкурсна програма) 

Під звуки тихої мелодії 

Ведучий 1: 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 

лиш приходить подібне кохання. 

В день такий розцвітає весна на землі 

І земля убирається зрання.. 

Ведучий 2: 

Дише тихо і легко в синяву вона, 

простягає до зір свої руки... 

В день такий на землі розцвітає весна 

і тремтить од солодкої муки... 

Ведучий 1: 

В’яне серце моє од щасливих очей, 

що горять в тумані наді мною... 

Розливається кров і по жилах тече, 

ніби пахне вона лободою... 

Ведучий 2: 

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!.. 

Де ви бачили більше кохання?.. 

Я для неї зірву Оріон золотий, 

я — поет робітничої рані... 

Ведучий 1: 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 

лиш приходить подібне кохання. 

В день такий розцвітає весна на землі 

І земля убирається зрання.. 

Ведучий 2: 

Дише тихо і легко в синяву вона, 

простягає до зір свої руки... 

В день такий на землі розцвітає весна 

і тремтить од солодкої муки... 

 

Ведучий 1: Добрий день, шановні учасники і вболівальники! Ви, звичайно, 

здогадалися, що сьогодні наш день ми присвячуємо чудесному святу – ДНЮ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. 

Ведучий 2: Валентинів день святкують усі - і дорослі, і діти. З родиною, з 

друзями. Святкують з давніх пір. Це свято пов'язане із зворушливою і сумною 

історією. У III столітті н.е. римський імператор Клавдій II видав указ, що забороняв 

людям одружуватися. Він вважав, що шлюб утримує чоловіків удома, а їх призначення 

- бути хорошими солдатами і битися за Рим. Але знайшлася людина, яка, незважаючи 

на жорстоку заборону, потай освячувала союзи закоханих. Молодого християнського 

священика звали Валентин. Виявивши ці "антидержавні" одруження, імператор 

повелів відправити порушника до в'язниці, а потім стратити. Перебуваючи у в'язниці, 

Валентин побачив доньку тюремника. Молоді люди полюбили одне одного. Перед 

стратою, 14 лютого 270 року, він послав дівчині коротку прощальну записку з 

підписом: "Від Валентина", яка згодом стала означати вічну прихильність і вірність. А 

дата смерті священика, що попри суворі перешкоди обручав закоханих, та так і не 

побачив свого щастя, навіки залишилася в пам'яті людей. Прах його похований у 

церкві Святого Праксідіса в Римі. 

Пісня 



Ведучий 1: Сьогодні на нашому вечорі ми сподіваємося обрати найніжнішу, 

найтендітнішу, найпривабливішу, найінтелектуальнішу, найчарівнішу, найтаємнішу 

дівчину, яка стане Валентиною. 

Ведучий 2: Ми не сумніваємося також у тому, що зуміємо всі разом обрати 

найвродливішого, наймужнішого, най-, най-, найпринаднішого Валентина. 

Ведучий 1:Традиція святкування Дня Святого Валентина прийшла і в нашу 

країну. Отже, шановні учасники і вболівальники, сьогодні вам належить пройти через 

ряд випробувань, по закінченю яких з усіх гідних учасників буде обрана пара-

переможець.  

Ведучий 2: Сьогодні в нашому конкурсі приймають участь дві команди: 

команда хлопців та команда дівчат по 5 учасників. 

 

Ведучий 1: 

У долонях я ніжно тримаю 

Серце друга, аби не зранить 

Знаю я, за любов не карають, 

За любов починають любить. 

 

Ведучий 2: 

 Є легенда, ніби при творінні 

Серце у людей було єдиним. 

Але Бог за злочини невинні 

Розділив його на половину 

І тепер одна одну шукають 

Половину в почуттях кипучих. 

Не знаходять – плачуть, проклинають, 

А як знайдуть – сходять жагуче. 

 

Ведучий 1: тож розпочнемо конкурсну програму. 

 КОНКУРС № 1 "НАЗВИ ПАРУ". 

Час на виконання 1 хвилина.

Майстер - ... (Маргарита) 

Алла Пугачова - … (Максим Галкін) 

Ромео і - … (Джульєтта) 

Кай - ... (Герда) 

П'єро - ... (Мальвіна) 

Тесей - … (Аріадна) 

Мавка - … (Лукаш) 

 

Ассоль - … (Грей) 

Леді Діана - … (Принц Чарльз) 

Наталка - … (Петро) 

Наполеон - … (Жозефіна) 

Рет Батлер - … (Скарлетт О`Хара) 

Леонід Агутін - ... (Анжеліка Варум) 

Дульцінея - … (Дон Кіхот) 

Ведучий 2: Поки наше шановне журі перевіряє ваші відповіді, пропонуємо 

глядачам допомогти своїм командам заробити додаткові бали. 

КОНКУРС ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

Конкурс «Валентин і  Валентина» 



Вед.1. Давайте трохи поговоримо про імена Валентин та Валентина. Що в імені тобі 

моєму? 

Валентина - сильна, здорова. Валентину відрізняє велика доброта. Їй важко 

відмовити людині допомоги. Погоджуючись комусь допомогти, Валентина може 

пожертвувати своїм часом і планами. Валентина не в змозі переносити чуже горе, 

неодмінно висловить своє співчуття в тій чи іншій формі. У сімейне життя Валентина 

занурює з головою. Ворогів у Валентини, можна сказати, немає, є заздрісники, але їх вона 

обеззброює своєю добротою.  

Вед.2  Валентин - сильний, здоровий. Він вірний друг, товариш, і йому довіряють 

таємниці. Гарну книгу перевагу футбольному матчу. Не палить. Любить збирати гриби, 

ловити рибу, взагалі любить бути в природі. Грає в шахи, розгадує кросворди. Не буде 

сваритися з дружиною з-за порожнього холодильника. В жінці цінує скромність, Зберігає 

вірність у шлюбі. Не любить випити. Знаходить спільну мову з батьками дружини, не 

відмовляє в допомозі сусідам і близьким. 

Назвіть відомих людей з ім’ям Валентин чи Валентина. 

( Гафт (артист), Катаєв (письменник), Левашов (композитор), Нікулін (артист), 

Пікуль (письменник), Сєров (художник), Терешкова (космонавт), Юдашкін (художник-

модельєр), Гризодубова (льотчиця), Степова, Легкоступова (естрадна співачка), 

Леонтьева (диктор телебачення), Малявіна, Сєрова, Тализіна, Титова, Телічкина 

(актриси), Пономарьова, Толкунова (співачка), Матвієнко (політик) та ін. 

 

Ведучий 1: Чи знаєте ви, що: у різних країнах світу цілуються по-різному: 

 -       у Японії вважається дуже непристойним цілуватися при свідках. Саме з цієї 

причини ви майже ніколи не побачите поцілунку в японському фільмі. У Китаї 

притуляються щоками; 

 

Ведучий 2: 

 -  ескімоси при поцилунку труться носами. Спробуйте! Це дуже приємно, а ще в 

Полінезії партнери зубами висмикують один одному волосся з брів; 

 -  а в Гамбії притискають жіночу долоню до свого носа; 

 

Ведучий 1: КОНКУРС № 2"ПАНТОМІМА". 

На листках паперу надруковані завдання. Один учасник одержує завдання, його 

демонструє, а інші учасники команди його відгадують.  На підготовку та роздуми 1 хв. 

(Конкурсантам необхідно зобразити: сумного пінгвіна; розлючене порося; хмурого 

орла; чайник що кипить;  комара; ледачого кота; злу собаку; веселу мавпу; 

зацікавлене цуценя; дресированого дельфіна та ін.). Тоді почали! 

 

Ведучий 2: конкурсанти показують свої варіанти виконаних завдань  

 

Ведучий 1: Поки журі підрахує бали за ІІ конкурси ми переглянемо відео кліп. 

Пісня 



Виступ журі 

 

Ведучий 2: КОНКУРС № 3"СОЛОДКИЙ МАНДАРИН". 

Пара стає один напроти одного. У праву руку дівчини і парубка кладеться 

мандарин. Вільною рукою учасник накриває руку партнера. Завдання конкурсантів – 

очистити мандарин від шкірки, не змінюючи положення рук, і з'їсти його. Виграє пара, 

котра першою виконає це завдання. 

Слово журі. 

 

Ведучий 1: КОНКУРС № 4 "ЗНАННЯ - СИЛА". 

Всім учасникам задаються "жіночі" і "чоловічі" питання на карточках. Бал 

заробляє той, котра дасть більше правильних відповідей.  

Питання (для прикладу) для дівчат: 

1. Складовою частиною чого є карбюратор? (Мотора) 

2. Капот на автомобілі розташовується спереду або ззаду? (Спереду) 

3. В якому напрямку при роботі пилкою прикладається сила: до себе чи від себе? (Від 

себе) 

4. Брати Буре грають у футбол або в хокей? (У хокей) 

5. Де проходив чемпіонат світу з футболу в 2002 році? (В Японії) 

6. Продукція якої фірми має емблему у формі "галочки"? (Nike) 

Питання для молодих людей: 

1. При затягання нитки в голку, що повинно бути нерухомо: голка або нитка? (Голка) 

2. Що таке мелірування? (Фарбування окремих прядок волосся) 

3. Чи кладуть дріжджі в пісочне тісто? (Ні) 

4. Для чого жінці може знадобитися ацетон? (Для змивання лаку з нігтів) 

5. Чи потрібно змивати фарбу для волосся після їх фарбування? (Так) 

6. Як називається невелика сумочка, в якій зберігаються предмети, необхідні для 

макіяжу? (Косметичка) 

 

Ведучий 2: Поки журі підраховуватиме оцінки за конкурси. Ми оголошуємо 

конкурс для вболівальників. 

Назвiть художнi твори українських письменникiв, в назвi яких є жiночi iмена. 

Загребельний П. «Роксолана». «Євпраксiя» 

Костенко Л. «Маруся Чурай» 

Квiтка-Основ'яненко Г. «Маруся» 

Малишко А. «Ярина». «Марися» 

Рильський М. «Марина» 

Сосюра В. «Марiя» 

Старицький М. «Маруся Богуславка» 

Шевченко Т. «Катерина». «Марiя» 

 



Ведучий 1: Ми продовжуємо Інтернет – паузу. 

  - невинний поцілунок "чмок-чмок" спалює 5 калорій. Збільшивши інтенсивність 

цілування, ви можете спалити до 30 калорій за один поцілунок. Для порівняння: 

хвилина швидкої ходьби спалює всього 4-5 калорій! 

 

Ведучий 2: 

 - під час поцілунку від однієї людини іншій передається 278 різних культур бактерій. 

На щастя, 95 відсотків з них не представляють небезпеки. 

Надаємо слово журі 

Виступ журі 

 

Ведучий 1: КОНКУРС №5 «КОМПЛІМЕНТИ» 

Команди по черзі називають компліменти. Команда хлопців буде говорити 

компліменти, пов'язані з рослинами: наприклад, квіточка, пелюсточка, трояндочка...; а 

дівчат - компліменти, пов'язані з тваринами: зайчик, пташечка, ластівочка. Програє та 

команда, яка першою зупиниться. 

 

Ведучий 1: Поки журі підраховує бали за всі конкурси пропонуємо конкурс для 

вболівальників. Правильна відповідь 1 бал, який ви можете подарувати будь-якій 

команді. 

 

: Інтелектуальний конкурс, який називається “Питання на засипку”, 

відповідає той, хто перший Конкурс підняв руку. 

1. З якого крана не беруть воду? (З підйомного) 

2. Що знаходиться в середині школи? (Буква о) 

3. На базарі один покупець купив три кози і заплатив 3 гривні. По чому 

пішла кожна коза? (По землі) 

4. Пішохідна частина вулиці. (Тротуар) 

5. З якої рослини плела сорочки сестра для своїх братів-лебедів? (Зкропиви) 

6. Пристрій, який вимірює температуру тіла? (Термометр) 

7. В якій квітці сиділа Дюймовочка? (Тюльпан) 

8. З яким кольором змішують жовтий, щоб отримати зелений? (Синій) 

9. Як називають квадратний майданчик для гри в бокс? (Ринг) 

10. Як в Україні називають посаду голови держави? (Президент) 

11. Хто має найбільший хобот? (Слон) 

12. Яку команду дає вартовий? (Стій) 

13. На якому музичному інструменті грає крокодил Гена на день свогонародження? 

(Гармошка) 

14. Що згубила Попелюшка, тікаючи з балу? (Туфельку) 

15. Чим заправляють салат олів”є? (Майонезом) 

16. У який гощик не можна налити води? (У повний) 



17. Якого каменя немає у морі? (Сухого) 

18. Скільки тварин тягнуло ріпку? (3) 

19. Хто вигнав Крутя і Вертя з-за столу? (Півник) 

20. Хто вигнав Козу-Дерезу з зайчикової хатки? (Рак-Неборак) 

 

Ведучий 2: Отже, послухаємо наше шановне журі ... 

Виступ журі 

 

Ведучий 1: 

КОНКУРС №6 «КУЛІНАРНИЙ» 

А тепер ми пропонуємо учасникам на якийсь час всім стати кулінарами. Я буду 

називати командам по черзі назви продуктів, а ви повинні швидко визначити, до якого 

виду вони належать (м'ясо, птиця, риба, напій, овоч, фрукт і т.д.). 

1. Артишок (овоч) 

2. Сазан (риба) 

3. Фісташки (горіхи) 

4. Брусниця (ягода) 

5. Хурма (фрукт) 

6. Бички (риба) 

7. Вишня (ягода) 

8. Кавун (ягода) 

9. Кокос (горіх) 

10. Ківі (фрукт) 

11. Квас (напій) 

12. Лохина (ягода) 

13. Пастернак (овоч) 

14. Диня (овоч) 

15. Кефаль (риба) 

16. Петрушка (овоч) 

17. Чеддер (сир) 

18. Кольрабі (овоч) 

19. Рис (крупа) 

20. Кумис (напій) 

21. Рябчик (птах) 

 

Ведучий 2: Поки журі підраховує бали, послухайте ще дещо про святкування 

цього свята, адже  День Святого Валентина в кожній країні святкують по-різному. 

 

Ведучий 1:  Наприклад, у середньовічній Англії був поширеним звичай обирати 

собі “Валентину”. Кілька молодих людей писали на шматочках пергаменту імена, 

складали їх до капелюха і тягли жеребок. Та дівчина, ім’я якої випадало юнакові, на 

цілий рік ставала його “Валентиною ”, а він, відповідно, її “Валентином”. Хлопець 

складав своїй дівчині сонети, грав на лютні, всюди супроводжував – тобто, був 

справжнім лицарем. Саме цей звичай оспівувала в своїй відомій пісні Шекспірівська 

героїня Офелія. До наших часів Британія зберігає ці “язичницькі” традиції. 

 

Ведучий 2: Безтурботні італійці святкують Валентинів день по-іншому – вони 

вважають необхідним робити коханим подарунки, найчастіше – солодощі. Бо 

вважають – тоді спільне життя обов’язково буде “солодким”. 

Ведучий 1:  Найцікавіше святкують День св. Валентина в Японії. Цього дня на 

головній площі Токіо проходить “найгучніше зізнання в коханні”. Юнаки та дівчата по 



черзі горлають що є сили всілякі зізнання в коханні. Хто гучніше прокричить про своє 

кохання, отримує спеціального приза. 

 

Ведучий 2: У цей день жодні романтичні безумства не заборонені. Можна 

співати серенаду під балконом коханої, і тебе не поведуть до міліції. 

 

Ведучий 1: Надаємо слово нашому журі. 

 

Ведучий 2: КОНКУРС №7 «ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ» 

У стосунках хлопця та дівчини рано чи пізно наступає хвилююча мить 

освідчення в коханні. Історія людства знає чимало способів: надсилання любовного 

листа, складання поем та віршів на честь коханої, виконання серенади під вікном і 

просто відверта розмова віч-на-віч. 

Командам роздаються листочки з віршами. Кожній команді необхідно прочитати 

вірш максимально виразно. 

 

Не знаю, чи побачу Вас, чи ні. 

А може, власне, і не в тому справа. 

А головне, що десь вдалечині 

Є хтось такий, як невтоленна спрага. 

Я не покличу щастя не моє. 

Луна луни туди не долітає. 

Я думаю про Вас. Я знаю, що Ви є. 

Моя душа й від цього вже світає. 

  

Так мовчиш, що заслухатись можна,  

потонути в м’якій тишині. 

І якби не було тривожно,  

то чудесно було б мені. 

Я не знаю, чи ти вродливий  

і чи ти на світі один. 

Ти для мене - як справжнє диво,  

котре виникло без причин. 

Ведучий 1: Конкурс №8 Легендарні пари 

Це — теж гра з картками, проте вона вимагає чудового знання літератури і 

кінематографу! Ведучий роздає. 

учасникам картки: із чоловічими  та із жіночими персонажамиХто зробить це 

першим, перемагає 

1. Ромео та Джульєтт 

2. Гамлет та Офелія 

3. Мастер і Маргарита 

4. Євгеній Онєгін і Татьяна Ларіна 

5. Клайд і Бонні 

6. П'єро й Мальвіна  

7. Вакула та Оксана  

 

Ведучий 2: Журі підрахує бали за останні 2 конкурси.  

Пісня 

Ведучий 1: Дякуємо нашим конкурсантам за участь в програмі, глядачам за 

підтримку та гарний настрій. Наше свято добігає кінця. Слово журі. 
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