
Сценарій регіонального етапу 

КОНКУРС «Викладач 2014 року» 

 
ПРОЛОГ.  Звучать позивні .  

  

Ведуча:  

 

Дня Вам доброго, прекрасні люди! 

Із небес Вам пригорщі  тепла. 

Кожну мить овійте ним повсюди,  

Щоб світила, чистою була. 

 

Шановні гості - прекрасні люди! 

Ми щиро раді Вас привітати: 

З усіх куточків Вкраїни-неньки 

Ви завітали у нашу альму-матір! 

 

Гостей дорогих ми вітаємо щиро,  

Частуємо хлібом, любов’ю і миром. 

 

Звучить мелодія «Село, моє рідне село». 

(Три дівчини в українських костюмах вручають хліб) 

 

Звучить мелодія Скорика, на екран проектується фото із життя 

педагогічного колективу технікуму. 

На авансцену виходять дві пари викладачів, які  представляють різні покоління 

освітян. 

Шинкаренко В.В., Ясюк В.Ф., Липчук С.О., Козак В.П. 

 

1. Вчительська доля… Яка вона?  

2. Питання із розряду «вічних», і кожний відповідає на нього по -

своєму. 

3. Зараз, коли за плечима великий досвід роботи, я відповіла б на 

нього так: «Не та, що гладенька і не та, що байдужа». Ця доля особлива, 

тому, що вона довірила мені найцінніше – дитячі душі, які треба 

навчити любові, справедливості, честі. 

4. Викладач не тільки навчає. Він ще й лікар, який лікує своїх 

«пацієнтів», які не завжди хочуть лікуватися. 

1. Викладач – артист. Скільки  ролей  доводиться  зіграти йому в 

своєму  педагогічному житті.  

2. Так, у нас роль – особлива: така, що не спиниш, не скажеш: 

«Доволі!» 

      Бо викладач – це сцена, де є усі ролі. 



3. І кожну не грати, а нею прожити, 

     Та душу дитячу у щасті й любові  творити. 

4. Викладач – це справжній друг, який вміє підтримати у скрутну   

хвилину, не чекаючи нічого взамін;  

1. Викладач – це душ пастир, який щоденно вислуховує 

найсокровенніші сповіді своєї пастви, пропускаючи їх через своє серце 

і розум; 

2. Викладач – це психолог, який повинен тонко розуміти усі непрості 

лабіринти душі своїх вихованців; 

3. Викладач – це режисер, який з дня у день пише сценарій навчально-

виховного процесу; 

4.  Викладач – це порадник – який, мусить знати відповіді на всі 

життєво важливі запитання як студентів, так і його батьків, що 

виникають в них час від часу; 

1. Він же і виконавець головної ролі у своєму фільмі під кодовою 

назвою «ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ навчальне заняття». 

2. У тому вся суть: не для себе прожити, 

                    А молодь студентську навчити любити, 

3. Ми  дякуєм Богу  за освітянську, нелегкую долю. 

4. Цей шлях, що відкрив в собі особистую, творчую , внутрішню 

волю… 

  

Пісенно-танцювальна композиція «Серце віддаю дітям», звучить пісня 

«Учителю» у виконанні студентки ДХ11 групи Люшненко Тетяни, а студенти 

- учасники танцювального гуртка «Водограй» виконують символічний танець. 

Мелодія стихає, «Жива картинка завмирає», виходять 3 пари студентів, які 

говорять слова: 

1. Мотичко Альбіна,  

2. Слободянюк Роман 

3. Дармограй Олена,  

4. Хоптяр Володимир 

5. Невельська Зоряна,  

6. Гальома Володимир  

        1. Учителю! Вклоняємось доземно 

            Перед великим іменем твоїм. 

            Вже проростають ті маленькі зерна 

            Під поглядом, як сонце, золотим. 

             2. Вітаємо вас, хто засіва насіння 

                Добра і знань, щедроти і надій, 

                Ми адресуємо слова величні Вам –           

                як вдячності коріння 

                З нагоди особливих дат та знакових подій. 

 



 

                3.Учителю!  Ви - наша совість,  

                    Взірець у житті єдиний. 

                    Без Вас -  життєва повість,  

                    Не пишеться у людини. 

                 4.Учителю! І слів не підібрати: 

                    Епітетів, метафор, порівнянь, 

                    Щоб вдячності рядочки проказати 

                    За все, що Ви так щиро даєте. 

                 5. Учителю! Прекрасного Ви гідні, 

                     Бо вибрали в житті свою мету. 

                     Від імені усіх ми кажемо: “Спасибі 

                     За Вашу працю титанічну і святу”. 

                6. Хай творчий вогонь у Вашім серці не згасне, 

                    Хай сили невичерпні ваші цвітуть. 

                    Гордіться по праву за світлий, прекрасний, 

                    Особливий, почесний викладацький свій  труд. 

1. Велика і складна учительська дорога –  

 

2. віддавати нам своє серце, любити та страждати, долати та боротись, радіти та 

засмучуватись… 

 

3. словом:  в здоров’ї  та  в хворобі,   в бідності та в багатстві, рука об руку поряд 

із професією… 

 

4. присвятити себе не тільки своїм, а й чужим дітям, ділитися з нами своєю 

любов’ю, ласкою, знаннями, вмінням - це дарунок долі, ласка від Бога! 

 

5. Тому викладацькая доля – мудрістю вкрита, 

Дзвенить вона сміхом студентських сердець. 

Освітянськая доля – дощем раннім вмита, 

Вона для людей буде вічним взірцем. 

 

6. Вклоняємось низько учительській долі, 

І шану святу крізь віки пронесем, 

Серця подаруєм у юних долонях 

І щедру любов принесем. 

 

Починає звучати мелодія  «Вчителько моя, зоре світова», студенти організовано  

дарують і учасникам конкурсу, і членам журі дарують символічні серця із написом 

«Серце віддаю дітям». 



Нехай звучать віднині і навіки ці значимі для нас усіх слова: 

В ім’я Отця і Сина, і Духа Святого  

і високого імені матері – Землі рідної , України славної  

нехай єднаються наші серця - серця вихованців та наставників! 

 

В ім’я хліба земного і пісні небесної,  

високого злету душі видатних педагогів,  

нехай процвітає доля агроосвіти та славиться праця творчого педагога! 

 

В ім’я правди життя освітянського, 

всього сущого, непідкупного, вічного і нездоланного  

    нехай твориться кожен наш крок, кожна мить і кожен наш виступ на      

    сьогоднішньому регіональному етапі конкурсу  «Викладач 2014 року»! 

 

Ведуча:    Переглянувши пролог нашого свята, ми усі, певно, переконалися, що 

Учительська доля барвистіша, ніж саме життя. У ній є усе: сльози радості й 

гіркота невдач, найвищі злети духу і сірий туман буденності, свіжий рожевий 

вітер змін і тягуче відчуття застою. Але є дні, коли все найтепліше, наймудріше 

та найяскравіше в учительській професії збирає в тепле дружнє коло колег. 

         

     Серед учасників сьогоднішнього конкурсу немає людей випадкових. Для 

кожного з них технікум-коледж – це життя, а вчительський талант – це 

насамперед, покликання і невтомна праця, що не може звершитись в якійсь 

єдиній миті чи дні. 

 

Тож  дозвольте  представити учасників регіонального етапу конкурсу 

«Викладач року -2014»: 

1. Богданова Лілія Василівна – викладач української мови та літератури 

                                                          коледжу Подільського ДАТУ; 

 

2. Горбач Світлана Михайлівна – викладач світової літератури Рогачів-  

     Волинської  філії  Новочорторийського державного аграрного технікуму; 

 

3. Корнієць Галина Анатоліївна – викладач математики Верхівнянської    

                                           філії  Житомирського  агротехнічного коледжу;  

 

4.  Малихін  Юрій Володимирович – викладач історії Житомирського  

                                                                    агротехнічного  коледжу; 

 

5. Мотліч Ірена Павлівна – викладач світової літератури 

Новочорторийського    державного аграрного технікуму; 

 

6. Полюх Віктор Миколайович - викладач дисципліни "Охорона праці в      

                           будівництві" будівельного коледжу Житомирського НАУЕ; 

 



7. Тетеря Оксана Леонідівна – викладач української мови та літератури  

                                              Шепетівського технікуму Подільського ДАТУ;  

 

8. Шинкаренко Валентина Віталіївна – викладач соціології 

Новоушицького технікуму Подільського ДАТУ; 

 

9. Шмерега Галина Володимирівна – викладач соціально-гуманітарних      

              дисциплін технікуму землевпорядкування Житомирського НАЕУ. 

 

Щирими і теплими оплесками привітаємо наших конкурсантів! 

 

Ведуча:   Дозвольте представити вельмишановну конкурсну комісію: 

   

1. Піддубний Олександр Петрович – директор Новоушицького технікуму  

                                                                   Подільського ДАТУ, голова комісії; 

2. Бойко  Людмила  Володимирівна – заступник директора 

Новоушицького технікуму  Подільського ДАТУ, секретар комісії; 

 

Члени комісії: 

3. ……………………………….      – представник Міністерства аграрної 

політики  та продовольства України; 

4. ……………………………….     – представник ДУ «НМЦ «Агроосвіта»»; 

 

5. Денисенко Ольга Павлівна -  заступник директора з навчальної роботи     

                                 технікуму землевпорядкування Житомирського НАЕУ; 

 

6. Дмитрик Валентина Володимирівна - заступник директора з 

навчальної   роботи  Шепетівського технікуму Подільського ДАТУ; 

 

7. Збруцький Петро Павлович      -  методист будівельного коледжу  

                                                              Житомирського НАУЕ; 

  

8. Колосовська Тетяна Володимирівна – методист коледжу Подільського 

ДАТУ; 

9. Куришко Володимир Терентійович – методист Рогачів-Волинської  

філії Новочорторийського державного аграрного технікуму; 

 

10. Малинська Ірина Дмитрівна – викладач-методист Верхівнянської філії            

                                                          Житомирського агротехнічного коледжу;  

 

11. Можарівська Інна Миколаївна – методист Житомирського 

агротехнічного  коледжу; 

 

12. Пастушенко Галина Дмитрівна – методист Новочорторийського 

державного аграрного технікуму. 



Ведуча:  Запрошую до слова директора нашого технікуму, голову конкурсної 

комісії регіонального етапу конкурсу «Викладач 2014 року» Олександра 

Петровича Піддубного (привітання учасників та членів конкурсної комісії, 

ознайомлення із історією навчального закладу).  

 

Ведуча:   Моя душа чекає дива 

                 І вся тривогою бринить: 

                 Та хоч фортуна річ примхлива – 

                 Нехай в змаганні пощастить! 

 

Розпочинаємо наш конкурс. Проведемо жеребкування (конкурсанти 

вибирають номерки, під якими будуть виступати). 

 

Ведуча:  Слово “учитель”, має подвійне значення: у вузькому розумінні – це 

викладач, той, хто навчає своїх учнів, студентів, відкриває перед ними широке 

вікно у світ знань і перемог людського розуму. 

А у ширшому значенні – це високо авторитетна, мудра людина, яка глибоко 

впливає на моральне і духовне обличчя людей, вказує їм правильну дорогу в 

житті, роботі і творчих пошуках. 

 

Які ж вони, викладачі вищих навчальних закладів ХХІ століття? 

 

Мета конкурсу – удосконалення педагогічної майстерності викладачів, 

виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду, інноваційних форм і 

методів навчання, стимулювання творчого зростання педагогів вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та 

продовольства України.  

 

Згідно Положення на всіх етапах конкурсу учасник представляє власний 

педагогічний досвід, демонструє професійну та загальну ерудицію: 

 презентація системи роботи викладача (реклама дисципліни, педагогічні 

здобутки, досягнення, інтереси) – до 15 хв; 

 вирішення педагогічних ситуацій – до 5 хв; 

 представлення проекту “Моя педагогічна ініціатива”  

(з актуальних питань навчально-виховного процесу) – до 5 хв. 

 

 

1-й конкурс: Презентація системи роботи викладача (реклама дисципліни, 

педагогічні здобутки, досягнення, інтереси) –   до 15 хвилин. 

Під №1 виступає ____________________________________________ 

Під №2 виступає ____________________________________________ 

Під №3 виступає ____________________________________________ 

Під №4 виступає ____________________________________________ 

Під №5 виступає ____________________________________________ 

Під №6 виступає ____________________________________________ 



Під №7 виступає ____________________________________________ 

Під №8 виступає ____________________________________________ 

Під №9 виступає ____________________________________________ 

 

Шановні члени конкурсної комісії, прошу виставити бали за  

перший конкурс. 

 

2-й конкурс: вирішення педагогічних ситуацій – до 5 хвилин. 

 

Вчитель – дуже відповідальна професія. Вчитель не має права на 

помилку, як і лікар, бо в його руках – душі його учнів, студентів. 

В діяльності педагога виникають ситуації, для рішення яких необхідний 

педагогічний такт, знання вікової психології, володіння власними емоціями, 

вміння вибрати вірне рішення. 

Прошу всіх учасників взяти конверт з педагогічною ситуацією, яку 

необхідно вирішити. 

 

          Мелодія. Учасники думають над педагогічною ситуацією. 

 

Запрошую до слова (по черзі запрошуються конкурсанти…..),  а конкурсна 

комісія оцінює відповіді конкурсантів. 

 

3-й конкурс: представлення проекту “Моя педагогічна ініціатива”  

              (з актуальних питань навчально-виховного процесу) – до 5 хвилин. 

 

Не секрет, що наші студенти з особливою повагою і любов’ю відносяться 

до викладачів-ерудитів, викладачів-новаторів. 

Бути гарним педагогом – це бути справжнім реформатором майбутнього 

життя України, бути апостолом Правди і Науки. 

Представлення проекту “Моя педагогічна ініціатива”. 

 

Запрошую до слова, (по черзі запрошуються конкурсанти…..), конкурсна 

комісія оцінює проекти конкурсантів. 

  

Валентина Віталіївна:  Усяким людям – всякі дари: 

                                          Одному – ясний, світлий ум, 

                                          Другому – рій крилатих дум, 

                                          Що як орли летять за хмари, 

                                          Ще іншим – руки золоті. 

                                         Який же дар дістали ті, 

                                         Що так дітей любити вміють? 

                                         Мені здається, в дарі тім, 

                                         Любві найбільш дісталось їм…  

 

 



2-й день, 30 травня 2014рік 

 

Перегляд документації конкурсантів. 

 

Ведуча:  Шановні конкурсанти! 

 Перш, ніж журі підведе підсумки сьогоднішнього свята, дозвольте висловити    

вам глибоку дяку і шану: 

 

- за те, що у будь-який час ви не зраджуєте  високої місії і з радістю віддаєте 

знання, вогонь душі, добробуту і людяність сердець своїм вихованцям; 

 

- за те, що щоденні крапельки вашої душі зволожують студентську ниву; 

 

- за те, що поєднуєте сердечність з мудрістю; 

 

- за те, що намагаєтесь зробити слово педагога провідною зіркою студента; 

 

- за те, що ви вірите в те, що “щастя – це самореалізація”; 

 

- за те, що любите, творите, примножуєте славу вищих аграрних навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

 

 

Ведуча: 

Осяяні світлом знань, одухотворені творчістю, мудрі  й талановиті педагоги, із 

ледве помітним трепетним хвилюванням та щирою посмішкою від 

усвідомлення радості спілкування – такими ви залишитеся у згадках 

вельмишанованого журі, шановні наші конкурсанти. 

 

А зараз настала найурочистіша хвилина – підведення підсумків конкурсу.  

 

Ведуча: 

Ми ці звання вручаємо вам по праву 

В честь вшанування конкурсантів, 

«Викладач року» має гарну славу, 

Завдячуючи всім вашим талантам. 

 

Запрошую до слова вельмишановного голову журі Олександра Петровича 

Піддубного. 

 

Привітання, вручення нагород, квітів. 

 

Благословенні  будьте  у  роботі! 

Цінуйте  горде  ймення  педагога! 

Нехай  в  житті  на  кожнім  повороті 



Стрічає  радість  Вас, а  не  тривога. 

Хай  добрі  вчинки  вашої  наснаги 

промінчиком  торкнуться  Ваших  вихованців! 

 

Бо  Ваш  труд  лягає  в  землю  щедрим  зерном 

І  урожаєм  не  мізерним. 

Дають  ці  зернята  Вашії  труди. 

Ваші  дні  пливуть  хай  тихі  і  погідні,  

Хай  стануть  Вам  студенти  всі  як  рідні, 

І  зрозуміють  Вас  в  сім`ї! 

 

Хай  там  як: важкі  часи, щоденна  втома, 

Непорозуміння  чи  біда, -  

Знаходьте  сили  знову  й  знову, 

І  пам’ятайте  кожен  день  слова: 

Допоки  викладач  іще  чаклує, 

Доти  й  ця  Земля  іще  жива! 

 

Успіхів вам і творчих злетів! 
 

 

Ми не кажемо до побачення, ми кажемо – до нових зустрічей. 

На все вам добре! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


