
 

 

 
МОЯ УЧИТЕЛЬКО 
Так схожа на матусю учителька моя, 
Така ж привітна і така ласкава, 
Я жити в неї вчуся, горнусь до неї я, 
Вона країни знань зоря яскрава! 
 
І світить нам, і гріє, і розуму навча, 
Ми всі її любов'ю обігріті, 
І хлопчик неслухняний, і лагідне дівча - 

Бо ми для неї найдорожчі в світі. 
 
Моя учителько, спасибі, що ти є, 
Життя шкільне з тобою сонячним стає,  
У юнім серці ти, як зірка золота,  
Моя учителько, любов моя свята. 
 
Панує в класі тиша, коли говориш ти, 
Бо, як струмочок, ллється твоя мова, 
І хочеться летіти в незвідані світи, 
Де нас чекає доля барвінкова, 
 
Спасибі тобі, рідна, за серце золоте,  
За мудрість, за турботу і терпіння, 
Посіяне тобою любов'ю проросте, 
Бо сходи ті із доброго насіння. 
Н. Багмут 
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У суєті буденних клопотів ми не помічаємо як швидко змінюється 
сучасне життя. Напевно, одна з професій, фахівці якої мають змінюватись 
одночасно з ним, це професія вчителя. Адже кожне покоління має справу з 
новими досягненнями, проблемами та турботами. І першими, хто вказує 
стежку в  незрозумілому для школяра світі, є звичайні вчителі. 

 Напередодні професійного свята вчителів редколегія газети провела 
опитування серед учнів нашої школи. Школярам  ми запропонували створити 
портрет сучасного вчителя.  На запитання «Яким, на вашу думку, має бути 
сучасний вчитель?» ми отримали найрізноманітніші відповіді: 

 
- об’єктивним, 

- справедливим, 

- не прискіпливим, 

- розсудливим, 

- креативним, 

- з почуттям гумору, 

- стриманим  (не кричати), 

-  з гарним настроєм заходити до класу, 

- не запізнюватися на урок, 

- здатним визнавати свої помилки, 

- випереджати час на один крок, 

- не виділяти «любимчиків», 

- вміти вислухати  та порадити, а не відправляти до 

мами, 



- не бути замкненому в своєму вчителюванні, 

- не зупинятися на досягнутому, 

- вчити на власному прикладі, 

- не бути високомірним, 

- цікавитися модними тенденціями, 

- «бути просто хорошою людиною». 

 
Від себе додамо лише деякі штрихи до портрету -  

- відповідальним, 

- зацікавленим, 

- наполегливим. 
 

    Отже, на нашу думку, найважливіша риса сучасного вчителя -  не 
зупинятись на досягнутому, завжди шукати в житті новизну, бути в курсі 
останніх подій.  Людина, яка цікавиться всім, що її оточує, прониже весь 
урок креативом -  зробить його цікавим, пізнавальним, а «суху теорію» 
подасть творчо та невимушено. І це  додасть вам авторитету, поваги  та 
прихильності учнів і ви легко досягнете головної мети своєї роботи – 
навчити. 
           Посміхніться, учителі, і перевірте, чи притаманні вам усі ці якості. 
Якщо ні, може, варто чогось повчитися в учнів? 

 
 
 



 
 


