
Зустріч 24.10.2016(Всеукраїнський турнір з економіки) 
 

Сцена прикрашена вазонами з хризантем, кольоровими кульками, рушниками 

Танець «Ласкаво просимо». На завершення танцю виходить Україна з 

короваєм(Михніцька І.) 

Україна 

У нашомудомі, на ріднійземлі 

Щирістю люди вітаються. 

   І Україна в святковімвбранні 

   Хлібом Вам низьковклоняється: 

Хайщастям, добром і красою  

рід наш вкраїнськийвінчається , 

хай дітиростуть на ріднійземлі,  

хай колосом нива квітує, 

хайсерце до серцяпригорнетьсязнов 

і миром земля запанує. 

Україна підносить коровай представнику МОНУ 

Ведуча  Доброго  дня , шановне товариство! Сьогодні ми  вітаємо фінал 12 

Всеукраїнського турніру юних економістів. 

 Отож найтепліші, найщиріші вітання учасникам турніру, членам журі, і 

звичайно, шанованим гостям.  

Ведуча Вітайте оплесками гостей нашого свята____________________________ 

Ведуча Фінальний етап 12 Всеукраїнського турніру юних економістів 

оголошується відкритим 

Звучить Гімн України 

 

 

 

 



Ведуча  

Я живу на Поліссі, де сосни торкаються неба, 

 Де дрімає між вітами тепла ранкова зоря,  

Де зникає мій сум і з"являється гостра потреба  

Відшукати скарби, що ховають зелені моря.  

Від південних вітрів і весняних п"янких поцілунків  

Розквітають ліси і лунає в них спів солов"я... 

 

Ведуча 

 Скільки в лісі чудес, скільки в лісі багатих дарунків,  

Тут дитинство казкове, домівка моя і сім"я.  

Я живу на Поліссі, де затишно пташці і звіру,  

Де нас гріють, годують і тішать безкраї ліси,  

Де людина знаходить любов й свою віддану віру  

В світ добра, справедливості, щастя й земної краси. 

 

Звучить пісня у виконанні Романа Серійовича 

Ведуча Чи можна передбачити, хто з людей «приречений» на успіх? Яка 

особливість успішних людей? 

Ведуча Основна особливість успішних людей – їх уміння, майже магічне, 

опинятися в належному місці в потрібний час. А це означає: утвердження власної 

особистості, бажання йти до поставленої мети, мати природний талант, світлий 

розум, безмежну закоханість у життя, творчість, високу працездатність, пошук 

нового, принциповість… Саме такими є ви – учасники турніру юних економістів. 

Ведуча. Вас привітати прийшли учні місцевої школи. Усі вони сьогодні, дивлячись 

на вас, юних, талановитих, прагнуть у майбутньому досягати нових вершин, 

здобувати перемоги, будувати нову Україну. 

 

 

 



Ведуча (на фоні повільної ліричної музики) 

Немає більшого щастя, ніж бачити очі твої, моя Україно! 

І чути, як пахне при місяці м’ята, 

Ізмалку блукає тут сонце моєї душі, 

Зігріте грозою, любов’ю святою піднята 

 

 

 

Ведуча 

Збираю тебе, моя земле, в долоні гарячі свої. 

Тебе вистачає усюди й усім будь-де в світі. 

Палає дитиннорум’янець на щоках твоїх. 

Ми – квіти у твоїм молодім буйноцвітті. 

 

Виходять діти під музичний супровід 

 

1. Ми – стеблинкиДенишівськогокраю! 

Ростемо ми, розквітаєм 

У нашім раї вас вітаєм.(Дворніна М.) 

 

2 У школі рідній ми зростаємо 

Наук вершини здобуваємо 

І мрієм з успіхом літати, 

Щоб Україну прославляти(Башук В.) 

 
3Ідем шляхом – вінзітканий з любові… 

Стрічаєм ранок – з ньогощастяп’єм… 

Вклоняємось Богу – мудростінавчаємось… 

Цілуєм землю – на Вкраїнірідній ми живем!(Башук В.) 

 

4. Ідем в життя, наділені любов’ю, 

Світ зігріваєм вірою в добро 

Всіх обіймаєм миром і красою, 

Єднаючи усі серця теплом.(Башук К.) 

 

5. Я дарую вам барвінок синьоокий 

Бо квітка ця – життя душі. 

І сили повні вінця, й перемоги, 

І не здаватись до кінця(Цимбал Н.) 

 



6. А я вам мальву подарую, 

В ній дружби сила, віра і надія(Книш Н.) 

 

7. А я підношу цвіт вишнево-яблуневий -  

це материнська ласка й батькова любов. 

В молитві звернені за Вас(Козак В.) 

 

8. Усміхається Полісся вам льонами синьоокими 

Вітає щастям, миром і добром(Башук К.) 

 

9.  Чорнобривець барвистий вам зичить, 

Щоб кожен день у Денишах 

Для вас був справжнім святом перемог і сподівань(Башук К.) 

 

 

10. Рушником барвистим 

Вітає вас Полісся гомінке. 

Вам простеляємо дорогу, 

Яка до успіху веде. (Цимбал Н.) 

 
 

Ведуча Сьогодні у цій залі зібрались ті, кого можна назвати лідерами, хто є по-

справжньому  успішним. 

Ви – талановиті, креативні, творчі. Люди нової України. Ви є справжніми 

лідерами, які вірять у власні сили, наділені великим життєвим ентузіазмом, 

нестримним бажанням піднятись на саму вершину успіху. 

 

Ведуча  Шановні учасники турніру, дирекція Денишівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені В.Г. Бондарчука, учительський, батьківсько-учнівський 

колективи вітають вас, найкращих, найталановитіших, найуспішніших, і дарують 

вам ось ці квіти. Соняшники – символ сонця, символ любові, символ України. 

Нехай ці квіти зігріють вас теплом любові, подарують кожному силу енергії, силу 

думки, силу віри у перемогу. 

 

Учень ставить корзину на край сцени. Усі учасники сходять зі сцени.  

Композиція «Квітка-душа». Учасники сходять зі сцени 
 

Ведуча Еміль Людвіг вважав, що не небо дарує щастя, а сама людина готує його 

для себе й досягає в собі свого неба.  Тож мрійте, щодня крокуйте до мети, любіть 

життя! 

 



Ведуча Плідної Вам праці, бажаємо натхнення, адже, як ідеться в індійському 

прислів’ї: «Справа стоїть поряд із тим, хто стоїть; іде за тим, хто в дорозі; творить 

разом із творцем». Нехай цією дорогою, дорогою успіхів і нових досягнень,  Вам 

буде добре йти! 

 

Фінальна композиція «Україна – це ми» 

 

Ведуча  Економіка - "мистецтво державного управління господарством". Ми 

переконані, що у цій залі сьогодні зібрались майбутні висококваліфіковані 

економісти, гарні українські господарі. Ви – майбутнє нашої Вітчизни, творці нової 

України - економічно незалежної, європейської мирної держави. 

 

Ведуча Нехай Господь благословить цей день початком ваших успіхів і досягнень 

на терені знань економіки. Додасть сили і мудрості, радості перемог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


