
«Свято Миколая»                       Із досвіду роботи вчителя-методиста Семененко Н.В. 
 

1 
 

 

 

 

 

 

Тексти пісень 

до «Свята Миколая»



«Свято Миколая»                       Із досвіду роботи вчителя-методиста Семененко Н.В. 
 

2 
 

 

Зміст 

 

На Різдво Христове ................................................................................................. 4 

Миколаю, святий Миколай .................................................................................... 5 

Дорога до Бога ......................................................................................................... 6 

ІШОВ МИКОЛАЙ ЛУЖКОМ, БЕРЕЖКОМ ....................................................... 7 



«Свято Миколая»                       Із досвіду роботи вчителя-методиста Семененко Н.В. 
 

3 
 

Деревце роду 

 

Музика М. Ведмедері 

Слова Н. Кир'ян 

 

Щоб квітла Україна, із сонцем, з вітерцем.  

Кожнісінька родина плекає деревце.  

Той вишеньку, той яблуньку, той дуб, а той горіх,  

Для того,  щоб прикрасити свій батьківський поріг.  

Той вишеньку, той яблуньку, той дуб, а той горіх,  

Для того,  щоб прикрасити свій батьківський поріг 

 

У донечки, у сина калинонька росте  

Матуся Україна всім дякує за те.  

За вишеньку, за яблуньку, за сосну, за дубок, 

І за такий пахучий віночок з гілочок. 

За вишеньку, за яблуньку, за сосну, за дубок, 

І за такий пахучий віночок з гілочок. 
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На Різдво Христове 

 

На Різдво Христове ангел прилетів, 

Він летів по небі, миру возвістив: 

"Всі люди радійте, в цей день торжествуйте, 

Святеє Різдво!" 

 

Я лечу від Бога, радість вам приніс, 

Що в вертепі біднім Христос народивсь. 

Скоріш поспішайте, младенця стрічайте, 

Нарожденого. 

 

Пастухи в печеру раніш всіх прийшли, 

І тут Божу Матір з Господом знайшли. 

Стояли, співали, Христа прославляли, 

Ще й Матір Його. 

 

Волхви як узріли ясную зорю, 

Пішли, поклонились младенцю-Христу, 

Богу поклін дали, дари Христу дали 

Ладан, смирну й золото. 

 

А Ірод проклятий про Христа узнав, 

Взяв і на младенців вояків наслав. 

Дітей порубали, мечі притупили, 

А Христос в Єгипті був. 

 

Ми всі нагрішили, Спасе, пред Тобой, 

Ми всі люди грішні – ти один святий. 

Прости согрішення, даруй визволення 

В день Твого рождення. 
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Миколаю, святий Миколай 

 

Засяяли зорі в небеснім просторі, 

Ангели заграли у дзвони срібні, 

І чудо сповнилось, земля звеселилась, 

І пісні полинули звуки ясні. 

 

Приспів: 

Миколаю, святий Миколай,    | 

Прославляє тебе рідний край | 

І заступництва просить,     | 

Молитви приносить,          | 

О, ласки свої нам подай!    | (2) 

 

У нинішнє свято не просим багато, 

Лиш щастя і долі на рідній землі. 

Щоб жили у згоді, добрі і любові 

В родинах дорослі і діти малі! 

 

Приспів. 

 

Ми просимо щиро спокою і миру, 

Хай згине ненависть, пропаде хай зло. 

Любов хай квітує, нехай запанує 

На (Во) віки віків на Вкраїні добро! 

 

Приспів. 

 

Миколаю, святий Миколай, 

О, ласки свої нам подай! 
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Дорога до Бога 

 

Розкажи, матусю, мені все про Бога.  

Де бере початок до нього дорога?  

- Від серденька, любий, від серденька, сину.  

Проклади від серця до нього стежину.  

 

 

- Розкажи, матусю, з чого починати,  

Щоб довіку Бога у серденьку мати?  

- Як засяють, сину, зорі вечорові,  

Прочитай молитву, розпочни з любові.  

 

 

Я послухав матір і пішов до Бога.  

Була мені в радість до нього дорога. 

Колисав я в серці заповітну мрію,  

А тепер колишу Віру і Надію!  
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ІШОВ МИКОЛАЙ ЛУЖКОМ, БЕРЕЖКОМ 

 

Ішов Миколай лужком, бережком,  

Святий Миколай з чарівним мішком,  

  

 Від хати до хати діток мішком,  

 Ішов Миколай з червоним мішком. 

 Від хати до хати діток мішком,  

 Ішов Миколай з червоним мішком.  

 

 Відчиняйте двері — йде Миколай,  

 Він благословляє український край.  

 

  Пропаде руїна, ненька – Україна 

  Буде процвітати з краю в край.   

  Пропаде руїна, ненька – Україна 

  Буде процвітати з краю в край.  

 

 Вже у вашій хаті святий Миколай,  

 Ти його поклоном радо зустрічай.  

  

 Хай пісні веселі линуть у оселі, 

 до смаку дарунки обирай! 

 Хай пісні веселі линуть у оселі, 

 до смаку дарунки обирай! 

 


