
«Учитель року-2015». 
(колаж 1). 
 
Ведучий 

Вже за вікном – сніжинками зима, 
      Навчальний рік завзято робить кроки, 

                             Втішають душу нові імена 
                             На творчих сходинках «Учитель року». 
Бо кожен з вас є просто майстер-клас, 
Дивують неповторністю уроки, 
Це досвід, мудрість, врешті - це педстаж 
Майстерності, що зветься «Вчитель року». 
                              Це доля вчительська така у нас, 
                              Що навіть в снах ми не знаходим спокій. 
                              Яка це радість – входити у клас, 
                              Який престиж – іти на «Вчитель року». 
Це доля вчительська така у нас, 
Життя диктанти завдають мороки, 
Та є у нім педагогічний час – 
Конкурс майстерності «Учитель року». 
 
 

Слайд 1. «Учитель року»  
  

 
Ведучий 

Позаду хвилювання, пов'язані з проведенням уроків.  
А далі – нові конкурси, які дадуть нам змогу перевірити 

знання наших учасників з педагогіки  та методики  викладання 
предмета.  

Слайд 2. «Педагогіка, методика викладання предмета»  
   
Отож наші методисти підготували для кожної номінації по 3 завдання з 

педагогіки та 3 з методики. Кожне завдання оцінюється в 2 бали. 
Час на виконання – 6 хвилин. 
 
Поки  учасники працюють над завданням, журі оперативно 

підводить підсумки щодо проведених уроків. 
 
Колаж 2 . 
Лунає музика, ідуть Новорічні слайди. 
 
 
 



Ведучий 
Настає той хвилюючий, відповідальний момент,  коли 

учасники вислухають враження, підсумки щодо проведених уроків, 
і я із задоволенням надаю слово професійному журі. 

 
Слайд 1. «Учитель року»  
_________________________________________________ 
 
 
Ведучий 
У житті кожного вчителя трапляються непередбачувані 

педагогічні ситуації. Тому вчитель повинен мати неабияке почуття 
гумору, бути  справжнім актором, частіше запрошувати на свої 
уроки Момуса – бога сміху і жартів, щоб проганяти Морфея – бога 
сну. 

 
Слайд ІІІ  «Шкільні  курйози» 
 
До вашої уваги педагогічні ситуації, з яких необхідно знайти 

вихід. 
На обдумування відповіді  1 хвилина. 
Оцінювання від 1 до 5 балів.  
Надаю слово методисту психологічної служби І.П.Матевощук 

 
Педагогічні ситуації 
 
Слайд ІV  «Педагогічний гороскоп на 2015 рік» 
 
Ведучий 
Перш ніж журі підведе підсумки сьогоднішнього свята,  ми 

пропонуємо усім присутнім ознайомитися з передбачуваннями  
Закарпатської мольфарки  Мадлени  для вчителів на 2015 рік. 

 
Презентація «Гороскоп» 

 
Оптимізмом Новий рік щиро обдарує Вас, 
Ви навчатимете так, що це буде просто клас. 
Енергійність впродовж року вас не залишатиме, 
Неодмінно кожен місяць премія чекатиме. 
 
 Талантом ви засяєте у новому році, 
 Інтенсивно навчатимете на кожному уроці. 
 Лабіринти нових звершень усі подолаєте, 



 Електронні пристрої дорогі придбаєте. 
 Цінувати будуть вас вдома й на роботі. 
сЬогоднішній конкурс враз прожене турботи. 
 
 
Багатство вам в Новому році 
Легко посиплеться, як сніг 
 грИвень по сто на кожнім кроці 
 Зберете точно повен міх. 
 Настане підняття зарплати, 
 Юністю серце запалиться. 
 Красиве авто вам придбати 
 і нИм у школу прибувати, як годиться. 
 
Райво, профспілка, РМК вам премії готують 
А ваш учнівський колектив - сюрпризи, жарти й позитив. 
Класно проведете кожен день, співатимете безліч  веселих пісень 
 
 
Лапландія чекатиме всіх вас на Новий рік! 
Екологічно чисті вам продукти споживати! 
Валютою і гривнями зарплати ваші будуть видавати. 
 
Дивний рік настає -  Вам поїздку принесе. 
І круїз буде незвичний , буде просто фантастичний. 
Ви поїдете на Гаваї не лише відпочивати 
А будете у гавайців ППД вивчати. 
 
Топ-десятку педагогів 
Енергійних та завзятих 
Рік новий вам очолити звелів. 
Ерудитом стати вам  належить. 
 Заробітну плату збільшать теж вам 
Ви – найкращий вчитель з вчителів! 
 
Солодощів різних вдосталь 
Кожен день буде на вашому столі, 
Отримаєте ви спадок з-за кордону 
Радійте вже – це гроші будуть  немалі! 
Приємно також вас здивує 
І задоволення вам принесе  
Останній місяць – місяць травень 
Наказ міністра в школу надійде. 



 
Супердосвідом наділить рік новий, 
Траєкторія новацій піде вгору, 
Розмаїття креативності ідей 
Інтенсивно заполонить вашу голову. 
Легко труднощі долатимете всі,  
 Екзотичний край відвідать пощастить. 
 Цілий рік в добробуті й красі 
День у день вам вдасться провести. 
 
Корпорацію нову створюйте в освіті 
Однодумців матимете по усьому світі. 
Задуми усі здійсняться,справдяться прогнози, 
Емоційно все навчати будете в морози. 
Радість буде й грошей море, долари, валюта, 
І у році цім новому обмине вас скрута. 
Грамоти і нагороди відділу освіти 
Вас чекають,тільки треба трішки потерпіти. 
 
 
Вам неймовірно пощастить у наступаючому році  - 
Одного разу на світанку здійсняться мрії ваші всі. 
Дорога вам далека світить, десь у Австралію, на  Кіпр, 
Одноманітність вас не жде, 
Лінь прожене всім ІКТ. 
 І знову школа, книга, дзвоник, 
 Його високість вчитель - це ваш коник. 
 
 
Разом з Святим Миколаєм міцне здоров’я завітає. 
жИрів багато не вживайте і про фігуру добре дбайте, 
Бадьорість буде і краса, підвищення вас теж чекає 
вИ зазирайте в чудеса, і школа стане просто раєм. 
 

 
Слайд 1. «Учитель року»  
 
А зараз  слово журі для оголошення підсумків конкурсу по 

номінаціях  
«Українська мова та література» 
«Хімія» 
«Правознавство». 
 



 
Ведучий 
От і настав цей довгоочікуваний час – підведення підсумків 

конкурсу «Учитель року – 2015», час вшанування відважних, 
талановитих педагогів, які гідно пройшли непрості випробування, 
щоб скласти іспит на професійну майстерність. 

Талантами озвуться імена переможців, майстрами – лауреатів, 
професіоналами – імена учасників конкурсу.  

 
До слова та нагородження запрошую начальника сектора 

відділу освіти , молоді і спорту райдержадміністрації – Р.Й. 
Зубрицького. 

 
Слово для вітання переможців має завідувач РМК 
 В.І. Паламарчук 
 

  Слово для привітання конкурсантів надаю заступнику голови 
профспілкового комітету  - Н.П.Дзюбі. 
 

          А від організаторів конкурсу ми хочемо подарувати 
учасникам  на пам’ять маленькі подаруночки. 

(Ольга Іванівна вручає подаруночки) 
   
Слайд останній (з словами) 
 
Хай щедрою буде учительська доля, 
Щоб добре вам всім працювалось у школі. 
Хай ангел-спаситель хранить  усіх вас, 
Щасливі й веселі були щоб весь час. 
 
  
Хай вистачить вам і наснаги й здоров’я, 
Натхнення бажаєм без краю й кінця. 
І хай відгукнуться за все це любов’ю, 
Повагою, щирістю учнів серця. 
 
Успіхів вам і творчих злетів! 
 
На цьому наше свято завершилось. 
 
 
 
 


