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Військово-спортивні змагання до Дня Збройних сил України (2017 рік) 

 

Ведучий 1.  Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину 

своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. 

Ведучий 2.  Тому  святий обов’язок тих,  хто живе на цій землі – захистити її.  

Ведучий 1.  Виконуючи цей почесний обов’язок, ідуть юнаки служити в 

армію, щоб берегти мир і спокій своєї Батьківщини, стояти на сторожі її 

інтересів.  

Ведучий 2.                         День Збройних Сил Вкраїни- 

                                            Це мужності й геройства свято. 

                                            І ми вклоняємося тим, 

                                            Хто літ тому назад багато 

                                            І тим, хто нині з автоматом, 

                                            Наш спокій береже і захищає 

Ведучий 1.                          Мене і маму, і сестричку й брата 

                                             Й велику нашу всю родину- 

                                             Рідну неньку-Україну. 

 Ведучий 2. Сьогодні ми дійсно відчуваємо захист Збройних Сил, тому що на 

сході нашої країни іде неоголошена війна, так звана АТО. 

Ведучий 1. Тому сміливі і відважні українські воїни гинуть в боротьбі за 

безхмарне й чисте небо у власній країні, безстрашно і мужньо тримаються в 

бою з ворогом. 

Ведучий 2. «Служу на вірність народу України» – це не просто слова з 

присяги – це героїзм, це мужність, це непохитність, які дарують нам усім 

впевненість у завтрашньому дні. 

Пісня «Ти солдат України» 

 

Ведучий 1. Сьогодні 6 грудня ми відзначаємо День Збройних Сил України. 

Це — свято чоловіків, юнаків, які відслужили в армії, і тих, хто про це тільки 

мріє.  
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Ведучий 2. Багато юнаків пов'язують своє майбутнє з військом, тобто хочуть 

стати військовими. Ми раді  привітати їх зі святом, побажати здійснення усіх 

їхніх мрій.  

Ведучий 1. І сьогодні наші хлопці, майбутні захисники Вітчизни, доведуть 

 що вони з гідністю нестимуть це звання, адже їм довірять оберігати спокій 

багатьох мільйонів жителів України. 

Ведучий 2.     Військово-спортивні змагання, присвячені Дню Збройних Сил 

України оголошуються відкритими 

Звучить Гімн 

Ведучий 1.     Дозвольте ж представити наші команди.  

 

                            Команди по черзі проголошують назву та девіз.  

Ведучий 2.     А тепер представляємо наших шановних суддів. 

Ведучий 1.     Сьогоднішні змагання судитимуть ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Ведучий 2. Тож, розпочинаємо змагання! 

Ведучий 1. Слово надається Малієнку Олександру Миколайовичу. 

 

Змагання 

Ведучий 1.           Хай на землі панує мир  

                              І щастя хай рікою ллється.  

                              Зі святом вас вітаємо усіх!  

                              Хай все в житті вам удається. 

Ведучий 2.           Удачі, щастя, перемог бажаємо. 

                              Нехай же радість з вами поруч 

                              Іде завжди праворуч і ліворуч. 

                              Нехай завжди здійсняються всі мрії. 
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Ти - солдат України (Катя Бужинская) 

 

В рідний дім, в Україну квітучу, 

Найрідніше якої нема, 

Із сходу ворог прийшов, як звір лютий, 

Щоб зламати мирне життя. 

Підіймемось на захист держави, 

І відступлять недруги злі. 

Принесуть перемогу і славу 

України доньки й сини. 

 

Приспів: 

Ти солдат України! 

Ти свою Батьківщину  

Затулив вірним серцем 

Наскільки стало сил. 

Ти герой України! 

Серцем вірного сина 

Ти солдат України, 

Своєї Вітчизни син. 

 

Щоб єдиною, вільною, сильною 

Моя Україна була,  

Затули своїм серцем Вітчизну 

Від образи, зневаги і зла. 

Буде вічною рідна держава 

І на нашому боці Господь. 

Ми здобудемо волю і славу, 

Український народ не збороть! 

 

Приспів. 

 

І не страшно життя залишити —  

Ні печалі, ні страху нема. 

Щоб зневіру і діль пережити,  

Наші втрати були недарма. 

Ми пройдемо цей шлях до знемоги, 

Ворог згине у вирі війни. 

Наближають День Перемоги 

України доньки і сини. 

 

Приспів: 

Ти солдат України! 

Ти свою Батьківщину  

Захистив вірним серцем 

Наскільки стало сил. 

Ти герой України! 

Серцем вірного сина 

Ти солдат України, 

Своєї Вітчизни син. 

Ти герой України, 
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Своєї Вітчизни син. 

 

Ти солдат України! 

Ти свою Батьківщину  

Захистив вірним серцем 

Наскільки стало сил. 

Ти герой України! 

Серцем вірного сина 

Ти солдат України, 

Своєї Вітчизни син. 

Ти герой України, 

Своєї Вітчизни син. 

 


