СЦЕНАРІЙ
проведення І етапу конкурсу
«КУРАТОР СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ 2013 РОКУ»
Новоушицького технікуму Подільського державного
аграрно-технічного університету
Дата проведення: 28 березня 2013 року
Місце проведення: методичний кабінет технікуму
Мета проведення: виявлення та поширення кращого комплексного підходу до
організації виховного процесу в навчальних групах, забезпечення неперервності та
наступності у системі виховання особистості, стимулювання творчої, педагогічної
діяльності кураторів навчальних груп, підвищення професійної майстерності,
популяризації інноваційних виховних технологій.
На столах виставлені папки з матеріалами конкурсантів, папки членів журі.
На мультимедійній дошці вислів:
«Нема мудріших, ніж народ, учителів,
Бо в нього кожне слово – це перлина,
Це праця, це натхнення, це Людина!»
Ведучий: Доброго дня, шановні колеги!
Сьогодні ми зібралися на невеличке свято – конкурс професійної
майстерності куратора студентської групи. Мета проведення конкурсу (зачитується
мета).
Куратором не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Куратор той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.
Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І студентам усього себе віддать.
Чи такими ми є, сьогодні у цьому переконаємося.
Дозвольте представити вельмишановну конкурсну комісію:
- Шинкаренко Валентина Віталіївна – заступник директора з виховної роботи,
голова комісії;
- Саковська Людмила Анатоліївна – завідувач методичним кабінетом,
секретар комісії.
- Члени комісії:
- Бойко Людмила Володимирівна – завідувач енергетичним відділенням;
- Ломачинський Дмитро Макарович - завідувач механічним відділенням;

- Гавловський Олександр Казимирович - завідувач агрономічним відділенням;
- Ясюк Володимир Федорович - завідувач заочним відділенням;
- Альльонов Олександр Михайлович – голова профспілкового комітету
працівників технікуму.
На конкурс запрошені голови циклових комісій.
Учительська доля барвистіша, ніж саме життя. Є в ній 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.
Ось сьогодні саме цей день, коли ми за найкращою українською традицією
ділимося своєю педагогічною майстерністю. Серед учасників сьогоднішнього
конкурсу немає людей випадкових. Для кожного з них технікум – це життя, а
вчительський талант – це насамперед, покликання і невтомна праця, що не може
звершитись в якійсь єдиній миті чи дні.
Мені випала сьогодні почесна місія - представити винуватців сьогоднішнього свята.
На екрані висвічуються фото конкурсантів зі студентами груп.
1. Микола з дитинства росте міцним і здоровим,
Труднощі долає без сторонньої допомоги.
Талісман його – Бумеранг.
Сьогодні Микола Грохольський першим виходить на ранг.
Микола Олександрович Грохольський – куратор Х14 групи енергетичного
відділення. Вітаємо щирими оплесками.
2. Знають всі, що наша Інна
і старанна, і сумлінна!
Все на світі вона вміє:
прибере, спече, пошиє.
Вона — взірець у кожній хорошій справі,
Роботі віддається до кінця.
Із студентами добра, щира і ласкава,
Любов’ю зігріває їх серця.
Інна Іванівна Костюченко – куратор Г12 групи енергетичного відділення, вдруге
бере участь у конкурсі «Куратор року». Щиро вітаємо Інну Іванівну.

3. Володимир - "цар", "володар славний ".
Що означає - "найголовніший".
Скрізь і всюди він на місці.
Завжди в пошані, слави, честі.
Студентами вічно він оточений.
Завжди і всюди озабочений.
Володимир Васильович Кримчак – куратор М14 групи механічного відділення.
Вітаємо його.
4. Валентина… Валентина …
Яка загадкова ця людина?
Шиє, в’яже, вишиває,
Чоловіка гарно доглядає.
А у технікумі – поважна леді.
Хто з математиком зрівнятись в силі?
І куратор непоганий,
Студенти називають просто «наша мама».
Валентина Іванівна Мефодовська – куратор М13 групи механічного відділення.
Щирі оплески.
5. Анатолій. Коротко - Толя.
Допитливий розум, Сила і Воля.
В курсі він подій усіх.
Приречений на успіх.
Він є учителем від Бога,
Хоч має долю нелегку,
Але живе по правді в світі,
За те і люблять його діти!
Анатолій Іванович Олександрівський – куратор АЛ11 групи агрономічного
відділення. Найщиріші вітання Анатолію Івановичу.
Шановні конкурсанти!
Ви - перлини мудрості коштовні.
І творчий пошук у народ несуте.
Свій цвіт душі і серце на долоні
Жертовно й щиро студентам віддаєте.
До слова-привітання запрошую заступника директора з виховної роботи, голову
комісії Валентину Віталіївну Шинкаренко.

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).
Ведучий: Слово “учитель”, має подвійне значення: у вузькому розумінні – це
викладач, той хто учить дітей, відкриває перед ними широке вікно у світ знань і
перемог людського розуму.
А у широкому 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.
І. Я запрошую наших учасників до першого конкурсу – «ВІЗИТКА».
Під №1 виступає ………………………………………………………………………..
Під №2 виступає…………………………………………………………………………
Під №3 виступає…………………………………………………………………………
Під №4 виступає…………………………………………………………………………
Під №5 виступає…………………………………………………………………………
Шановні члени конкурсної комісії, прошу приготуватися і виставити бали за
перший конкурс.
ВЕДУЧИЙ:
Навчальна група – це маленька модель суспільства.
Куратор групи прогнозує, аналізує, організовує, контролює повсякденне життя й
діяльність підлітків. Тому, для студентів він повинен бути не тільки лідером, а ще і
партнером, наставником. І працювати вони повинні разом заради загальної мети, бо
вихователь і вихованець – частина однієї команди.
Мета куратора групи – формувати цілісну, гармонійну, розвинену особистість.
Результатом діяльності куратора є набуття молодою людиною соціального
досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і
розвиток індивідуальних якостей особистості.
Кураторство – це не посада, не обов’язок, - це постійна творчість.
Існує древньогрецький вислів: «Студент не чаша, яку необхідно наповнити, а
факел, який потрібно запалити».
Що ж ми робимо для цього?
ІІ. Другий конкурс – «ПОДІЛЮСЬ Я ДОСВІДОМ СВОЇМ…»
Шановні члени конкурсної комісії, прошу виставити бали за другий конкурс.

Ведучий: Учитель – це найтонший інструмент, що вміщує палітру людської
діяльності: він і філософ, і диригент, і організатор, і вчений, і психолог, і артист
– у роботі з ним треба поважати його уявлення про діяльність, допомагати йому
розкрити всі достоїнства і красу звучання цього інструмента, що ми зараз і
зробимо.
В.О.Сухомлинський говорив: «Вільний час учителя – це корінь,
який живить корені педагогічної творчості»
Прийшов час сказати про захоплення наших колег. Як проводять свій вільний
час наші конкурсанти ми зараз довідаємося.
ІІІ. Третій конкурс «МОЄ ЗАХОПЛЕННЯ».
Шановні члени конкурсної комісії, прошу виставити бали за третій конкурс.
Тепер нам час вас пригостити
Солодким чаєм, тістечком смачним,
Бо хоч до ранку будем говорити —
Не будем ситі словом лиш одним.
Конкурсанти пригощаються, а члени комісії переглядають папки конкурсантів і
оцінюють документацію.
Ведучий: Слово для підведення підсумків надається голові комісії Валентині
Віталіївні (вручаються грамоти, подяки, подарунки).
Ведучий: Професія вчителя – вічний екзамен,
Глибокий і довгий, як сивий Дніпро.
Професія вчителя – вічний екзамен
На мудрість, на чесність, народність, добро.
Хай вистачить вам наснаги й здоров’я,
Натхнення бажаємо без краю й кінця.
І хай відгукнуться за все це любов’ю,
Повагою й щирістю студентів ваших серця.
Успіхів вам і творчих злетів!

Автор сценарію: завідувач методичним кабінетом Саковська Л.А.

