
              Сценарій «Учитель року – 2015»  І  етап  І  туру 
 
 
1 ведучий                                         І слайд 
   Доброго дня шановні телеглядачі та гості студії. Вітаємо Вас на каналі РМК TV 
news. За традицією щорічно у нашому районі проводиться конкурс педагогічної 
майстерності «Учитель року». То ж сьогоднішній випуск наших новин присвячений 
конкурсу «Учитель року – 2015», метою якого є виявлення та підтримка творчої праці 
вчителів, підвищення рівня їх майстерності. 
Творчий учитель у школі - це завжди свято, учень до нього тягнеться, з ним цікаво. 

ІІ слайд 
Епіграфом до конкурсу хочу запропонувати слова Василя Сухомлинського: 
«Найкращий учитель  той, хто, духовно спілкуючись з дитиною, забуває, що він 
учитель і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші 
куточки свого вихованця, і слово в його устах стає потужним знаряддям впливу на 
молоду людину».  
Саме таких учителів ми запросили на наш телеканал сьогодні. 
 
 ведучий 
Отож вельмишановне товариство! У цей прекрасний зимовий день раді вітати вас, 
учасників фінального етапу  І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015», 
членів журі і всіх присутніх у нашій студії. 
 
ведучий  
  Дозвольте мені представити учасників конкурсу у номінаціях, які за поданням 
шкільних комісій вийшли  у фінал відбіркового туру. 
Номінація «Українська мова та література»: 

- Мудрак Наталія Ігорівна, вчитель української мови та літератури                 
                                                           Вербовецької ЗОШ  І-ІІІ ступенів. 

- Бригадир Любов Ростиславівна, вчитель української мови та літератури                                
Ванжулівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

- Цюх Оксана Андріївна, вчитель української мови та літератури   
                                                  Верещаківської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Номінація «Образотворче мистецтво»:  
- Мельничук Тетяна Василівна, вчитель образотворчого мистецтва         

                                                 Вишгородоцької ЗОШ І-ІІІ   ступенів.  
Номінація «Хімія» 

- Сапожнік Ольга Володимирівна, вчитель хімії  
                               НВК «Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів – ліцей». 

- Смик Оксана Петрівна, вчитель хімії Синовецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 
 

 
Номінація «Правознавство» 

- Лисак Ольга Яківна, вчитель правознавства  
                                   Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

- Серафим Олексій Михайлович, вчитель правознавства  
                                                       Загірцівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
 

 Оцінювати конкурсантів ми запросили компетентне, креативне журі. 



 
У номінації «Українська мова та література»: 

- Софіюк Марія Володимирівна, вчитель української мови та літератури                 
                             НВК «Лановецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія»;  

  - Шафранська Наталія Йосипівна, заступник директора, вчитель   
    української мови та літератури     
                                        НВК «Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів – ліцей»; 

- Поплавська Галина Мефодіївна, вчитель української мови та літератури                                  
Москалівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 
У номінації «Образотворче мистецтво»: 

- Кушнір Ігор Ярославович, директор школи, вчитель образотворчого                                   
                                   мистецтва Ванжулівської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

- Герасимчук Галина Іванівна, вчитель образотворчого мистецтва   
                                                                     Буглівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Бадищук Лариса Андріївна, вчитель образотворчого мистецтва       
                                                                         Чайчинецької ЗОШ І-ІІ ст. 
У номінації «Хімія»: 
- Бельма Лариса Іванівна, заступник директора, вчитель хімії 
                                                          Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  
- Коломієць Лариса Петрівна, вчитель хімії  
                                                          Буглівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Макодрай Ольга Григорівна, заступник директора, вчитель хімії   
                                                          Москалівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
У номінації «Правознавство»: 
- Близнюк Наталія Агафонівна, вчитель правознавства  
                                НВК «Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів-ліцей»; 
- Семенюк Марія Петрівна, вчитель правознавства  
                                                            Іванковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
- Сапіжук  Тетяна Василівна, вчитель правознавства  
                                                         Лопушненської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
  У нашій студії присутні: начальник, інспектори відділу освіти Лановецької 
райдержадміністрації, завідувач РМК та методисти, представники профспілкової 
організації освіти. 

 Запрошуємо до привітального слова начальника відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації          Ходанович Оксану Іванівну 

 
 
 

 Слово підтримки учасникам просимо сказати завідувача  
Лановецького РМК Паламарчук Валентину Іванівну 

Людина – найдосконаліше творіння на Землі. Бог створив для неї світ, наділив її 
розумом, силою, талантом. У Біблії є одна притча: 
«Покликав один багатій до себе трьох рабів і дав одному з них 5 талантів, а другому – 
2, третьому ж -  лише 1. Через певний час повернулися до свого господаря раби, і той, 
що мав 5 талантів, дістав ще 5, той, що 2 – ще 2, а третій загубив і той талант, що мав: 
нічого не здобув. Покарав його господар вічною темрявою, сказавши: «Тому, хто має 
ще додається, а хто нічого не має, то втратить і те, що мав». 



Отже кожна людина наділена даром, талантом, має певні задатки, які потрібно 
розвивати, удосконалювати, бо без праці – таланту немає. 
                  Хто сказав, що усі таємниці розкриті, 
  І, що розум усе з'ясував і довів? 
  Меж таланту немає! Принаймі в освіті 
  Ще існує багато новітніх шляхів. 

                         У новаторськім світлі сьогодні постане 
Розмаїття ідей, неосяжних шляхів. 

          Ті, хто з гордістю носить ім'я Освітянин 
       Презентують освіту сьогоднішніх днів 

 
 
 

- Отже, новітніми шляхами ми сьогодні помандруємо разом з нашими 
конкурсантами та проведемо сьогоднішню зустріч в інтерактиві. 

- На основі проведеного соціологічного опитування серед адміністрації, колег 
та учнів шкіл вашій увазі пропонується  
характеристика конкурсантів 

- Номінація «Українська мова та література» 
 

ІІІ слайд 
Мудрак Наталія Ігорівна 

 
Надійний педагог, весела, креативна 
Активністю вражає і учнів й колектив 
Талановита, творча і гостинна, 
Акумулює тільки позитив. 
Лад наведе у кожній своїй справі 
І зацікавить на уроці всіх дітей 
Яскраво пояснить навчальний матеріал, має багато ідей та відмінний потенціал.  
  

- А зараз на прямому зв’язку із студією директор Вербовецької ЗОШ І-ІІІ ст., де 
працює наша конкурсантка, Герасимчук Руслан Володимирович. 

- ІV слайд -  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Запрошуємо  Вас, Наталіє Ігорівно, представити ваш досвід роботи. 
 
Бригадир Любов Ростиславівна 
 
                                                     -V слайд- 
Лагідний, веселий та кмітливий філолог. 
Юна хранителька поетового слова. 
Багата душею, наполеглива у кожній справі 
Однозначно є важливою для освіти молодого покоління нашої держави. 



Вітаємо щиро Вас на конкурсі «Учитель року», долайте з успіхом вершини крок за                
                                                                                                                                   кроком! 

 У нашій студії присутній директор Ванжулівської ЗОШ І-ІІ ст. Кушнір Ігор 
Ярославович, якого ми попросимо сказати декілька слів про сьогоднішню 
номінантку. 

 
А зараз до слова запрошуємо Любов Ростиславівну. 
 
Цюх Оксана Андріївна 

-VІ слайд- 
Одним словом можна сказати «Професіонал». 
Компетентна у всіх питаннях викладання української мови, 
Самокритична, творча, цікавий співрозмовник, 
Активно випробовує новітні технології, 
Наполеглива та запальна у педагогічній діяльності, 
А також супер-фахівець у своїй спеціальності. 
 

 На зв’язку з нами директор Верещаківської ЗОШ І-ІІ ст. Смик Василь 
Степанович. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Запрошуємо Вас, Оксано Андріївно до слова. 
 
 Номінація «Образотворче мистецтво»:  
 
Мельничук Тетяна Василівна, 
Талановита особистість, творча і активна. 
Енергійно працює на кожному уроці. 
Тактовна у стосунках з учнями та колективом. 
Яскраво завжди представляє свій досвід роботи. 
Наполеглива, вимоглива, віддана своїй справі, 
Арт- митець неперевершений, учитель неординарний. 

 На прямому звязку директор Вишгородоцької ЗОШ І-ІІІ ст. Мамчур Андрій 
Меркурійович. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
«Вчителі  хімії» Номінація «Хімія» 
 
Щоб природничу цю науку викладати 
Таблицю Менделеєва усю напам’ять необхідно знати. 



На щастя, фахівців таких  маємо 
Й сьогодні в нашій студії ми їх вітаємо. 

 
Сапожнік Ольга Володимирівна, 
Організатор цікавих досліджень, 
Легко може виготовити будь-яку хімічну суміш,  

 ВолЬова, розумна і привітна, щира, відверта, різноманітна 
Гарантує якість знань із свого предмету, 
Активно користується повагою серед колег, в учнів - авторитетом.  
 
 

 На прямому зв’язку зі студією директор НВК «Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ 
ступенів-ліцей» Бондарець Валерій Михайлович 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Надаємо слово Ользі Володимирівні. 
 
Смик Оксана Петрівна 
 
Однодумців в ролі учнів багато у неї. 
Креативна, генерує цікаві ідеї. 
Самостійна, трішки скромна, все ж талановита, 
Аналітик також добрий, дуже працьовита. 
Навідмінно хімію знає й викладає 
Аналогію з життям учням розкриває. 
 

 На прямому зв’язку з нами Галина Афіногенівна, директор Синовецької ЗОШ І-
ІІ ст. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________ 
Оксано Петрівно запрошуємо вас до слова. 
 

        « Вчителі правознавства»  
Права й закони знають навідмінно всі - 
Шановні, мудрі правофахівці 
Готові з нами поділитись в дружнім колі 
Своїми творчими здобутками у школі. 
 
Лисак Ольга Яківна, 
Особливо привітна, творча, неповторна, 
Лагідна, активна, до роботи моторна, 

СЬогодні представляє свій досвід роботи,  
 Гламурна, розважлива, весела і турботлива, 
Адже твердо знає чого в житті бажає досягти і впевнено крокує до своєї мети. 
 



 Ми встановили прямий зв’язок з директором Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст., в якій 
працює наша конкурсантка, Шандруком Володимиром Васильовичем. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Просимо Ольгу Яківну представити свій досвід роботи. 
 
Серафим Олексій Михайлович 

Оптиміст, історик, правознавець, 
Ладен провести кожен урок на високому рівні 
Енергійний, кмітливий та поважний. 
Красномовно подасть навчальний матеріал будь – якої теми. 
Свідомо вибрав професію вчителя. 
Інтенсивно працює над собою і саме тому бере участь у сьогоднішньому конкурсі. 
Йому під силу здолати будь - які лабіринти.  

 
 На зв’язку з нами заступник директора Загірцівської ЗОШ І-ІІ ст. Рейтор Наталія 

Олександрівна 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 ведучий 
   В усі часи існування людства образ учителя асоціюється з людиною, що несе вогник 
знань, радість відкриття нового, цікавого, недосяжного, вірить у добрий початок 
кожної людини, з якої проростає могутній корінь краси. Вчитель - дуже відповідальна 
професія. 
 Він не має права на помилку, як і лікар, бо в його руках - душі його учнів. 
 В діяльності педагога виникають ситуації, для рішення яких необхідний педагогічний 
такт, знання вікової психології, володіння власними емоціями, вміння вибрати вірне 
рішення. 
 
 ведучий 
 І зараз у нашій студії присутній методист психологічної служби Іванна Петрівна 
Матевощук, яка проведе з вами психологічний практикум.  
 
Отож надаємо їй слово. 
 
 Поки журі підводить підсумки результатів конкурсу ми маємо пряме включення 
телефоном з Італії і у нас на зв’язку видатний шанувальник, який дивиться трансляцію 
наших новин, італійський актор Мікелє Плачідо більш відомий як Корадо Катані. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведучий 
Корадо Катані: Буенос діас , міо амігас! 
Перекладач:  Доброго дня, шановні пані та панове!                                                               
Корадо Катані: Бон  джорно, мучачос! 
Перекладач:  Здоровенькі, були! 

         К. К. : Аморе професоре! 
Перекладач: Дорогі вчителі! 
К. К.: Мафія коза  ностра! 
К. К. Представники РАЙВО, РМК та профспілки працівників освіти. 

         К. К.: Падре,  мама   мія! 
Перекладач: Шановні члени журі! 
К. К.: Салюто ваша портрето! 
Перекладач: Вітаю всіх присутніх! 
К. К.: Міо кретіно фанато конкурсанто вчителянто. 
Перекладач: Я є фанатом конкурсу Учитель року вже багато років. 

         К. К. : Беліссімо поздравіссімо з карнавало де  педагого! 
Перекладач: Щиро вітаю всіх вчителів, які беруть участь  у професійному 

конкурсі! 
К. К.:  Карнавало – фестивало ля фініта. 
Перекладач: На жаль, ваш конкурс підходить до кінця, 
К.К. : Міо  імпресанто діо научіто бандіто, садісто, барбосо, терористо ун 

університето. 
Перекладач: Я вражений вашою професійністю навчання учнів у школах. 
К. К.: Міо одобрянто Кошмаро на уроко, бездламо на перерво ю організанто. 
Перекладач: ви творчо підходите до організації навчального процесу. 
Юлій Цезар:  Професоро мазохісто арбайтен ам папа Карло 
Перекладач: Ви, закохані у свою роботу вчителі, самовіддані та працьовиті.                  
К. К. Міо бажанто запрето проблема целюліто, 
Перекладач: Я бажаю вам зберігати молодість і красу. 
К. К.: Міо бажанто гривня, баксо, мілліоно! 
Перекладач:  Бажаю вам підвищення заробітної плати! 
К. К.:  Прогібанто перед ля адміністранто! 
Перекладач:  Мати добру репутацію в начальства. 
К. К.:   Канікуляро безпредєло уно трінто разанто. 
Перекладач:  Збільшення канікул у 3 рази. 
К. К.:  Фініта ля комедія. 
Перекладач:  Якнайшвидшого закінчення навчального   року, 
К. К.:  Аморе Казанова 
Перекладач:  Щастя в особистому житті. 
К. К.:  Бастарді- дармоїді, новено тарантасо, зануді – осталопі, креатіві 

меджінері, белісімо     
            дуо, аморе амор. 
Перекладач:  Сімейного достатку, цікавого відпочинку, незабутніх вражень, 

удачі та     
любові! 

ведучий 
Шановне журі ! Вам слово! 
    ------------------------------------------------------------------- 
 



Наступним етапом Конкурсу пропонуємо інтелектуальну гру «Веб-квест».  
Для кожного учасника прозвучить по 5 питань, на  які потрібно відповісти не 
роздумуючи. 
                                                            ведучий 
 Поки поважне журі підводить підсумки, у вас є хвилина, щоб висловити свої 

враження і побажання щодо проведеного Конкурсу.        ---------------------Музика --------

-------------------------------------- 

Слово надається журі ……….. 

                     Дай, Боже, вам любові і тепла, 
                     Добра в сім'ї  і затишку в оселі. 
                     Щоб щастя світла музика текла 
                     В різдвяні свята, щедрі та веселі. 
                                 Зарплат і премій зичу повний міх 
                                 І перевірки хай вас обминають! 
                                 Хай здійсняться бажання в Новий рік, 
                                 Хай школа ваша завжди процвітає! 

 

2 ведучий 

    Гра є гра і в ній завжди є переможці та переможені. І не важливо, кому сьогодні 
більше поталанило. Головне, що у нашій студії панувала атмосфера взаємопідтримки 
та доброзичливості. Ми дякуємо всім учасникам за витримку, активність, творчість. 
 
Бажаємо успіхів, наснаги та нових педагогічних звершень! 


