
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«УЧИТЕЛЮ!  
ПЕРЕД ІМ’ЯМ ТВОЇМ 

СХИЛЯЮСЬ Я…» 
 
 

Напередодні Міжнародного дня учителя київськими школярами 

підготовлено збірку «Учителю! Перед ім’ям твоїм схиляюсь я…», в якій  

представлено творчі роботи старшокласників про роль учителя у 

житті сучасної людини. У своїх творах-роздумах, віршах, оповіданнях, 

есе школярі діляться спогадами про своїх перших учителів, розповідають 

щиро і з теплотою про своїх наставників сьогодні. Усі вони розуміють, 

що професія вчителя – дуже важка і відповідальна. Учитель, як і лікар, 

не може припуститися помилок, бо у його руках – душі його учнів.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюсь я… 
  
   Учитель… Подумки промовляю ім’я улюбленої вчительки, яке за одинадцять шкільних років 

викарбувалось у пам’яті на все життя… 
Чи можливо цілком заглибитись у суть, так би мовити, «таїну» цієї професії? Можливо, учитель 

– це актор, але його глядачі і слухачі не аплодують йому. Він  скульптор, але його роботи ніхто не 
бачить. Він лікар, але його пацієнти не завжди бажають «лікуватися»… 

Іноді дивуєшся, звідки у вчителя стільки сил, натхнення на кожний урок? Буденність шкільного 
життя, «паперова» робота: плани, оцінки, журнали – все це хіба залишає час на перепочинок? Але вчитель 
залишає все це за порогом у клас і заходить до учнів з піднесено налаштованою душею. Це, безперечно, 
заслуговує на любов, повагу і глибоку вдячність з боку учнів. 

Взагалі, я глибоко переконана, що тільки та людина, яка вчить серцем, а не чітко за 
підручником, заслуговує на високе звання Вчителя. Справді, знайти особливий підхід до кожної дитини, 
розкрити творчий потенціал кожного учня, опрацювати запланований матеріал, підтримувати 
дисципліну, справедливо оцінити, та ще й зробити урок цікавим і захоплюючим – це, якщо замислитись, 
далеко не проста справа! Така самовідданість мене завжди зворушувала. 

На мою думку, влучними є такі правдиві слова Василя Сухомлинського: «Учитель зобов’язаний 
перед суспільством, перед твоїми батьками працювати тільки добре, кожна крихта твоєї людської краси 
– це його безсонні ночі, сивина, неповоротні хвилини його особистого щастя – так учителеві часто буває 
ніколи думати про себе, бо він змушений думати про інших, і це для нього не самопожертва, не покірливе 
підкорення долі, а справжнє щастя особистого життя…» 

Мені приємно думати, що знання які дали наші вчителі, закарбувалися в пам’яті на довгі роки, 
адже образ улюбленої вчительки, котра  з посмішкою на обличчі, з дивовижною легкістю і гарним 
настроєм пояснює нову тему, не раз згадуватиметься протягом життєвого шляху. Я впевнена, що після 
випуску зі школи багатьох вчителів я не забуду ніколи, тому що всі вони дуже добрі і мудрі люди, які 
дарують нам неоціненно дорогі знання, вчать життєвої мудрості в ставленні до всього, що нас оточує. 

Низько вклоняємось Вам, Учителю, за терпіння, справедливість, безмежну любов і за те, що Ви є. 
Адже ті істини, що Ви пишете на дошці нашого життя, ніколи не зітруться! 

 
Анна Кіча, учениця 11-А класу, 

СШ № 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



Хочу розповісти про свою улюблену вчительку! 
 
Хто нас навчив читати, писати, думати, творити? Хто навчив людяності, доброзичливості, 

ввічливості, шанобливості? Хто вказував на наші помилки, допомагав вирішувати складні питання, 
опікував нас та виховував? Без сумніву, це – вчитель! Людина, котра знаходиться поряд з нами стільки ж 
часу, а, може, навіть більше, ніж наші батьки. Людина, котра допомагає нам протягом багатьох років 
успішно навчатися, розуміючи, що без знань немає нашого майбутнього. Людина, котра допомагає 
знайти спільну мову з однолітками, людьми літнього віку для соціальної адаптації у сучасному 
суспільстві.  

Хочу розповісти про свою улюблену 
вчительку, яка є моїм класним керівником та 
викладачем української мови та літератури. 
Моя вчителька – Інеса Валентинівна – уособлює 
в собі такі риси: красу, охайність, 
толерантність до учнів та вміння порозумітися 
з ними, справедливість, повагу, чуйність, 
терпіння, відданість власній справі. Навчає нас 
любові до рідного краю, України, рідної мови. 
Своїм учням допомагає впоратися з власними 
проблемами. Незважаючи на важку працю з 
нами, вона завжди усміхнена і не втрачає 
тонкого почуття гумору. Має власну думку щодо 
життя, яка позитивно впливає на кожного з нас. 
Кожен урок української мови та літератури пробігає у моєму класі немов за 5 хвилин. Дехто думає, що не 
важливо, хто вчитель, якщо ти любиш предмет. Але, на мою думку, – це помилкове твердження. Вона 
гарно пояснює та подає новий матеріал, дозволяє відповідати на уроці своїми словами, а не «зазубрювати» 
домашнє завдання. Прискіпливо ставиться до вивчення нами правил граматики з української мови, 
намагається прищепити нам любов читання творів видатних авторів давньої, нової та сучасної 
української літератури. Інеса Валентинівна викладає предмет з творчою думкою, неординарно, відповідно 
вимагаючи від нас такого ж ставлення до вивчення предмету.  

Я вважаю, що на сьогоднішній день, в епоху технічного прогресу, є безальтернативним  живе 
спілкування з учителем на рівні школи, що є основним рушієм навчального процесу та привчає учнів до 
самостійності і дає змогу полегшити подальше навчання у ВНЗ. 

Я люблю свою школу і своїх учителів. Але так було не завжди. Коли я була ще малою, років в 7-8, 
мені все подобалось, певно, не розуміла що до чого. Друзі, іграшки, навчання схоже на гру… Змінилося в 
класі шостому. Стало все звичним і буденним. Ні-ні, нічого поганого не відбувалося. Але все як завжди. В 
нас навіть ,«як завжди», змінився в черговий раз класний керівник. 

У сьомому класі це буд все четвертий… Я не знала особисто цієї людини, до того часу, поки вона 
не стала моїм класним керівником та учителем української мови та літератури. 

Уперше я її побачила у День знань, 1 вересня, коли ми з деяким острахом стояли біля її кабінету. 
Коли вона зайшла в клас я відчула наче поштовх якоїсь енергії. Перед моїми очима пролетів вихор 
різнокольорових метеликів-емоцій: це була і радість від свята, і сум за літом, і здивування від побаченого, 
серйозність(бо ж так треба!). Я була збентежена. До цього часу образ учителя в моїй голові 
вимальовувався, м’яко кажучи, не таким. Більш стандартним. Виважений і серйозний, завжди з 
повчальними нотками у голосі, іноді знервований, але головне завжди на певній відстані, учитель був 
якоюсь сторонньою особою. А тепер було по-іншому.  

Мій учитель мене розуміє. Я це знаю точно. Вона мене часто сварить, але робить це якось «по-
домашньому», як моя мама. Я лінуюсь вчитися, більше уваги приділяю своїм друзям, своїм захопленням. 
А Інеса Валентинівна намагається все ж таки «зробити з мене людину». Вона вірить, що у мене є 
неабиякі здібності до навчання і що мене в майбутньому чекає успіх.  

Я люблю свою школу, бо в ній є така людина, як мій класний керівник.  Я люблю свою вчительку, 
бо вона відкрила мені очі на цей світ і довела, що школа – це, дійсно, дім радості, добра, щасливого 
дитинства.  

Валерія Захарченко, 9-В клас,  
СШ № 16 

 
 



Мама – вчителька… 
 
Нема жахливішої роботи, ніж учительська. 
Нема виснажливішої роботи від учительської, 
Де нерви паляться, як хмиз сухий, 
де серце рветься в леготі і чаді… 

І. Драч     
Усі стежки - від шкільного порога. Початок кожної професії у майбутньому житті починається в 

шкільному класі. Ключ до всіх духовних багатств світу - у нього, шкільного наставника.  
Першим ученим у житті кожної людини є учитель. Прекрасна, як на мою думку, професія, 

благородна мета якої, - працювати для майбутнього, сіяти зерна доброго, світлого, мудрого. Учитель 
навчив нас писати й читати, розуміти й осмислювати. Він провів нас у світ знань, допоміг обрати з 
тисяч свою дорогу в житті, навчив не лише премудрощів науки, а й найскладнішої - бути людиною. Але 
разом з тим це одна із самих творчих професій. Робота справжнього вчителя не закінчується дзвоником 
з уроку. Те, що діти отримують в спілкуванні з ним, стає частиною їхньої особистості. Сьогодні вчити і 
виховувати дітей, напевно, складніше, ніж колись. 

На мою думку, вчителька - це друга мати. А ось у мене мати і вчителька - одне ціле. Моя мама, 
як і будь-який справжній учитель, не байдужа до долі своїх вихованців, вона радіє і переживає за них. У 
разі необхідності підкаже і допоможе. Вона рівна з учнями, ніколи не кричить, вона взагалі намагається 
не підвищувати голосу. Проте навіть її тихе зауваження викликає сором і відчуття провини. Але яка 
Олена Олексіївна буває лагідна, яка в неї весела усмішка, коли вона слухає гарні відповіді своїх учнів на 
уроках. Я не пам’ятаю, щоб в неї були конфлікти з учнями, батьками чи колегами. Моя матуся працює 
вже 24 роки вчителем початкової школи. Вона вже випустила 5 класів, але пам’ятає всіх по іменах і досі 
спілкується зі своїми випускниками. 

Удома вона також залишається трохи 
вчителькою. Іноді мої навіть близькі друзі її трішки 
побоюються, хоча це і недоречно, адже вона завжди 
люб’язна до них. Її професійний голос говорить сам за 
себе, тому, послухавши мою маму, важко не 
здогадатися, ким вона працює. Хоча сама вона 
говорить, що вона ніколи не кричить: «…а це 
правильно поставлений вчительський голос…» Мама 
– вчителька… Це трохи екстремально, але в той же 
час класно! Вона чудово знає та розуміє дитячі душі, 
тому влучно дає поради, коли мені це необхідно.  

Я вважаю, що отримавши від Бога маму - 
вчительку, я отримала найкрасивіший діамант, 
котрий належить тільки мені. 

 
Вікторія Петюх, учениця 10 класу  

Авіакосмічного ліцею НАУ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



*  *  * 
 

Твій добрий зір в моїй уяві лине...  
Чи сніг летів, чи квітнув теплий май,  

Ти вчив любити подвиги людини,  
Красу труда й безсмертний рідний край.  

В. Сосюра, «Учитель» 
 

     Поганих вчителів не існує! Хто допоміг нам навчитися читати, хто робив перші зауваження в 
правописі, хто слідкував за нашою поведінкою?  Так, це вчителі. Вони з перших наших років навчання 
вкладали в кожного з нас свої знання, надбані протягом життя. І я за це їм щиро вдячна. Вчитель – це не 
просто людина, яка слідкує за твоїм успішним виконанням домашніх завдань, яка подає сухий матеріал, а 
особистість, яка намагається навчити нас розуму, людяності, допомоги, взаєморозуміння, з метою, щоб 
в майбутньому ми стали особами з великої літери.  

     Педагоги формують у нашій свідомості поняття про життя в цілому, допомагають 
розрізняти,  де добро, а де зло. У нашій школі працюють люди, кожне слово яких наповнене глибинним 
змістом та певною філософією. Це освічені, інтелігентні, добрі, виховані особистості, яким кожен учень 
має право довіряти на всі сто відсотків. Вони вказують на наші помилки тільки для того, щоб в 
подальшому ми їх не припускались. 

     Також учителям притаманна така риса, як проникливість. Вони можуть помічати не до 
кінця виконане домашнє завдання, певні проблеми, які турбують учня. Вислухають, дадуть пораду, 
знайдуть відповідь на найскладніші запитання. 

     Ми повинні цінувати працю вчителів, адже це робота, яка не приносить великих статків чи 
світової слави. Але, незважаючи на це, вчителі кожного дня переступають поріг класу та несуть учням 
свої знання. Діти часто не хочуть усвідомлювати, що школа – це лише перший і дуже маленький крок у 
доросле, свідоме життя. Тому ми повинні прислухатись до кожного слова мудрого наставника. 

     Хочеться згадати мою бабусю, яка теж впродовж довгого часу працювала вчителем молодших 
класів. Я вдячна їй за те, що з дитинства в мені розвивала любов до книги, давала мудрі поради, 
допомагала в будь-яких ситуаціях. Можливо, її приклад стане для мене головним у виборі моєї 
майбутньої професії.  

     Відмінними рисами справжнього педагога повинні стати постійний саморозвиток і 
розширення власного кругозору, удосконалення методів роботи. Сучасне життя безперервно змінюється, 
у дітей тепер нові інтереси, захоплення, ідеали. Щоб завоювати довіру школярів, необов'язково поділяти 
їхні погляди, але знати про них необхідно.  

     Кожний з нас закінчить школу, піде у інше, доросле життя. Та головне, щоб ми, учні, не 
забували своїх наставників, цінували їхню важку працю. Хочеться побажати, щоб робота вчителям 
приносила тільки гарні емоції. Вони працюють заради великої мети!  

Учителю, перед твоїм ім’ям схиляюсь я! 
Ірина Атаманюк, 10 клас, 

 гімназія «Академія»  
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Учитель мій… 
 

    Є у нашому  календарі свято, яке, без сумніву, стосується 
кожної людини – це День Учителя. Воно є всенародним більше, ніж 
усі інші, бо кожен має стосунок  до школи. Від малого до великого 
колись усі були учнями,  кожен з нас у свій час переступив поріг 
школи, і у пам’яті нашій живе спогад про людину, яка віддала 
частинку себе – про учителя. 

    На мою думку, учитель – це не професія, це покликання, 
незворотне призначення, бо той, хто хоч раз відчув радість від 
перемоги, досягнутої учнем,  хто побачив радісний блиск у дитячих 
очах, не уявляє життя без галасливого шкільного виру. Звичайно, 
діяльність учителя має спільні риси з іншими  професіями, але вона 
є складнішою за них, адже  впливає на дитячий характер, створює 
особистість. Від учителя, у першу чергу, залежить чи буде його 
учень успішним, щасливим, чи виросте невпевненою у собі людиною. 
Тому педагог несе велику відповідальність за майбутнє країни, бо 

від нього залежить рівень інтелектуального розвитку й глибока духовність завтрашнього дня.  
    Щоденно вчитель допомагає дітям долати труднощі, розвиває таланти, навчає добру, повазі  

до себе й до інших. Він стає духовним наставником, чию науку  ми пам’ятаємо все життя.  
    Що ж  робить учителя гарним помічником і другом дітей? Звичайно, це любов  до своєї справи, 

бажання зробити світ кращим, добрішим, особливий підхід до кожного учня як до особистості, уміння 
зрозуміти чужий біль, відчути найтонші порухи дитячої душі, розкрити їхні таланти. Учитель може 
реалізувати  здібності й передати свою мудрість маленьким слухачам – творцям майбутнього – лише тоді, 
коли бачить у них однодумців. Гарний учитель той, хто поважає дитину, шанує її гідність, цінує її 
таланти. 

    Учительство обирає людина з міцним духовним стрижнем, адже, на відміну від інших професій, 
ця діяльність  не закінчується у стінах робочого кабінету, вона заповнює все особисте життя. Бо чи 
можна забути проблеми учнів, вийшовши за поріг школи? Ні, якщо справді любиш роботу!  

    Учитель  працює не лише з дитиною, а ще й з батьками свого вихованця. Мабуть, усім відомо, 
що дитина вдома проявляє себе не так, як у школі, бо у колі рідних немає конкуренції, невпевненості, 
відсутнє бажання показати ровесникам, що ти кращий, розумніший.  Саме це бачить учитель, і він 
робить усе, щоб дитина реалізувала себе гідним чином. Наставнику необхідно донести до батьків 
проблеми дитини у спілкуванні з ровесниками, щоб разом виростити сильну, порядну особистість. 

    Для мене прикладом справжнього педагога, який любить свою роботу, є моя мама. Матуся 
працює вчителем 17 років. Навчаючись на 5 курсі університету імені Тараса Шевченка, почала 
викладати українську мову в рідній школі № 163, де працює й досі. На уроці Вікторія Анатоліївна не 
читає лекцію, а намагається зацікавити учнів. Мама ставиться до своєї роботи відповідально і творчо. 
Вона не лише викладає  предмет, а й активно запроваджує нові традиції у школі. Так 6 років тому вона 
створила музей «Світлицю», де зібрано старовинні речі українського побуту: від глечиків до прядки, 
дитячої колиски й українського народного вбрання 18 ст..  Минулого року ми святкували перший ювілей 
музею - 5 років. «Світлиця» вже встигла прийняти велику кількість гостей, навіть членів ОБСЄ. Мама 
береже національні традиції, з повагою ставиться до минувшини, учить цьому своїх учнів. Щорічно у 
«Світлиці» проводяться заходи, присвячені Різдву, Масляній, Великодню. Завдяки творчій роботі 
Вікторії Анатоліївни, у нашій школі з’явилась нова традиція – віншування учнів і вчителів школи з 
Новим роком та Різдвом Христовим. До творчої роботи залучає всіх своїх учнів. Так, наприклад, 
завдяки нашим заходам, творчі таланти відкрили у собі діти,  які до цього часу боялися вийти на сцену, 
щоб заспівати пісню, розказати вірш або зіграти роль у шкільній п’єсі. Тепер вони справжні актори. 

    Для мене моя мама є прикладом людини, яка любить свою роботу, незважаючи на труднощі, 
розуміє важливість ролі вчителя у вихованні дітей чесними і гідними громадянами України. 

    Отже, професія вчитель цікава, творча і водночас важка, але бажання працювати заради 
майбутнього повинно цінуватися в наш час так само сильно, як  у часи просвітництва, адже місія 
вчителя не змінилася й  у наші дні! 

 Маслун Анастасія, 11-А клас, 
СШ № 163 

 
 



«Який же дар дістали ті, що так дітей учити вміють….» 
 

...Усяким людям всякі  є дари: 
Одному ясний, сильний ум, 
Що не знаходить в світі пари; 
Другому рій крилатих дум, 
Що, мов орли, летять за хмари, 
Ще іншим руки золоті: 
Що очі бачуть, руки вдіють. 
Який же дар дістали ті, 
Що так дітей учити вміють. 
Мені здається, в скарбі тім 
Любві найбільш дісталось їм. 

 
    Іван Франко 

 
Не є секретом ні для кого з нас, що в кожної людини є вроджені  здібності, але для їх розвитку 

потрібен майстер, учитель. То хто ж він є? 
Учитель – насамперед людина, яка відкриває нам нові кордони, виводить нас у великий світ, дає 

нам знання. Учитель має зацікавити нас своєю справою, своїм предметом, викликати до нього повагу та 
інтерес.  

Дитині, поки вона ще росте, розвивається, потрібен вчитель. Той, хто буде віддано, натхненно й 
емоційно давати знання, той, в якого з учнями завжди буде встановлено контакт, який завжди 
випромінюватиме шалений потік почуттів до дітей, змушуючи їх не залишатися байдужими, а 
відгукуватись. 

Шанованим завжди буде вчитель сильний та впевнений, незалежний і готовий слухати, 
вирішувати проблеми, зібраний, відданий роботі, відповідальний за учнів навіть тоді, коли від нього цього 
не вимагають. 

На мою думку, те, що вчитель вже є майстром, не має означати, що йому вже не потрібно 
вчитися самому. Він вчиться разом з учнями, удосконалюючи свої вміння з кожною новою дитиною. 
Учитель може ставати ще кращим, здобуваючи все нові й нові знання, поки це можливо, бо це може 
зацікавити учня. Я вважаю, що вчитель не повинен різко засуджувати думку свого учня, навіть якщо вона 
не збігається із загальноприйнятою. Він має вислухати її, зважити, обдумати, переконатися в її праві на 
існування. І вже тоді діяти: чи спробувати пояснити справжню сутність питання, чи підтвердити 
правдивість рішення учня. Ніколи не можна пригнічувати в учневі бажання до самостійного обдумування 
і вирішення питань.  

Я вважаю, що гарному вчителю категорично не можна зосереджуватися суто на інформації. 
Знаючи з власного досвіду, можу стверджувати, що найбільшою популярністю серед нас, учнів, 
користуються ті вчителі, які вміють імпровізувати, мають власний стиль, риси, дарують свою душу, ті 
вчителі, які вміють заворожити нас собою. 

Для вчителів є дуже важливою інтуїція, бо в спілкуванні з дітьми необхідно тонко відчувати їх 
настрій, вловлювати його коливання і, звісно, вміти ним керувати: десь поступитися, а десь суттєво його 
змінити, не втрачаючи контролю над ситуацією. Це є показником великої майстерності! Для цього 
потрібно завжди тримати контакт, емоційний зв'язок. Дружнє ставлення до учня – прямий шлях до 
його серця, розуміння й увага до його думки – шлях до поваги з його боку. Але особисто я вважаю, що 
якими б гарними не були стосунки між учнем і вчителем, не можна, щоб вони переходили у приятельські, 
адже вчитель як мудріший і досвідченіший має все ж таки бути трохи “вищим” за учня.  

Ми завжди будемо вдячні нашим учителям, для яких найвищою винагородою буде гідний учень, 
що, може, колись перевершить самого вчителя. Нашим найкращим, добрим, веселим і завжди привітним. 
Тим, чия підбадьорююча усмішка підносить нас до небес, надихає, наснажує; тим, чия турбота часто 
залишається без відповіді, але ніколи не полишає нас; тим, чиї сльози ладні змусити плакати й нас, чиї очі 
будуть згадуватись нам усе життя. «Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюсь я…» 

 
Юлія Кремінська, 9-А клас,  

СШ № 15  
 
 
 



Наші наставники 
 

Великі  світлі коридори, парти в два-три ряди, книги, графіки, формули, таблиці. Пройде багато 
років, ми змінимося, зміниться світ навколо нас, але школа назавжди залишиться в нашій пам'яті. Я не 
знаю жодної людини, яка не згадувала б про свої шкільні роки з любов'ю і теплотою. І, звичайно ж, спогади 
про школу нерозривно пов'язані для нас з думками про свого учителя. Учитель - відповідальна , творча 
професія. Адже він у відповіді за наші душі,  від нього більшою мірою залежить, якими ми будемо людьми. 

Є чудова приказка: “Людині в житті повинно повезти тричі: у кого народитися, у кого вчитися і 
на кому одружуватися”. Так, це дуже важливо - у кого вчитися. Адже те , що одержать учні у спілкуванні 
з педагогом, стане частиною їхньої собистості…  

Я не знаю, як там в інших. Ні, навпаки, ще й як знаю. Ось, буває , сидиш з друзями, спілкуєшся, і 
розмова якось сама по собі протікає. Ненароком починаєш розповідати про наболіле… Ну, а в нашому віці 
«наболіле», у більшості випадків, має одну й ту саму схему: родина-стосунки-школа. Все. І ось коли всі 
вдосталь наскаржилися на своє тяжке життя з «нічого нерозуміючими родичами», виплакали всі сльози 
через одинадцяте вічне кохання, черга надходить до розмов про школу та вчителів. Найчастіше у цей 
момент я просто замовкаю і починаю вислуховувати найрізноманітніші історії. І знаєте, диву даєшся. 
Ну просто не можу повірити, що десь існують такі проблеми з вчителями. А друзі, у свою чергу, не 
вірять мені. «Невже у тебе все так добре?». Не просто добре. Надзвичайно добре. Мабуть, мені пощастило 
навчатися в одній з тих дивовижних шкіл, де кожен учитель – золота людина. 

  Я обожнюю свою школу. Все і всіх, хто з нею пов'язаний.  Ні, це не просто красиві слова для 
книги. Так воно і є. Адже, знаєте, чим доросліше я стаю, тим більше розумію, як пощастило з 
наставниками. Хочете вірте, а хочете ні,  але у мене абсолютно всі вчителі (абсолютно!)  завжди 
знаходилися, знаходяться і будуть знаходитися на стороні учня. Не пам’ятаю жодного випадку, коли б з 
дитиною вчинили несправедливо( хай то буде проста оцінка або ж конфлікт) Чомусь у мене, на відміну від 
інших шкіл, вчителі максимально намагаються уявити себе на місці дитини. Але це  ще не все. Я знаю, що 
таке трапляється дуже рідко, але… своїм вчителям я можу багато чого відкрити. За стільки років 
навчання вони стали для нас вже такими близькими, рідними  людьми, що ми  вільно можемо 
спілкуватися з ними, не боячись нічого і нікого. А найголовніше те, що вони нас люблять. І я в цьому 
впевнена. Нехай нам про це говорять рідко, але багато чого можна відчути та зрозуміти і  без 
слів…                                                                                                                  

Учителі  у нас дивовижні. І навіть сьогодні, у час реформацій і всіляких перипетій історичних 
процесів, у них на першому місці - доброта і чесність, порядність і гідність. Просто найкращі вчителі  на 
світі! І ми дивуємося, як  нас вже стільки років терплять… Адже так, було багато гострих кутів і 
неприємних ситуацій… Але, я думаю, ви вже здогадуєтесь, як все закінчувалося. Ось тому мені й 
доводиться на час замовкати у компанії. А іноді навіть ставати на бік педагогів, адже я, як ніхто інший, 
знаю про життя вчителя все. Як буває важко та складно. І взагалі, яка це надтяжка праця – учитель. 
Тяжка і водночас, дуже часто, невдячна. Знаю, тому що являюсь донькою вчителя… Та зараз я все це 
пишу  не тому, що я дитина педагога , а тому, що у нас насправді прекрасні вчителі. І нема на що 
скаржитися друзям. Ні, звичайно, бувало різне. І злість, і сльози, і відчуття несправедливості… Але 
відчуття залишилося тільки відчуттям. Тому і не виходить додати до слів друзів якусь свою страшну 
історію. Тому що ніхто оцінки нам не занижує. Ніхто, не дай Боже, не принижує(навіть не уявляю…). 
Завжди підтримують. Допомагають. Розуміють. Розмовляють з нами просто так, не тільки коли цього 
вимагає програма. Цікавляться нашим життям. Переживають разом з нами через невдачі. Радіють 
перемогам. Підтримують у скрутних моментах… 

Дійсно, усі роки навчання вчителі турбуються про нас, виховують, віддають нам тепло своїх 
сердець і душ. Ми відчуваємо це і відповідаємо наставникам своєю любов’ю і шаною. І навіть роки не 
зітруть пам’ять про тих, хто «сіяв розумне і вічне» у наші дитячі душі, готуючи до дорослого 
життя.                                     

Знаєте, мені просто не вірять, що такі вчителі дійсно десь на планеті Земля існують. Існують! 
Навідайтесь до 106-ої  спеціалізованої у місті Києві школи. Знайдіть в 11-А мене, і я вам все покажу, 
розповім і з усіма та всім познайомлю. Я серйозно.  Але поспішайте, у вас залишився один рік! Потім у 
мене почнеться зовсім інше, студентське життя. І сподіваюсь, що мої ректори та декани хоч трішки 
будуть схожі на шкільних учителів, які у наш бурхливий час залишаються провідниками світла, віри в 
щасливе майбуття, у душах яких горить і не згасає іскра дитинства!   

Схиляючи в пошані голову перед мудрістю й самовідданістю освітян, промовляю рядки з поезії 
Івана Драча: «Це вчителі, найкращі наші люди, плекають нас для всіх крутих доріг…» 

Катерина  Бова, 11 клас, СШ № 106 



Школа. Вчителька. Учень… 

 
Школа. Вчителька. Учень. Ці слова пов’язані з дитинством, мріями, знаннями, дружбою, 

книжками. Тільки без вчителя не буде ні школи, ні учня… ні справжнього дитинства, ні знань. 
Нам, учням. Стало цікаво, що думають про свою професію самі вчителі. Саме тому я провела 

невеличке опитування серед вчителів нашої гімназії. 
Більшість вчителів нашої гімназії віддали дітям вже понад 15-20 років свого життя. Жоден з них 

не жалкує про свій вибір. Але цей вибір кожен з них зробив по-різному: одні пішли по слідах своїх батьків 
чи бабусь, дідусів; інші поступово прийшли до такого рішення, після праці з дітьми в дитячих таборах, 
деяких до вчителювання привів випадок, а деяких любов до свого предмету – «…я дуже любила 
літературу і я хотіла, щоб люди, яких я буду навчати, її теж полюбили (Марина Олександрівна Катихіна 
- вчитель зарубіжної літератури).  

Кожен вчитель зазвичай вимагає до себе певного відношення. Але безперечно відчувається брак 
поваги, відчуття важливості, уваги від держави. Але переважно взаємна любов між учнями і вчителями 
перекриває всі негативні моменти цієї професії. 
Майже всі вчителі назвали головну перевагу у своїй професії – спілкування з дітьми. Немає сумніву, що 
всім вчителям спілкування з дітьми приносить не аби яку насолоду і користь, бо в деяких речах діти 
тямлять навіть більше ніж дорослі. 

Не легко вчителям також встигати за новітніми технологіями, в час надмірної інформатизації 
доводиться освоювати «павутину» Інтернету. 
Не зовсім легко нашим вчителям і залишатись цікавими для сучасних дітей. Їм припадає 
удосконалюватись та пристосовуватись до сучасних вимог, а для цього їм не вистачає тривалості доби, в 
якій всього лиш 24 години. 

«…Вчитель може передати свій досвід не тільки щодо свого предмету, а й життєвий досвід, отже 
допомогти не повторювати їх помилки…» (Тетяна Олександрівна Майданова – вчитель англійської 
мови). 

Що ж бажають вчителі нашої гімназії собі та своїм колегам: 
«Прислухатись до кожної дитини, настільки, на скільки це можливо…»(Ірина Володимирівна Петрова – 
вчитель молодших класів); 
«…бути сучасними, бути цікавими» (Оксана Олегівна Адамська – вчитель англійської мови); 
 «…не помилятися: вчитель – як лікар – не має права на помилку, тільки помилки лікарів видно одразу, 
а вчителів – коли діти стають дорослими». (Катихіна Марина Олександрівна). 
«…наснаги, самоповаги та витривалості. Від будь-якої роботи треба отримувати задоволення - 
моральне та матеріальне…» (Смурова Алла Валеріївна – вчитель польської мови та педагог організатор) 

Всі вчителі безсумнівно люблять свою професію і впевнено закликають усіх до її опанування. 
Вчитель одна із найскладніших і найвідповідальніших професій, але це в першу чергу одна із 
найприємніших професій! Велика подяка всім учителям, що вкладають в наші світлі голови знання! Адже 
вчитель формує майбутнє дітей, а отже і майбутнє країни та світу! 

 
Барабаш Катерина, 10 клас, 

гімназія №48 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 «УЧИТЕЛЮ! ПЕРЕД ІМ’ЯМ ТВОЇМ СХИЛЯЮСЬ Я…» 
 

      Учитель - це одне з найбільш давніх занять в історії людства. Повага до вчителів, людей, які 
володіють певними знаннями про життя, в тій чи іншій мірі проповідується в усіх відомих віровченнях. 
Досить згадати значення гуру в  індуїзмі, лам в будизмі, раввинів в іудаїзмі,  священників і святих в 
християнстві. Також відома ще одна назва вчителя – майстер, тобто знавець своєї справи. 

“Учитель - майстер життя”, - кажуть у народі. Основне його завдання – навчити дітей жити, 
бути людьми на землі. Ми любимо учителів за добре ставлення до нас, за справедливість, за цікаве 
пояснення нового матеріалу, за особливі якості: тактовність, терпіння, акуратність. Ми ніколи не 
забудемо своїх учителів, які крім глибокого знання свого предмету,  разом з тим могли нас розважити 
добрим жартом, захопити до роботи лагідною посмішкою. Ми відчуваємо до себе довіру з боку вчителів, з 
гордістю можемо сказати, що наші вчителі дають якісні знання. Можливо, завдяки нашим вчителям, 
їхній праці сьогоднішні випускники  виберуть саме цю відповідальну професію – учитель, щоб сіяти мудрі 
зерна в серцях учнів.  

Професіоналізм наших вчителів можна визначити кількома ключовими словами: надійність, 
відповідальність, добросовісність у роботі та готовність прийти на допомогу щодня, щохвилини. Ще  у 
школі учень має змогу відчути, що таке професія вчителя.  

Кажуть, що вчительська професія для обраних людей. Бо ж яку витривалість, яку душу потрібно 
мати, аби стояти перед прицілом сотні допитливих дитячих очей і вести дітвору до країни знань. Яка 
щаслива вчительська доля… Бо ж саме їй даровано заглядати у минуле, жити в сьогоденні, прокласти 
місток у майбутнє.  

Більшість сучасних учителів – справжні майстри своєї справи, фахівці високої культури, які 
глибоко знають свій предмет, мають широкий кругозір, розуміються в питаннях психології, досконало 
володіють методикою навчання і виховання. Методи, якими оперує вчитель, націлені на розвиток 
мислення учнів.  

На сьогоднішній день нашим моральним обов’язком повинно стати піднесення суспільної ролі і 
соціального статусу В Ч И Т Е Л Я! В Україні шанобливе ставлення до вчителя, викладача, вихователя, 
наставника є доброю традицією.  

Наш земляк, видатний педагог К.Д.Ушинський казав: “Учитель – це життєдайний промінь 
сонця для молодої душі, який нічим замінити не можливо”. Погодимося, ці слова і сьогодні дуже точно 
передають наше уявлення про людей почесної, гуманної і одночасно нелегкої професії. 

Саме тому підняття престижності вчительської праці сьогодні набуло суспільного значення, 
стало питанням державної ваги. Учитель повинен знати, що держава розуміє суспільне значення праці 
педагога, вона цінує його труд. Тоді  й можна сподіватись, що держава отримає такого народного 
вчителя, про якого мріяв Л.М.Толстой: “Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим 
вчителем. Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько, мати, він кращим за того вчителя, 
який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі 
любов до справи і до учня, він – досконалий учитель!” 

Хочеться навести рядки з поеми  “ Дума про вчителя” Івана Драча: “ Болять майбутнім, школо, 
твої груди, нехай святиться твій простий поріг! Це вчителі, найкращі наші люди, готують старт для 
всіх крутих доріг”.  

Український вчитель є справжнім подвижником, перед яким у боргу і держава, і громада. Варто 
низько вклонитися вчителям за те, що в умовах кризи вони чесно і сумлінно виконують свій освітянський 
обов’язок, який нині часто межує з громадським подвигом. 

Ми хочемо, щоб праця вчителя була піднесена до високого рівня. Щоб українські вчителі 
повернули собі статус шанованої верстви у суспільстві. Щоб професія вчителя стала найпрестижнішою і 
найціннішою. Адже відомо, що від того, якого вчителя має сьогодні народ, залежить, яким буде його 
завтрішнє покоління. 

Учителю! Вклоняємось доземно 
                                    Перед великим іменем твоїм, 

      Вже проростають ті маленькі зерна 
Під поглядом, як серце, золотим! 

 
                                                                        Дука Ольга, 5-А клас, 

спеціалізована школа № 317      
 
 
                         



 Своїм вчителям присвячую….  
 

Вони ввечері йдуть додому, 
щоб назавтра знову повернутися до дітей… 

 
Народна мудрість каже: « Ніколи не пізно вчитися; хто перестає вчитися, то це те саме, коли б 

він садив город і не підливав рослин». 
Те, чому навчають тебе у школі, є фундаментом твого майбутнього, тими паростками, що 

дають життя чомусь більшому. Ці паростки виростають лише з любові, яку дарують тобі вчителі 
разом із частинкою свого серця. 

Часи змінюються, та й ставлення до Вчителя вже не те, що було раніше. Нині усі переймаються 
непрестижністю вчительської праці, але за цим усім люди просто забули, що ця праця не вимірюється 
грошима. Я не вірю, що в нашому світі все вирішують гроші, адже скільки тоді коштує щира усмішка, 
палке дитяче серце чи гострий розум, який намагається все пояснити і все зрозуміти? Що тоді вже 
казати про любов, яка загорається між вчителем і дитиною?Скільки коштує ця любов? Але залишається 
надія, що краще повернеться, бо є ще у нас люди, які душею відчувають, що їх покликання – Учитель. 

На мою думку, це неоціненний подарунок долі - спостерігати духовне зростання ще малої людини, 
але нерідко вже великої особистості, відчувати і поринати у той світ безтурботності, щирих усмішок і 
чистих сліз, у світ, сповнений любові та пристрасті. А ще у народі кажуть : «Найкраще придане для 
дитини є допомогти їй здобути знання, бо знання, звичайно, дає в руки шматок хліба, вигладжує добру 
натуру і виправляє поганий характер». А, отже, укріплює дух, надає сили  на цій складній дорозі життя з 
неймовірними випробуваннями. 

Я вважаю, що вчитель – це не професія,а  покликання душі. Адже вчити дитину не може людина, 
що ненавидить цей світ, яка не може відкрити дітям свого серця, дарувати їм свою любов, сповнювати їх 
натхненням на все нові і нові звершення , підійматися разом з ними на незвідані вершини нашої душі. 

Навчаючи, вчитель вчиться. Адже який приклад може бути більш  яскравим, як не відкрите серце 
дитини, що ладна поринути у цей складний світ і просто дарувати людям добро, не думаючи про ту 
буденність, яка нас переслідує на кожному кроці і не дає пізнати справжню красу нашого життя. Саме 
дитині відкриваються  найпотаємніші куточки сьогодення, а тому робота вчителя – це кожний день, 
осяяний сонцем дитячої посмішки, день,  впродовж якого вчитель пізнає  щось нове, і тому він повинен 
бути готовий до всього. 

Часи змінюються, ми змінюємося з ними, але за цим усім залишається щось первозданне, те, що 
не можна передати словами. Робота вчителя – це не лише відкривати фізичні закони, пояснювати 
математичні задачі чи тлумачити певні правила . Перш   за все - це відкривати істини нашого життя, 
таємниці цього незвіданого світу, що ховаються десь значно глибше, аніж закони термодинаміки, 
Ньютона чи всіляких математичних задач. А найголовніше те, що їх не побачиш очима, не осягнеш 
розумом, але ти зможеш відчути це серцем, якщо, звичайно, дозволиш. На мою думку, саме для цього 
покликаний вчитель, тому що головне – це внутрішня краса кожного з нас, щире і чисте серце, сповнене 
любові, якою прагне поділитися. 

Вчитель повинен бути провідником дітей у цей світ почуттів, вказувати їм на невидимі з 
першого погляду стежки, які ведуть  їх дорогами добра і любові у  наш жорстокий світ з надією, що він 
стане хоч трішечки кращим. 

Коли я говорю про людей цієї професії, то пригадую великих  Амонашвілі, Макаренка, Русову (про 
них я чула у школі). Звичайно, вони жили у іншу епоху. Але і ставлення  до них було іншим. Чим же наші 
вчителі гірші? Їм було важко, але сучасним – не легше. Мені здається, що більшість наших вчителів 
працюють на оптимізмі, дарують свої усмішки і передають знання безкорисно. 

Ми , учні, маємо бути  вдячні їм за те, що вони є. 
Учитель – це той вогник, на який збігаються, злітаються всі, хто хоче вдосконалитися. 
Учитель – це надія на краще майбутнє. Учитель – це віра у завтрашній день. 
Учитель – це Людина, яка живе не стільки для себе, як для інших. 
На мій погляд, бути учителем важко, адже віддаючи, не завжди отримуєш. А ще купа зошитів,  а 

вдома чекає родина, яка також потребує любові й уваги. Постійна невтомна і напружена робота. 
Вони йдуть ввечері додому, щоб назавтра повернутися до дітей. 

 

Ольга  Мурасова, 11 клас, 
гімназія «Академія» 

 



Я Вас пам’ятаю та пам’ятатиму, Учителю! 
 

    Учителю мій дорогий! 
Пам’ятаю, як схвильовані батьки вели мене перший раз у перший клас, як лячно було зайти у ті 

величезні двері, які ховали за собою щось таємниче, невідане і від того, що мама, з якою невідлучно 
проводила весь час свої перші шість років, лишалась за порогом школи…Тоді у моєму житті і з’явились 
Ви – Учителю! Той хто взяв дитину за маленьке рученя і повів до класу, на перший мій урок. Від Вас 
віяло таким спокоєм, такою впевненістю, лагідністю та добротою, що я заспокоїлась і згодом завжди у 
скрутну хвилину намагалась наслідувати Вас. 

     Пам’ятаю й Ваші уроки: Ви могли пояснити найскладнішу задачу, незрозуміле правило, 
найзаплутаніше рівняння, Ви розповідали про усе не нудно й сухо, а так, що Ваші уроки хотілося 
відвідувати знову і знову, бо заняття не були схожі на звичайне викладання матеріалу. Кожного разу ми 
здійснювали з Вами цікаву й захоплюючу подорож сторінками підручників! З Вашої легкої руки ми уявили 
себе піратами й першовідкривачами ( коли вчили матеріал про Христофора Колумба, Кука ), а іноді ми 
були на балах королеви Вікторії чи Генріха VIII… 

    Пам’ятаю я і Ваше ставлення, Вашу любов до книги, навчання, учнів. На своїх уроках Ви 
завжди називали нас « Ейнштейнами »,   «Ньютонами», «Достоєвськими». Напевно Вам  було трохи 
незвично читати наші дитячі, наївні твори, проте Ви підтримували нас. Звісно, ми не були видатними 
математиками чи поетами, проте Ви завжди в нас вірили. І, слухаючи Ваші підбадьорливі слова, які для 
нас були найдорожчою відзнакою, ми справді намагались стати хоч трішки схожими на Ейнштейна чи 
Ломоносова… 

     Пам’ятаю, як Ви розповідали про Прекрасне, музику та культуру, етику. Ви відвідували з 
нами різноманітні музеї, театри та виставки. Слухаючи Вашу натхненну розповідь про музику в 
нашому житті, я твердо вирішила стати композитором. Я мріяла про те, щоб колись Ви послухали 
якусь із моїх мелодій і сказали: « Ти мене не розчарувала ». Адже Ваша думка, Ваше враження були для 
мене найважливішими. 

     Пам’ятаю, як у першому класі Ви спитали нас, ким ми хочемо стати. Здається, тоді ми 
відповідали так: 

- Хочу бути принцесою у замку і жити в казковій країні. 

-  Стану космонавтом… 

- Буду піратом… 
Послухавши наші відповіді, Ви лише посміхнулись, бо вже через пару років спитали нас знову. Наші 

професії швидко змінювалися… 
    Пам’ятаю, що кожного разу, коли Ви нас запитували, я відповідала: 

- Стану вчителем, схожим на Вас. 
І одного разу Ви спитали й дещо інше: чому я хочу ним бути. Я посміхнулась і невпевнено 

відповіла: 
- Я дуже люблю, ставити оцінки своїм іграшкам. 
І Ви мені повірили. Ви повірили в мне. 
    Пам’ятаю і останнє Ваше запитання : «Що ж найголовніше в цій професії?» Тоді я не змогла 

відповісти. Можна я відповім зараз? 
   Я вважаю, що найголовнішим у цій професії є психологічні та педагогічні принципи. Вони, 

безумовно, теж потрібні. А найважливішим є дещо інше. 
     Пам’ятаєте пісню « Вчителько моя»? Гарна пісня. 
І я пам’ятаю свою першу вчительку, а деякі мої друзі – ні. Ось чому я вважаю, що найголовнішим 

у цій професії є те, як стати тим Учителем, який запам’ятається на все життя, якого будуть 
згадувати… 

   Спасибі Вам за все,Учителю! 
   Я пам’ятаю Вас і пам’ятатиму усе своє життя. 

Ірина Маркова, 10 клас,  
СШ № 137 

 

 



« Вчителько моя! Зоре світова…» 
 
Дорога до рідної школи… 

Ось уже десять років вона веде мене до Храму Знань… 
І завжди зустрічають мене добрі очі й ласкава посмішка учителя. 

Без учителя немає школи, а нас немає без учителя. 
      Учителю… До Тебе звернені мої слова. Для кожного з нас 

слово УЧИТЕЛЬ наповнене неповторним змістом. Одному пригадається його перший день у школі, 
іншому – ніжно-персикова кофтинка і натомлені очі, лагідні руки, що пропахли червоним чорнилом та 
крейдою … 

    Мама, друг, найперший порадник і вершитель доль людських – ось ким є  для мене Ти, 
Учителю.  

     Ажде праця  Твоя – це кропіткий труд у формуванні майбутньої особистості, тієї, що 
змінить цей світ на краще, що осяє світлом 
темряву і виплекає нове, більш достойне, більш 
свідоме і людяне покоління людське.  

    Інколи навіть шепіт ночі не дає Тобі, 
Учителю, зануритись у сон. Бо весь час  
замислюєшся, думаєш, вирішуєш вічну задачу-
головоломку: як достукатись до серця дитини? Як 
посіяти зерна мудрості й доброти в наївних 
дитячих душах? Як навчити нас, таких ще малих і 
недосвідчених, відрізняти чорне від білого, зерна від 
полови, добре від лихого? І переймаєшся тим дуже, 
хоча стомлений розум намагається перепочити від 
тих думок бодай  вночі, щоб довгоочікуваний сон дав 

перепочинок уяві.  
     А з першими променями сонця Ти уже в школі. Обгортаєш нас своїм поглядом, сповненим 

світла й тепла. На душі стає затишно – з тобою поряд Учитель. 
       Мені довелося спробувати, що таке бути вчителем. Кілька разів я проводила уроки в 

молодших школярів.   
      Тут  уперше відчула всю вагу того тягаря відповідальності, що лягає на плечі вчителя. І ось я 

стою перед класом. Десятки малих допитливих оченят дивляться на мене, і я розумію, що не маю 
жодного права їх підвести, розчарувати. Я і тільки я ось тут, зараз, для цих ще зовсім малих дітей є 
прикладом, живим уособленням того, як треба жити, щоб бути гідним звання Людини. Ці переплетені 
почуття страху й відповідальності спочатку сковують мене, а потім окрилюють. 

У моїй уяві спливають калейдоскопічними візерунками  моменти радості й хвилювання від того, 
як наш учитель, класний керівник – Король Ольга Миколаївна –  плекає в  нас 
доброту, щирість, сіє  безмежні, незвідані досі почуття відповідальності, 
дружби, любові, щедрою рукою передає свої  знання.  

І раптом я розумію просту істину: відповідальністю, хвилюванням і 
гордістю просякнуте учительське життя. 

…Скільки зошитів перевірено, скільки думок проаналізовано, скільки 
проблем вирішено, скільки планів накреслено… Без цього немає Учителя. І я 
знаю напевне  

Король О.М. – учитель української мови й літератури, що в 
майбутньому прийду цією ж стежиною, до рідної школи, щоб продовжити 
Твою справу, мій Учителю! 

        Мій Учителю! Схиляю перед Тобою свою голову аж до самої 
землі! Господи, скільки ж разів ми, не розуміючи Тебе, Твого праведного 
пориву, були часом неслухняними, часом нерозумними у своїх вчинках і тим 
бентежили Твоє чуйне материнське серце! Мимоволі пригадалися віршовані 
рядки моєї тітки, яка вже третій рік працює вчителем: 

 

Учитель української мови 

й літератури – Король О.М. 



Учительською стежкою іду… 
Немов зірки, дитячі очі сяють. 
Як хочеться їм дати доброту, 
Відкрити світ, якого ще не знають… 
Навчити вірі проб і помилок, 
Щоб всі вони назавжди зрозуміли, 
Що кожен день, що кожен новий крок                    
То є майбутнє віри, правди, сили!                    

                                                                                  
        Мій дорогий Учителю, Твоя праця – одна з найдивовижніших і 

найважливіших професій світу. І я надзвичайно щаслива, що мені вдалося 
доторкнутися хоч до маленької, але до такої вагомої істини однієї з 
найдавніших, що йде ще з античних часів, професій. Наступного року я вже 
востаннє сяду за шкільну парту як учениця одинадцятого класу, та вже 
зараз я знаю, яку професію оберу для себе у майбутньому.  

        Ти, мій Учителю, - усе життя жертвуєш собою заради нас, ще 
таких недосвідчених і несвідомих, і твориш з нами диво… Ти майже 
виконуєш Божу роботу, адже створюєш із малої душі – велику й відкриту.  

ТИ ТВОРИШ ЛЮДИНУ! 
 

Лариса Матвієнко,  
10-А клас, СЗШ № 132 

 

Учитель - будівничий нової нації 
 

Учительська праця нелегка. Важко відповідати всім критеріям ідеального педагога. Адже 
зразковий викладач – людина високих моральних цінностей, всесторонньо розвинена, інтелігентна, їй не 
чужі болі й переживання інших, вона завжди готова простягнути руку допомоги тим, хто її потребує. 

На жаль, багато сучасних студентів педагогічних інститутів не здатні виховати навіть себе, що 
й казати про виховання інших, тим паче дітей. Болючими проблемами молоді нашого часу є погані 
стосунки з батьками, друзями та залежність від алкоголю чи наркотиків. А що ж станеться з ними коли 
їхні наставники, люди, які вчать життю, поводитимуть себе невідповідно до загальноприйнятих норм 
ввічливості та пристойності? У таких дітей не буде шансу на щасливе майбутнє. Країна потерпатиме не 
лише від неосвіченості, а й від відсутності культури поведінки. Тому треба вирішувати цю проблему вже 
зараз: значна увага має бути приділена вдосконаленню системи  підготовки саме юних учителів. Не менш 
важливим фактором є заохочення перспективних і розумних студентів до вчителювання. Можливо, саме 
це є ключем до розв’язання такого важливого і непростого питання. 

Споконвіків учитель був променем світла, який указував єдино правильний шлях до вершин 
пізнання. Отже. Стає зрозумілим, що педагог відіграє провідну роль у творенні нового суспільства, яке 
повинно бути на щабель вищим від попереднього. 

Павлишин Олеся, 11-Б клас,  
гімназія  № 136 

 
 

 

 

 

                                            

Учитель англійської мови – 

Дуброва Д. В. 



Майбутній учитель. Який він? 
 

Учитель моїх дітей… Який він?  
Звичайно, найкращий!   
Він – красивий, привабливий, відкритий, з ним хочеться спілкуватися, ділитися думками, 

успіхами і невдачами, надіями і мріями.   
Він – розумний. Знає все про все на світі. З ним завжди цікаво, бо він – веселий, кмітливий, грає на 

гітарі, гарно танцює, має чудове почуття гумору.  
Він – креативний, завжди щось вигадує, придумує, шукає, відкриває. З ним в Карпати на лижах, з 

аквалангом до Чорного моря, на човні вниз по Дніпру до Хортиці, з рюкзаком по рідному краю – звична 
справа. 

Він – сучасний, модний, одягається зі смаком, некрикливо, елегантно; з комп’ютером на ти, вміє 
водити автомобіль, цікавиться футболом, займається боксом і пише вірші.  

Він – справжній друг, надійний, вірний, на нього завжди можна 
покластися.                                                                                                                    

Він – вдячний син своїх батьків, люблячий, уважний.     
Він – актор, досконало володіє своїм голосом, тілом. Завжди усміхнений, веселий, упевнений у собі, 

легко долає життєві труднощі. Цілеспрямований, наполегливий, вміє працювати красиво, вчить цьому 
інших, бо саме праця, за словами, Вольтера, позбавляє людину від трьох зол: від голоду, нудьги і 
злиднів.                                                                                                                              

Він – патріот, любить свою землю, рідну українську мову, живе у нього в серці і мамина пісня, і 
бабусина казка, і батькове слово, і дідусева наука.                  

Він любить красу – красу природи, красу людської душі, людських відносин, зберігає і примножує 
її.                                                                                  

Він – мрійник, в його планах змінити все на Землі на краще. А в його душі живе любов – любов до 
всього сущого на планеті, любов творча, життєстверджуюча. 

Він – невиправний оптиміст, любить життя, бачить все краще навколо себе, радіє сонцю і 
квітам, вранішній росі і осінньому дощу, першим несміливим сніжинкам і весняній повені, співу соловейка 
на калині і куванню зозулі, кумканню жаб на вечірній зорі і шелест вітру у верховітті дерев, гудінню 
тролейбуса на міських вулицях і лунким крокам запізнілих пішоходів на вечірніх 
вулицях.                                                                                                                     

Він – чудовий фахівець у галузі педагогіки і психології, володіє мудрістю виховання, уміннями 
запалити дитячі душі нестримною жагою до знань, жагою пізнати таємниці навколишнього світу і себе, 
бажанням стати кращими, неповторними – справжніми Людьми, залишити після себе на землі на згадку 
нащадкам добрі діла і світлу пам’ять.  

Тактовний, ввічливий, сердечний, совісний, людяний – такий він завжди. У такого вчителя учні 
– найкращі, найталановитіші, бо він допомагає їм розпізнати і розвинути свої здібності, відкрити 
таланти, зберегти здоров`я – моральне і фізичне.                                             

І, звичайно, він – щасливий, адже тільки щасливий учитель може виховати щасливих учнів, які 
підуть далі його, у яких він потім буде вчитися.                       

Такого Учителя я вибрала для своїх дітей. Нового Сухомлинського, Захаренка, 
Амонашвілі.                                                                                                    

Де ти такий Учителю? Мої діти вже люблять тебе! 
Марія Безсмертна, 10-А клас, 

СЗШ № 93 
 
 
 

 
 



Що ж особливого у професії учителя? 
 
Аналізуючи потребу суспільства у різних професіях, розуміємо, що кожна з них заслуговує на 

глибоку повагу, навіть пошану. Але що ж особливого у професії учителя? 
Чому ми, народ, приділяємо так багато уваги їхньому фаховому рівню, 
соціальному стану, мотивації педагогічної діяльності? Чому нам не 
байдуже, як вчитель поводить себе не тільки у школі, а й поза її межами? 

Відповідей на це запитання може бути неймовірно багато, 
оскільки кожна людина висловлюватиме думку, найближчу їй за 
власними переконаннями, світоглядними позиціями, життєвими 
пріоритетами. Але одностайною (або тією, що підтримуватиметься 
переважною більшістю суспільства) буде така: «З Учителя починається 
свідоме життя кожної людини». 

Саме Учитель зустрічає першокласників, коли вони, ідучи до 
школи, усвідомлюють першу значущу зміну у своєму житті. І Учитель 
проголошує слова благословення, коли уже практично дорослі люди полишають школу, яка стала для них 
рідною під час навчання протягом багатьох років. 

Хочу пояснити, що слово «Учитель» свідомо написане з великої літери. Бо Учитель – це не просто 
фах, робота, можливість самореалізації. Це – стан душі, бажання зробити цей світ кращим, світлішим і 
теплішим, віддавши всього себе своїм учням не тільки під час уроків, але й у спілкуванні, взаємодії з ними. 

Але якщо людині пощастило, на її життєвому шляху трапився Учитель, який допоміг опанувати 
не лише знання, але й науку людяності, честі, безкорисливості, то така людина не зможе спотворювати 
добро і не використовуватиме його з власною метою. 

Саме від Учителя багато в чому залежить майбутнє кожного з нас – наші прагнення домогтися 
успіхів, реалізувати свої здібності, бути корисним своїй справі… А уявімо на хвилинку вчителя, який 
ненавидить дітей, не бачить в них майбутніх талановитих медиків, інженерів чи біологів, намагається 
якомога швидше закінчити урок, щоб не бачити цих «недорозвинутих» дітей. Це жах!  

Нас дуже лякають такі вчителі, бо їхня байдужість до своєї справи, нелюбов до дітей – 
найкращого підґрунтя для формування позитивної свідомості прийдешніх поколінь – здатні зламати 
долю кожному з нас, назавжди закарбувавши у пам’яті учня те відчуття зневаги, непотребу, яке у 
подальшому може стати причиною спотворення людської душі.  

Адже Учитель є для учня авторитетом, взірцем самовідданої праці, дуже важливої, суспільно 
значущої. Лише через багато років людина усвідомлює, наскільки важливим є саме прагнення до пізнання 
нового, яке з’явилося у ній завдяки терплячій та кропіткій щоденній праці Учителя. 

Ось чому освіті загалом та професії вчителя зокрема суспільство має приділяти величезну увагу. 
На жаль, на сьогодні питанням шкільної освіти далеко не завжди приділяють достатньо уваги. Але якщо 
ми усвідомимо, що це наше майбутнє, яке в змозі змінити Учитель-фахівець, з часом матимемо усі 
шанси не пасти задніх, а своїм прикладом змусити інші галузі опікуватися питаннями щодо формування 
професійних та морально-етичних принципів їхньої діяльності.   

На офіційному сайті Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради бачимо 
коментар до фотографій зі з’їзду учителів «Активна школа + професійний учитель = компетентний 
учень». Саме таке гасло найбільш точно вказує напрямок розвитку шкільної освіти, основою якого є 
Учитель-фахівець, Учитель-порадник, Учитель-помічник, Учитель-друг… 

 
Меренкова  Валерія, 9-А клас, 

спеціалізована школа № 165 
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Наші Вчителі 
 

Ті, у кого ми навчаємось, правильно називаються нашими вчителями, 
але не всякий, хто навчає нас, заслуговує на це ім’я  

Й. Гете  
 

Важко переоцінити те, наскільки сильно впливає вчитель на формування особистості. Діти й 
підлітки – неначе великі брили мармуру. Усе залежить лише від того, наскільки вправним буде 
скульптор, до якого вони потраплять. Сумно, що деякі люди так і лишаються на все життя лише 
великими неотесаними брилами. 

 Учитель… Від слова учити. І учити не лише шкільної програми, не лише давати стандартні 
знання, які можна прочитати в будь-якому підручнику, учити в ширшому значенні – як бути людиною. 
Навіть більше  - Людиною. Я пам’ятаю, як моя перша вчителька читала нам усім оповідання  Василя 
Сухомлинського:  «Який слід повинна залишити людина на землі», «Соромно перед соловейком», «Сьома 
донька»… І, ностальгічно зітхаючи при згадці про ті часи, я розумію, що саме вона допомогла мені не 
зійти з правильного шляху й розвинула  почуття людяності й гідності. Найбільше мені шкода тих, чия 
перша вчителька була людиною, від якої хотілося якомога швидше втекти. Що може бути гірше? Адже із 
учителем дитина проводить половину дня, переймає його звички, погляди.  

Учитель… Він спостерігає за тим, як ми ростемо, за тим, як змінюємося. Він формує наші 
думки й погляди. Згадайте, ще Черчилль говорив: «Шкільні вчителі мають таку владу, про яку прем’єр-
міністр може тільки мріяти». Адже кажучи: «Майбутнє країни в руках молоді!» - ми фактично маємо 
на увазі: «Майбутнє країни в руках учителів». Бо ніхто не може краще спрямувати й допомогти, ніж 
викладач.  

 Учитель… Як багато залежить від нього! Починаючи від поглядів на життя й закінчуючи 
вибором професії, що, власне, визначає всю подальшу долю людини. Я впевнена, що улюблений предмет і 
вчитель – поняття тотожні. Адже здатність зацікавити дитину – це ні що інше, як дар, і коли учень 
ловить кожне слово викладача, хіба можна цим нехтувати? Звісно, іноді варто бути суворим. Головне 
знати в цьому міру, бо як казав основоположник педагогіки в Росії Костянтин Ушинський: «Вихователь 
не чиновник, а якщо він чиновник, то він не вихователь». Довіра! Ось, що головне у відносинах між 
учителем і учнем. Нещодавно в моєму класі проводили опитування: «Що для вас важливо у викладачі?», і 
виявилось, що найважливішим для нас, учнів, є те, що «учитель мені довіряє». Довіра і взаємоповага! 
Ніколи не варто недооцінювати її значення. Ральф Емерсон, американський есеїст і філософ, казав: 
«Секрет успішного виховання лежить в повазі до учня». І я гадаю, що ці слова дуже точно відображають 
те, як має ставитись мудрий педагог до свого вихованця. 

Учителю! Почуй мене, і лишайся таким, як ти є зараз: добрим, чуйним, лагідним, суворим, 
мудрим, досвідченим, всезнаючим… Ми тебе любимо! Не дивлячись на те, що іноді ти нас свариш, іноді 
на нас сердишся, а іноді ми сердимося на тебе.  Ми – твоя мармурова брила. Будь ласка, будь для нас 
найкращим скульптором!  

 
Юлія Чеснокова, учениця 8-Б класу,  
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Учителю, перед твоїм ім’ям схиляюсь я… 
 
Учитель… Яке глибоке це слово. Учитель – це не просто вчити, виховувати, хвалити або карати. 

Це жити з нами, учнями, нашим життям, розуміти нас. Бути суворою і вимогливою, і водночас такою 
близькою і рідною людиною. 

На перший погляд, робота вчителя дуже легка: зайшов у кабінет, попросив розгорнути зошити і 
підручники, розповідаєш новий матеріал або, дивлячись у журнал, думаєш, хто б міг не вивчити домашнє 
завдання, і ставиш оцінки. До речі, коли сидиш за партою, так і здається. Тому коли в школі оголосили 
день самоврядування і була можливість спробувати себе в ролі вчителя, відбою від бажаючих не було. Усім 
розподілили класи, учні готувалися: писали плани, конспекти, підбирали цікавий матеріал. Усі з 
піднесеним настроєм відправились проводити уроки. Але яке ж було здивування і нотка розчарування – це 
ж дуже важко: розповідати, приділяти всім увагу, тримати все під контролем – і це все одночасно! Коли 
вчителі попросили поділитися враженнями і планами на майбутнє, на жаль, ніхто не сказав, що хоче 
обрати професію вчителя. Важко, відповідально і майже безкоштовно… 

Серед багатьох професій вирізняється благородна професія вчителя. Люди йдуть на цю роботу не 
заради надприбутків, а за покликом душі. Ну хіба кожен може хоча б один день провести серед дітей, що 
ніколи не сидять на місці. До кожного з учнів необхідний свій особливий підхід, ставлення. Кожна дитина 
– індивідуум зі своїм характером, звичками, світосприйняттям. Щоб отримати якийсь результат, 
необхідна взаємодія вчителя і учня. Учитель – актор, який не тільки вивчив свою роль і чудово викладає 
матеріал, це людина, яка примушує нас працювати, щоб чогось досягти, підтримує нас. З ранку до вечора 
робота з документацією, бесіди з батьками, спілкування з учнями. А коли закінчується день, ви думаєте 
вони відпочивають? Ні! Ніжні й турботливі руки розгортають наші часом не зовсім охайні зошити – 
вчитель перевіряє, аналізує і думає, як ще дохідливіше пояснити нам матеріал. Як радісно вчителям на 
душі, коли беруть вони на виховання під звуки першого дзвоника маленьких школяриків. Як калатає серце 
вчительки, коли її учнів приймають у кобзарята, коли вони здають свої перші екзамени… Як 
стискається її серце від болю й радості, коли прощається вона уже з дорослими одинадцятикласниками, в 
яких вклала свої знання, свою душу.  

І все повторюється знову… Осінь. Повітря наповнює легені, і вічно юна вчителька моя чекає 
школяриків маленьких.   

Катерина  Пітик, 8 клас,  
СШ № 112 ім. Т. Шевченка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Учитель… 
Який у нім глибокий заряд добра, любові, чистоти         
У намірах створить людину!          
О, як сердець дитячих досягти         
Зуміть, як він, бодай наполовину!                            

                                       Іван Драч 
Учитель… Це слово сповнене якимось особливим змістом для кожної людини. Хтось може 

пригадати смішні історії зі шкільного життя за участю вчителів, інший з теплотою розкаже про 
вирішальний рік навчання у школі, про останній дзвоник. У тій чи іншій ситуації у світлих шкільних 
спогадах фігурують вчителі – спокійні та мудрі супутники, що були з нами поруч упродовж усього шляху 
пізнання протягом  одинадцяти  років. 

Взагалі для мене слово вчитель насичене високим духовним змістом. У моєму розумінні, совісний 
учитель, що сумлінно робить свою справу, віддає на уроках потроху енергії, життєвої сили юним 
мандрівникам в океані знань, обмінюючись із ними інформацією. Сумлінний педагог викладає предмет і 
фактично втрачає часточку свого життя, з часом стає помітно, що такий учитель по крихітці починає, 
як кажуть, вигоряти. Викладання потребує дуже багато зусиль, досконалого знання предмета (а часто 
навіть і не одного!), великої сили та витримки. Педагог у моїй уяві асоціюється з персонажем Данко, який 
вирвав своє палаюче серце, щоб вивести тих, хто повірив йому, з темних хащ  до порятунку, до світла. 

Сьогодні  фах  учителя, на жаль, став менш престижним. Я не розумію, як одна з найдавніших, 
найдивовижніших професій, що була, є і буде завжди потрібною, у нашій державі занедбана, доведена до 
рівня найменш привабливих серед молоді, що стоїть перед вибором майбутнього.  Чому ж в Україні 
створені всі умови для занепаду професії вчителя: низькі зарплати, недостатнє технічне забезпечення 
(хоча науковий розвиток сьогодення вимагає підвищеного технологічного оснащення)? Чому не цінується і 
не поважається титанічна праця тих, без кого не існуватиме наше суспільство, через чиї руки проходять 
усі: від комбайнера до президента? 

Молоді люди не хочуть іти працювати вчителем, бо це виснажлива і невдячна на сьогодні праця. 
Покоління професіоналів старіє, і згодом уже не буде кому вчити наших дітей. Над цією шокуючою 
ситуацією слід дуже серйозно задуматись. А все могло б бути зовсім по-іншому. Українська освіта завжди 
славилася своєю якістю, адже менталітет українців сприяє емоційності, захопленню, артистизму і 
звичайно професіоналізму у викладанні. Завдяки особливостям темпераменту нашого народу, саме 
педагоги-українці, на мою думку, є тим зразком людей, які повинні виховувати наше майбутнє. 

Власне, яким, на мій погляд, є зразковий учитель? Я знайома з такими особистостями. Це 
викладачі української та світової літератури. Настільки цікавих у спілкуванні вчителів  я більше не 
зустрічала. На їхніх уроках дійсно хочеться вчитися, читати, обговорювати та аналізувати прочитане, 
хочеться розумово та духовно рости. У цих педагогах  втілились риси зразкового вчителя. Це, в першу 
чергу, натхнення, захоплення своєю працею. В моєму розумінні, справжній учитель повинен любити 
дітей, свою справу та себе. Чому саме так? Тому що без усвідомлення важливої ролі свого Я, педагог не 
зможе гідно та впевнено триматися під час уроків, викликати повагу учнів, а без любові до дітей та 
предмета неможливий і сам процес викладання. Такий учитель завжди сповнений високих душевних 
поривань, він, як кажуть, вивертає свою душу навиворіт на кожному уроці, розкриваючи дітям всю свою 
внутрішню сутність. Чутливий педагог здатний перетворити кожний урок на справжнє неперевершене 
диво, він здатний  зацікавити юних покорителів світу знань і поринути разом з ними в захоплюючу 
подорож стежками науки та досліджень. Такому вчителю, як першокласному актору, хочеться без 
вагань вірити. І ти дійсно віриш йому, віддаєш своє майбутнє в його турботливі руки, бо знаєш, що такий 
мудрий наставник надійно вестиме тебе крізь роки навчання, даруючи цікаві відкриття та глибокі 
знання. 

Тільки уявіть собі, як важко повністю віддавати своє життя служінню іншим, поринати в 
роботу з головою. У моїх очах вчителі - це герої, титани праці з осяяним Божою благодаттю розумом. Я 
прихиляю коліна перед ними: 

О, вчителю! Твої осяйні очі –  
блакитних океанів глибина.  
А мова - вир бурхливого вина.  
Даруєш юним полум'я знання  
Великий архітектор пізнання!.             

                                                                          Софія Жукова, 10-Б клас,  
СЗШ № 36 ім. С. Корольова 

 
 
 



Чому не йдуть працювати вчителями? 
 

 Ще в ранньому дитинстві я почув і запам’ятав такий вислів: «Його ніби Бог поцілував…». Мені 
уявилася картина - величний чоловік у світлому вбранні схиляється наді мною і торкається чола. Тоді я 
відчув себе захищеним, здалося, ніби крила виросли… Згодом дізнався, - «поціловані Богом», - це особливі і 
щасливі люди. Вони справді випромінюють світло і здатні дарувати його оточуючим. Нині, коли я 
подорослішав, розумію, а головне, відчуваю, що ці особливі, щедрі душею люди чи не щодня поряд – наші 
вчителі. Нерідко ми не погоджуємося з ними, неохоче дослухаємося до їхніх порад і зауважень, часом 
сперечаємося і ображаємося. А вони терпляче торують свій нелегкий шлях до розуму і серця кожного з 
нас, невтомно збирають добірні зернини, засівають ниви юних душ, аби проростало добре, розумне, 
вічне…Зрідка ми замислюємося про це. 

Не кожен зважиться присвятити себе навчанню і вихованню дітей. Я навмисно вживаю слово 
«зважиться», бо для мене особисто обрати професію вчителя означало б виявити людську відвагу. 
Вважаю, що працювати викладачами не йдуть тому, що, по-перше – мало платять; по-друге - робота з 
дітьми дуже відповідальна, вимагає витримки, міцних нервів; по-третє – необхідно бути фахівцем 
найвищого ґатунку - мати добру освіту, обов’язково вищу. 

На мою думку, вчителі повинні бути надзвичайно терплячими і розважливими. Адже окрім усього 
іншого викладачам доводиться витримувати шкільний гамір і вміти сконцентрувати увагу на головному. 
А це не кожен зможе. Взагалі,вважаю, що вчителями повинні працювати чоловіки або жінки з сильним 
характером. Бо на уроках мають панувати тиша і порядок, щоб учень і вчитель чули одне одного.  

А ще багато важать досвід і вміння зберегти молодість душі. … 
То, здавалося б, у чому ж проблема?.. Так легко, просто і навіть весело працювати викладачем.  

Тоді чому ж  дедалі менше людей присвячують себе цій професії?.. Також багато випадків, коли свого 
часу людина закінчила педагогічний інститут, а праця у школі виявилася найскладнішим іспитом у 
житті – і довелося йти не лише з учбового закладу, а й з професії. Для мене секрет успіху і авторитету 
вчителів серед учнів і педагогічного колективу  у тому, що вони яскраві особистості, мають сильні 
характери, у роботі з дітьми виявляють принциповість, об’єктивність, здатність приймати мудрі 
рішення. Завжди згадую свою першу вчительку, яка намагалася достукатися до кожного і дуже нам 
довіряла. Ми не завжди виправдовуємо довіру наставників. 

Проте, на жаль, не усі викладачі здатні бути саме такими. Зустрічаються й такі, що не вміють 
спрямувати учнів на своїх уроках, їх дратують діти, яким не відразу все зрозуміло, вони повсякчас 
підвищують на них голос, а це не сприяє учнівській зацікавленості, швидше навпаки – викликає відразу. 
Учень починає нудьгувати на заняттях і шукає розваг. Звісно, порушує дисципліну, відволікає увагу 
однокласників. А вчителеві повноцінно провести урок за таких умов просто неможливо – доводиться 
втихомирювати учнів. В результаті – левова частка уроку витрачається на зауваження, суперечки 
тощо. Атмосфера такого уроку не може народити цікаву, пізнавальну розмову - страждають і учні, і 
вчителі.. Тому працювати вчителем йдуть, на жаль, одиниці. 

Гадаю, причина полягає й у тому, що,мабуть, дуже важко навчати тридцятеро осіб, коли ти 
один. Адже насправді не усі учні прагнуть вчитися, на уроках розважаються, не думаючи про нерви і 
внутрішній стан вчителя. От ніби усі навчалися у школі. Напевно, кожному неодноразово доводилося 
бачити, як часом нервує викладач на уроці, намагається пояснити матеріал, а учні відверто ігнорують 
його старання, роблять вигляд, що просто не помічають, а, врешті, зневажають прагнення вчителя 
розповісти щось важливе, не цінують його знання, ображають людську і професійну гідність. Саме тому, 
коли діти виростають, згадують такі випадки і не йдуть навчатися у педагогічні вузи. 

Отже, робота вчителя дуже важка. Вона потребує розуму, великого терпіння, сильного характеру 
і неабиякої витримки. Не кожна людина, що отримала диплом освітянина, володіє такими якостями і 
здатна бути вчителем. 

Окрім того,  не всі вони  вирізняються особистими людськими чеснотами. А це важливо, адже ми 
пам’ятаємо своїх вчителів упродовж усього життя. Нерідко намагаємося бути схожими на них – у 
поведінці, манері спілкування, вчинках. Навіть зовнішність наслідуємо. Вважаю, що авторитет вчителя 
багато у чому може визначити життєві орієнтири і устремління учня. А це - велика моральна 
відповідальність. Чи кожен готовий взяти на себе таку відповідальність?.. 

 Можна лише уявити, як нелегко бути вчителем – щодня виходити на клас, ніби на театральний 
кін .І щоразу – усе спочатку. Талант педагога можна сміливо порівняти з мистецтвом артиста – вони 
працюють серцем, проживають десятки доль. І я певен - вчителі щасливі люди. А їхня професія дуже 
потрібна і, безперечно, почесна. Бо успіх кожного учня - безцінна нагорода вчителеві, справжньому 
педагогу.  

Анатолій Войтенко, 8 клас, СШ № 93 



Вчителько моя! 
  
Лише вслухайтеся в це прекрасне слово – Вчитель! Скільки всього в ньому вмістилося! Тут і 

тріпотіння серця схвильованого першокласника, що завмер перед шкільними дверима,  і перші літери, 
невпевнено виведені тремтячою рукою, й останній дзвінок, що кличе одинадцятикласників у доросле 
життя. 

Недарма писав Всеволод Нестайко, що всі вчителі проходять курси підвищення кваліфікації у 
країні Сонячних зайчиків! Адже для того, кому пощастило зустріти справжнього вчителя, він стане 
провідником на все життя. Ще не раз, коли нам випаде робити життєвий вибір, ми згадаємо про нього й 
попросимо його поради. І тоді, коли, стискаючи вологі від хвилювання маленькі долоньки,  поведемо до 
школи власних дітей,  нашу душу зігріє спогад про посмішку першої вчительки. 

Покликання вчителя – бути архітектором душ людських, переливати полум’я своєї душі у зорі 
дитячих сердець, щоб вони в майбутньому стали сонцями людства. І, мабуть, лише на порозі незвіданого, 
привабливого й трохи моторошного життя, що чекає за межами школи, за межами дитинства, 
усвідомлюєш, що в твоїй душі – краплинки душ твоїх учителів. 

За ті одинадцять років, що я провела в шкільних стінах, мені зустрічалися різні вчителі. Авжеж, 
вони – перш за все люди, тож їм властиве усе людське. Одні з них були лише перехожими, чий шлях 
випадково перетинався з моїм, інші – виконавцями місії, покладеної на їхні плечі, тими, хто передає 
знання й досвід, а деякі ставали вірними друзями, супутниками та провідними зірками, світло яких 
осяватиме мою життєву дорогу ще багато років поспіль. 

Близьким другом, вчителем життя, просто втіленням доброї й мудрої людини стала для мене 
вчителька мови й літератури Наталія Григорівна Маханова.  

У восьмому класі я перейшла до нової школи. Мала тоді кілька дипломів з районних олімпіад у 
«колекції трофеїв», теплий спогад про першу вчительку, що її не бачила, відколи вона поїхала до Франції, 
та шалену тугу за покинутим класом у серці. Мені здавалось, що всередині мене – чорна діра, де мали б 
бути однокласники, вчителі, рідна школа… Українську літературу я завжди вважала предметом, що має 
на меті виховання людини Людиною, а не просто накопичення знань у її голові. Тож це був урок, на 
якому я намагалася знову стати самою собою – готовою слухати й чути, осмислювати й висловлювати 
власну думку. Пам’ятаю, як мене вразила готовність учительки вислухати мої слова, підтримати або 
заперечити, та в жодному разі не лишатися байдужою. Для вчителя надзвичайно важливе уміння не 
загубити свого голосу серед тисяч критиків, авторів підручників та методичних вказівок, при цьому не 
нав’язувати своєї думки учням, а спонукати їх мислити й відчувати самостійно. І Наталія Григорівна 
цим умінням володіє, тож я сміливо ділилась із нею не лише враженнями від прочитаних творів, а й 
своїми поглядами, життєвою позицією. 

Втім, не минуло й трьох місяців з того часу, як я «пришвартувалася» коло ліцейського берега, а 
на мене вже насувалися шторми учнівських олімпіад.  Я приготувалась мужньо зустріти їхній натиск і 
розгорнула вітрила знань, набутих з підручників та довідників. Та, на диво, у боротьбі з незнайомцями 
мовного світу: могутніми складними реченнями, озброєними списами тире, піками двокрапок та із 
закрученими перами ком на шоломах; артилеристами-зворотами, що підступно ховались за 
порівняннями, дієприкметниками та звертанням; кіннотою відокремлених означень та флотилією 
однорідних присудків – я була не самотня. Наталія Григорівна не лише запропонувала мені допомогу – 
вона, як справжній генерал, очолила підготовку до бойових дій. Та не це було найголовнішим. Вчителька 
відкрила мені свою душу, здавалось, що вона хотіла передати мені свою впевненість і віру в успіх – адже 
для учня, та й для будь-якої людини, надзвичайно важливо, щоб у неї вірили! І за це я Наталії Григорівні 
безмежно вдячна. 

Перший бій я витримала з гідністю. 
А далі були нові й нові успіхи. Вперше в житті я стала на сходинку п’єдесталу, що позначала 

досягнення високого результату на тому рівні, про який досі навіть і не мріяла. 
Безперечно, досягненням цих вершин я завдячую своїй вчительці. За довгі години, проведені разом 

з нею над підручниками, я навчилась впевнено знаходити дорогу в хащах метафор, алегорій і символів, 
поєднувати найдивовижніші оксюморони, а ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест стали моїми 
відданими провідниками у царстві лірики. Я з любов’ю почала думати про тропи, розділові знаки й 
односкладні речення – вірних лицарів, що мчать на поміч, коли мені потрібно якнайповніше висловити 
свою думку чи передати настрій, стала посміхатися виняткам із правил, як старим знайомим. Я 
написала свій перший справжній твір і вперше замислилась над тим, чи не обрати українську філологію за 
майбутню професію. Я захищала честь ліцею на всеукраїнському рівні і прагну зробити це ще раз, успішно 
склавши ЗНО. 



Та є речі, значно важливіші за дипломи та грамоти. Це любов, доброта, піклування, гарна порада 
й щира дружба. Саме за них я вдячна Наталії Григорівні найбільше, адже вони не продаються й не 
купуються, цього не отримаєш, як приз, і не навчишся з підручника. Наталія Григорівна стала для мене 
другом, порадником, вчителем життя. Її лагідні очі, її теплу посмішку, її доброзичливе обличчя я 
згадуватиму ще не раз, навіть ставши дорослою. І те, як ми годинами розмовляли про найрізноманітніші 
речі, і те, як вона щодня проводжала мене на підготовчі курси до IV етапу олімпіади, і незмінне 
побажання успіху «перед боєм», і непідробну радість в її голосі, коли вона дізнавалася про мої успіхи, і сум в 
суворих і добрих очах, коли виявлялось, що домашнього завдання ніхто не виконав… Я вдячна їй за ці 
хвилини, і крізь усе життя пронесу ту любов до Батьківщини та до рідного слова, те почуття 
справедливості і ту турботу, що вклала вона в мене. Певно, і справді вчитель – це найрідніша людина, 
адже його серце завжди болить за своїх учнів. 

Для мене вже майже настав час прощатися зі школою, поступаючись місцем наступним 
поколінням учнів. Ось-ось забринить останній дзвінок, і я вступлю в новий – дорослий – світ, який і стане 
моїм найважливішим екзаменом і водночас найдовшим, головним, уроком. Та стоячи на його порозі, я 
вірю, що пронесу той вогонь, що подарували мені вчителі, далі… Адже я хочу стати вчителем й 
запалювати на небосхилі людства нові зорі! 

Ольга Сілівра, 11-А клас, 
 ліцей № 157  

 

Бути вчителем – це талант! 

 
На сьогоднішній день вчитель – досить не популярна та безперспективна професія, з точки зору 

сучасних студентів. Не так вже й багато з них вступають до вищих навчальних закладів з метою стати 

вчителем у школі. Для білості більш привабливими є  викладання у якійсь відомій школі іноземних мов чи 

репетиторство. Тому у школах переважають вчителі старшого віку. Але чому так сталось? Чому 

раніше молодь розцінювала професію вчителя як рівноцінну серед інших, а зараз про неї навіть ніхто не 

задумується? Та з іншого боку, студенти мають рацію. Адже життя сучасного вчителя дуже складне. 

Першим пунктом, який відштовхує молодь, є низька зарплатня. Можливо,її вистачає для 

студента-практиканта, але потім молодь дорослішає, починає створювати сім’ї, і в зв’язку з цим багато 

то звільняється зі шкіл, аби займати більш високооплачувану посаду. Другим, і, мабуть, найважливішим 

пунктом є  учні.  Не усі сучасні учні мають бажання навчатися. Деякі з нив вважають, що їм це не 

потрібно. Їм не потрібні фундаментальні знання з основних предметів, їм не потрібна грамотність, 

вихованість, духовні багатства людства. вони зухвалі, самовпевнені; вони вміють користуватись 

комп’ютером та «тусуватись» з друзями – і більше їм нічого не потрібно. А завданням вчителя є дати 

знання дитині. Але ж як їх дати, коли учень відмовляється їх сприймати? 

Бути вчителем дано не кожному. Це також талант, але сьогодні майже уся молодь,що володіє 

цим талантом, ховає його у собі, бо не вважає його необхідним. Адже мало просто бути талановитим – 

потрібно ще і розвивати у собі цей талант, щоб потім ділитися ним з іншими. А талановиті від природи 

педагоги обирають будь-які спеціальності , окрім професії вчителя, бо їх лякають важка праця та, часом, 

відсутність будь-якої віддачі чи подяки з боку учнів. А потім ми дивуємося :чому у нас так мало 

талановитої молоді? Немає талановитих педагогів, які б розгледіли цей талант у дитині. 

Якщо ще за часів Радянського Союзу кожен випускник педагогічного училища знав напевне, що він 

точно матиме роботу у більш-менш нормальній школі, то тепер усі молоді вчителі тікають у приватні 

чи дуже престижні навчальні заклади. Бо працювати у сільській школі, де більшість учнів  - з бідних та 

неблагополучних родин – це ж справжнє пекло! 

Влада не турбується про вчителів, і тому їх стає все менше і менше. А що ж буде, коли вчителі 

старшого віку вже не зможуть викладати? 

Доки гостро стоїть це питання, потрібно цінувати та шанувати наших вчителів. Адже їх праця 

– найважча. І єдине, чим ми можемо їм віддячити – це нашою повагою, нашими знаннями та нашими 

успіхами! 

Катерина Могильна, 10 клас, 

 гімназія «Академія» 



Мій улюблений учитель 

 
Дивно починається осінь. Так швидко й інколи непередбачено. Так швидко, що ти навіть не 

встигаєш вдосталь насолодитися літом, його теплом і прекрасним відпочинком після важкого 

навчального року. Але все ж таки вона приходить. І разом з нею важкий та клопітливий, але дуже 

цікавий новий навчальний рік. 

Ти повертаєшся до давно знайомого тобі місця і бачиш людей, яких  вже  давно знаєш. І раптом 

тебе охоплює дивне відчуття й ти розумієш, що дуже скучив за своїми однокласниками. І найдивніше це 

усвідомлення того, що за своїми любими вчителями ти скучив не менш.  

І справді, не кожна дитина якнайповніше усвідомлює, що для неї означає вчитель. Учитель - це 

дуже важлива людина для кожної дитини. Саме він піклується про тебе, саме він бережно відноситься до 

твоїх думок і підштовхує тебе до нових творчих відкриттів,  і у кінці кінців саме він робить з тебе 

розумну та освічену особистість. 

Деякі вчителі навіть западають у серце. І через багато-багато років ти все одно згадуєш про них з 

легкою посмішкою. Згадуєш шкільні дні, коли ти вперше побачив свою першу вчительку. Ти наляканий, 

тебе оточують люди, які нестримно ідуть та ідуть і не помічають тебе. І як вона дбайливо взяла тебе за 

руку і повела у твій перший клас. Все знову набуває сенсу, ти вже не відчуваєш страху, ти довіряєш цій 

людині, ти покладаєшся на неї  і сміливо йдеш назустріч  новому, назустріч перешкодам, які все одно 

приведуть тебе до перемоги. Перемоги, насамперед, над самим собою. 

Ти відчуваєш вічну вдячність та пошану до рідного вчителя, який зумів зробити із маленької, 

наляканої дитини гарну, розумну та самодостатню особистість. Недарма говорять, що вчитель – це 

свята професія святих людей. Це справді великий труд і не кожна людина зуміє це зробити.  

Учитель завжди допоможе, зрозуміє та підтримає. Ніколи не залишить у біді і завжди підкаже  

правильну відповідь. Ніколи не забувайте своїх учителів! Оберніться назад, у минуле, і згадайте, що 

насправді для вас зробив Ваш учитель. 

Марія Шакбу’а, 11-А клас, 

СЗШ № 146  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учителю! Перед твоїм ім'ям схиляюсь я…» 

 
Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим учителем. Якщо вчитель відчуває 

тільки любов до учня, як батько, мати, він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але 

не відчуває любові ні до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – 

досконалий учитель.  

                                                                           Л. Толстой 

   Чи намагалися ви коли-небудь з любов'ю виростити квітку? Я гадаю, це непросто. Спочатку ви 

тремтите над насінням, потім очікуєте перших паростків і сподіваєтесь на сприятливу погоду. Такою 

вона буває не завжди, і це викликає ваше хвилювання. Проте квітка росте, стаючи красивішою з кожним 

днем. Яким щасливим, яким схвильованим і гордим ви почуваєтесь. Адже це плід вашої праці. Чи не 

здається це схожим до праці вчителя? 

   Вихованці - це такі ж квіти, які потребують піклування, уваги і любові. Учитель допомагає 

своїм учням рости і ставати зрілішими, дорослішими. Скільки кропіткої праці і зусиль потребується, 

щоб виростити одну квітку, але подумайте про цілий сад, де кожна квітка особлива і цінна для вас. 

Учитель - це чарівник, який здатен творити шедеври. 

   Він заслуговує на повагу і захоплення, адже вкладає у свою працю усю душу. На мою думку, це не 

просто професія, якої навчають, не просто знання своєї справи, а уміння донести інформацію, вислухати, 

підтримати, підбадьорити, пояснити, дати пораду, у деяких випадках насварити. У професії вчителя не 

може бути байдужості, адже він працює із найдорогоціннішим «матеріалом» - дітьми. Учитель неминуче 

впливає на своїх вихованців, формує їх особистості, скеровує на шлях моралі і справжніх людських 

цінностей. Він закладає основи, той багаж знань, який пронесе його учень крізь життя. 

   Та високе звання учителя потребує неабиякої мудрості, терплячості, готовності до труднощів 

і випробувань. Адже кожен з його учнів - особистість. Іноді особистість складна, замкнена, іноді та, що 

втратила вірний шлях. А учителю доводиться до кожного шукати підхід, кожному приділяти увагу. І 

незважаючи на настрій чи душевні переживання, учитель мусить виконувати свою роботу. 

   Я б порівняла працю учителя з творчістю гончаря, в руках якого знаходиться глина. Він може 

створити із неї шедевр, а може зруйнувати все одним необережним кроком. Так і учителі намагаються 

зробити із нас щось путнє. Ми потрапляємо до них маленькими дітьми і дорослішаємо на їх очах. Тому 

важливість праці учителя неможливо переоцінити. Учителі впливають на нашу долю, на нашу 

особистість кожного дня. Вони роблять нас кращими. 

   Протягом навчання у школі, потім в університеті ми зустрічаємо багатьох учителів. Деякі з 

них дають нам знання з окремих предметів і закарбовуються у пам'яті як гарні вчителі, проте є і такі, 

які, окрім цього, назавжди залишаються у серці. Це не просто учитель, а наставник, помічник, людина, 

яка ділиться з тобою життєвим досвідом. 

   Я вклоняюся перед учителями за їх стійкість, за вміння знаходити спільну мову із нами, 

учнями, за доброту і щедрість, за все, що вони роблять для нас. Кожного дня вони сіють зернятка знань у 

наші душі, які проростуть і обов'язково дадуть плоди. 

 

 

 

Анастасія Бикова, 11-Б клас, 

СШ № 80 

 

 

 



Безсонні ночі біля десятків неперевірених зошитів 
 

Ми,  першокласники, сидимо в класі, і нас знайомлять із нашим першим учителем…  А ось я із 

товаришем вже в другому класі, стоїмо із винуватими обличчями, а Тамара Василівна сварить нас за 

бійку на перерві… Я, гордий, що вчуся вже  у третьому класі, стою перед ветеранами та розповідаю вірш, 

а вчителька мені підказує слова, які весь час тікають з голови…  Нарешті! Ми п'ятикласники! А біля 

дошки стоїть наш новий учитель - Ольга Володимирівна, яка не здогадується, як важко їй буде упоратись 

із нами в майбутньому. Скільки їй доведеться нас переконувати, сварити, хвалити, докоряти, 

підтримувати , захищати. 

   Зараз ми вже в дев’ятому класі, а наш вчитель ще досі свариться на нас за наші витівки. Якщо 

школа – це наш другий дім, то вчителі – наші другі батьки. Це люди, які поєднують у собі більшість 

існуючи професій, бо відповідають за найголовніше – за наступні покоління та за розвиток «розуму» нації. 

Між іншим, – це дуже вдячна професія, бо, на мою думку, коли батьки відправляють своїх дітей вчитися 

до того самого вчителя, у якого вчились самі, – вони знають:  саме тут діти отримають найякіснішу 

освіту. 

   Проте бути вчителем -  це не тільки розповідати біля  дошки навчальний матеріал та 

отримувати квіти на першому і останньому дзвониках, це також безсонні ночі біля десятків 

неперевірених зошитів, постійний галас у класі, особиста відповідальність за кожного учня, величезні 

телефонні рахунки, бо кожному з батьків треба подзвонити та розповісти, як його син чи дочка вчаться.  

Люди, які стали вчителями, на мою думку, могли б успішно працювати всюди:  МНС, МВС,  СЕС, МЗС; 

вони  можуть замінити будь – яку службу: 101, 102, 103, 104… Де ще зайти людину яка зранку або до 

вечора працює з паперами, а в обід рознімає бійки та ще й бореться із шкідливими звичками у молоді. 

Дуже часто у школі я чую фрази на кшталт «Мене несправедливо оцінили» або «Мені поставили 

двійку нізащо» і дивуюсь такій нахабності, хоча раніше я і сам так казав, поки зрозумів, що учитель 

просто  апріорі не може бути несправедливим. 

Тож давайте поважати цих людей, ні, краще Героїв мирного часу, які дарують нам найцінніше – 

знання, і не забувати про це ніколи.  

  

                  

Олексій Шульженко, 9-Б клас,  

СШ № 80 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Я торкнуся до вашого серця… 

                                                     Посередній учитель викладає. 
                                                      Хороший учитель пояснює. 

        Видатний учитель показує. 
        Великий учитель надихає. 

                               Вільям  Уорд 
Для чого народжується людина на  землі ? У чому 

полягає сенс життя ? Напевно, у кожної людини настає 
момент, коли вона ставить перед собою такі запитання. І 
в тому полягає  той сенс, щоб дати на ці запитання 
відповідь. Не словом , а справою. Справою життя.  

Майже 20 років працює в нашій школі вчитель 
трудового навчання Молчанова Ірина Всеволодівна, яка 
ніжним дотиком дару від Бога творить щастя. Творчість 
– саме по собі щастя. 

Ірина Всеволодівна із родини педагогів. Це 
внутрішньо красива людина, яка здатна випромінювати тепло та ласку. Ось уже майже 10 років вона 
займається флористикою, веде шкільний гурток «Флорист».   

Це не просто складання композицій з рослин, це школа дбайливого ставлення до природи, школа 
спостережливості, добра, ввічливості.  

Навчаючи дітей усім складнощам флористики , вона постійно прагне вийти за межі узвичаєного, 
пірнути – глибше, сягнути – вище. Ця людина надзвичайно яскрава, самобутня, знаходиться в  полоні 
краси і бажанні творити. ЇЇ душа сприйнятлива до всього прекрасного, здатна нести любов і знання до 
наших сердець. Вона підтримує і розкриває, розповідає і 
ділиться, відкриває кожному, хто має бажання бачити, 
творити, цей неймовірний світ української краси.  

ЇЇ роботи не залишають байдужими, змушують 
побачити світ іншими очима, полюбити красу, 
побачити, який прекрасний цей білий світ.  Усі ми 
звикли, що картини малюють фарбами. А от Ірина 
Всеволодівна та гуртківці створюють  картини 
фарбами природи – квітами, травою, плодами. Ці 
фарби дає сама природа. Від їхніх картин віє радістю, 
теплом.  

Жодна людина не може спокійно пройти повз 
квіти. Магічна сила сонця, яку ввібрали в себе квіти і взагалі рослини, пом’якшує і зігріває душу кожного. 
Квіти можуть дуже красномовно говорити, якщо потрапляють до рук майстра. На своїх уроках учитель 
та учні намагаються передати свою любов до природи за  допомогою квіткових композицій. Створюють 
шедеври майже із нічого – з того, що часто лежить під ногами, бо природа щедра на подарунки. На своїх 
заняттях Ірина Всеволодівна дає можливість кожному відчути себе творцем. Листівка, виготовлена 
власноруч, викликає усмішку на обличчі маляти, покращує настрій.                 

За плечима вчителя чималий досвід роботи. Вона любить те, що робить, і тих, задля кого це 
робить.  Робота надає крил для більш високих злетів. Та бути творчою людиною нелегко. Творити – це 
означає світити й згорати. Але від того світла розсіюється морок, чиїсь безнадії, від того тепла розтане 
лід недовіри  в  чиємусь серці. Учням нашої школи поталанило в тому, що ми поруч зі світом такої 
творчої людини, як  Ірина Всеволодівна.  

Прилучаючись до творчості, ми й самі стаємо досконалішими, окриленішими – творчими. 
 

Анастасія Маслун, учениця 11-А класу  
СЗШ № 163 ім. М. Кирпоноса 

 
 
 
 
 
 

 



Життя особливої жінки 
 

Мабуть, немає в світі кращої професії, ніж робота вчителя. Окрім того, що педагог навчає інших, 
він також вчиться сам – від своїх учнів. Незважаючи на свій вік, викладач залишається завжди молодим, 
тому що безперервно спілкується з молоддю. Він повсякчас буде знати, що зараз в моді, які новітні 
технічні засоби з’явились, куди піти, щоб бути в центрі подій. Адже молодь – це носій та творець 
сучасності.  

Я навчаюсь у школі, якій нині більше ста років. За цей час тут викладали десятки вчителів, 
навчалися тисячі дітей, змінювалися покоління за поколінням. В ліцеї утворилися навіть власні династії: 
навчання деяких осіб продовжили в майбутньому їхні діти та навіть онуки.  Протягом десяти років 
перебування у Кловському ліцеї я познайомилась з півсотнею вчителів, кожен з яких має свої особливості. 
Проте у мене не виникло труднощів в обранні найулюбленішого вчителя. Я з впевненістю, без жодних 
вагань можу сказати, що це моя вчителька української мови – Кошарна Олександра Еммануїлівна. Якби 
була моя воля, кожна літера її імені писалася б з великої літери, адже її особистий внесок у розвиток 
рідної мови та літератури неоціненний. 

Незважаючи на поважний вік, Олександра Еммануїлівна завжди випромінює тепло та радість – 
привітна усмішка ніколи не сходить з її уст. Її очі, так само привітні, вражають своєю глибиною та 
щирістю. Її обличчя, незважаючи на білосніжну сивину, що вже вкрила волосся, створює враження сонечка, 
яке саме ополудні світить найяскравіше та найжаркіше. Її риси обличчя так і залишилися молодими, 
жіночними та  ніжними, як пелюстки троянд. І все це не дивлячись на те, що школі вона присвятила 
більшу частину свого життя. 

Уперше Олександра Еммануїлівна потрапила до школи в якості вчителя у далекому 1960 році. 
Згадує, як билося тоді її серце, яке безмежне хвилювання охопило її в той момент, коли вона вперше взяла 
до рук класний журнал. З першого уроку в 9-А класі школи №80 почалася нова сторінка, а скоріше новий 
розділ її життя – викладання у школі. Про роботу вчителя вона мріяла з п’ятого класу, а бажання стати 
викладачем саме української мови в ній запалив учитель рідної мови – Пашко Андрій Матвійович. 
«Статний, високий, з високою чорно-сивою чуприною, він завжди міг зацікавити учнів своїм предметом. 
До того ж часто мене хвалив» - згадує Олександра Еммануїлівна.  

З того часу минуло вже більше п’ятдесяти років. Ця трудівниця встигла навчити кількасот 
дітей, декілька разів побути класним керівником, отримати знак «Відмінник народної освіти» та у 2000 
році – почесне звання Заслуженого вчителя України. Її вихованці щороку перемагають на районному та 
міському етапах олімпіади з української мови та літератури та Шевченківських читаннях. Лише цього 
року десять її учнів стали переможцями олімпіади, одна з учениць виборола перше місце у конкурсі робіт 
Малої академії наук України та ще декілька взяли участь у конкурсі читців поезії і, звичайно ж , 
отримали призові місця. Усі ці здобутки підтверджують численні грамоти, яких за півстоліття 
назбиралося чимало. 

Свого часу Олександра Еммануїлівна написала близько десятка статей до науково-популярних 
журналів. Але головна особливість її викладання – це виховання глибокого патріотизму в кожному учневі. 
Неможливо не пройнятися її любов’ю до Батьківщини, до рідного краю, до української мови та культури. 
Інколи мені здається, що не знайдеться на всю Україну людини більш відданої нашій державі, ніж 
Кошарна Олександра Еммануїлівна. Вона надзвичайно переймається долею своєї країни, вболіває за неї 
усім своїм серцем. За це ми шануємо та оберігаємо нашу вчительку. 

Її життя є взірцем для кожної людини: троє дорослих синів-викладачів, величезна кількість учнів 
та випускників, багатолітня успішна праця в одній з найкращих шкіл Києва. Себе вона сама називає 
щасливою, щасливішою від усіх. Патріотизм та героїзм цієї жінки є предметом для наслідування 
майбутніми поколіннями, а її працелюбність та любов до дітей і школи змушують задуматися про 
значущість вчителів у житті кожної людини.  А уявімо собі, що колись їй не спала б на думку ідея стати 
викладачем. Що тоді? Світ втратив би такого талановитого педагога, шановану людину та 
високоосвіченого працівника. Я поважаю та захоплююся мужністю Олександри Еммануїлівни, а також 
люблю її за таку дитячу щирість, адже тільки вона може наприкінці уроку сказати: «Діти, здайте мені, 
будь ласка, робочі зошити. Я вже усі попередні перевірила, а  без перевірки та подібної роботи не можу 
прожити ані дня».  

 
Арина Баранюк, 10-А клас,  

Кловський ліцей № 77 
 
 
 



МІЙ  УЛЮБЛЕНИЙ  УЧИТЕЛЬ 
 
  Професія вчителя – дуже важка і відповідальна. Адже в його руках майбутнє нашої держави. Як 

це благородно – давати іншим знання, бути порадником і взірцем. Звичайно, далеко не кожний може 
стати справжнім учителем. 

      Наталія Ігнатівна викладає в нас українську мову, літературу. В перше вона прийшла до 
нашого класу шість років тому, я тоді були в п’ятому класі. Тепер література та українська мова — 
мої улюблені предмети, а Наталія Ігнатівна — моя улюблена вчителька. 

 Наталія Ігнатівна — суворий і справедливий учитель. Вона не любить, коли хтось не зробив 
домашнього завдання або погано відповідає. Її темні очі тоді ще більше темнішають, обличчя стає 
здивованим і суворим. 

Наталія Ігнатівна ніколи не кричить, вона взагалі не підвищує голосу. Проте навіть її тихе 
зауваження викликає сором і відчуття провини. Але яка буває у Наталії Ігнатівни лагідна і весела 
усмішка, коли вона слухає гарні відповіді своїх учнів на уроках! У цей час її очі трохи світлішають, вона 
тихо посміхається і хитає головою, наче погоджуючись із словами учня.  
     Найбільше мені подобається, коли Наталія Ігнатівна пояснює новий матеріал. Наш клас завмирає, 
слухаючи тихий, неквапливий голос вчительки. Її цікава, яскрава розповідь переносить нас у минулі часи, 
ми неначе стаємо головними героями різноманітних романів та оповідань. Наталія Ігнатівна, не 
дивлячись у книжку, може розповісти біографію будь-якого письменника. І те, що вона розповідає, є 
абсолютно так, як в книжці.  

У Наталія Ігнатівна дуже красиві руки, з довгими тонкими пальцями. У розмові наша вчителька 
жестикулює. Мені здається, що її руки продовжують розповідь, доповнюють її, роблять ще цікавішою. 

Наталія Ігнатівна є улюбленою вчителькою не тільки для мене, але і для інших моїх 
однокласників. Усі ми дуже зраділи, коли шість років тому Наталія Ігнатівна прийшла до нас Наталія 
Ігнатівна -  це насправді вчитель від Бога!  

Скивка Інна 11-А клас, 
 СЗШ №146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Мій учитель 
 
   «Вік живи – вік учись» – говорить народна мудрість. Справді, усе своє життя людина 

навчається, і, звичайно ж, цей процес не обмежується періодом перебування в школі. Для кожного з нас 
першими вчителями є батьки, рідні і близькі. Вони, ніколи не стомлюючись відповідати на запитання 
невтомних чомучок, завжди готові пояснити, чому трава зелена і чому змінюються пори року, а згодом, 
коли діти дорослішають, і на інші, більш складні й глибокі, запитання. Потім кожен з нас зіштовхується 
з необхідністю відвідувати школу, вивчати різні предмети, кожен з яких викладає інший учитель. Після 
школи ж навчання не закінчується. Воно не закінчується навіть тоді, коли людина здобуває освіту і йде 
працювати за спеціальністю, тому що потім вона починає навчатися сама, тобто її вчителем стає саме 
життя. Допущені помилки, неспокійне сумління і ситуації, що змушують самостійно знаходити вихід зі 
скрутного становища, стають незмінними вчителями кожного. Часто чуємо: «Та навіщо мені взагалі це 
вивчати? Невже те, що я вмію правильно обчислити похідну, якось допоможе мені в житті?» Звичайно ж, 
це вміння може і не знадобитися, але разом із непотрібними(як деяким з нас здається) знаннями ми 
одержуємо і неоціненний досвід: учимося навчатися. По краплинці цього досвіду ми отримуємо від 
кожного викладача. 

   Більш ніж чотири роки тому я переступила поріг ліцею. Досі пам’ятаю, що на першому уроці 
математики наш учитель Олександр Анатолійович сказав: «Я прийшов сюди не для того, щоб вас 
навчити, а для того, щоб показати вам, як потрібно навчатися». Я була здивована, почувши такі слова,  
але одразу ж відчула, що це правильно. Ніякий викладач, навіть якщо він «учитель від Бога», не зможе 
нічому навчити, якщо ми самі цього не захочемо. Мені дуже подобається те, що наш учитель доступно 
пояснює навіть дуже непростий матеріал, уважно ставиться до помилок кожного і  намагається 
створювати провокаційні ситуації, навмисне записуючи на дошці помилкові твердження. Він по-
справжньому любить предмет, який викладає, ставиться до математики з захопленням і повагою, бо ж 
вона – «цариця наук», і це спонукає нас зацікавитися процесом її вивчення. На його уроках навіть 
найнудніша тема може видатися цікавою завдяки гарному почуттю гумору викладача. Олександр 
Анатолійович дуже вимогливий, але ми розуміємо, що це через те, що він хоче, щоб ми більше працювали 
над собою, а не тішили себе ілюзіями, що все чудово знаємо і вміємо. Так, його слова, сказані кілька років 
тому, не були пустим звуком: він показав нам, як потрібно вчитися. Вiн завжди готовий допомогти і 
пояснити, якщо ми про це попросимо.  

   Коли я навчалася в початковій школі, мені здавалося, що бути вчителем – просто, приємно й 
цікаво. Саме моя перша вчителька переконала мене в тому, що читати – це захоплююче заняття. Щоб 
вивчення таблиці множення не стало для нас пекельними муками, вона запропонувала гру: на початку 
уроку ми розв’язували по декілька прикладів, і той, хто першим без помилок виконував завдання, вважався 
космонавтом, що долетів до Місяця. Такі уроки дуже подобалися і мені, й однокласникам, і, мабуть, 
кожний із нас хотів тоді бути хоч трішечки схожим на цю м’яку за характером людину, але досить 
вимогливого вчителя, який вміє зацікавити процесом навчання. 

    Мої батьки за фахом теж учителі, як і батьки моїх батьків, і, коли у мене щось не виходило, я 
завжди приходила до них просити допомогти. Коли мама мені щось пояснювала, я помічала, що вона 
намагається розповідати максимально докладно, хоча часто мені потрібно було зовсім трошки 
підказати, щоб я все зрозуміла. Колись вона говорила мені, що їй дуже не вистачає тих безцінних 
хвилинок, коли вона ділиться з іншими своїми знаннями й уміннями, бо ж зараз вона вже більше не 
викладає в школі. 

   Під впливом оточення  мені колись дуже хотілося обрати професію вчителя. Але потім, коли я 
трохи подорослішала і стала звертати увагу на те, яким засмученим учитель виходить з класу, коли учні 
не виправдали сподівань і не вивчили урок, скільки зошитів він перевірив за одну ніч і якого надлюдського 
терпіння потребує щоденне повторення одного і того ж, бо ми ніяк не можемо запам’ятати і зрозуміти 
тему, змiнила свою думку.  

   Згодом я зрозуміла, що бути вчителем – дуже непросто. Ця професія – дуже відповідальна, бо 
сьогоднішні учні – майбутнє нашої держави, тому саме від учителя залежить, яким воно буде. І питання 
навіть не в тому, наскільки добре учні засвоять предмет. Американський психолог Б.Ф.Скіннер говорив: 
«Освіта – це те, що залишається, коли все, що вивчив, - забуте». Через багато років навряд чи хтось 
згадає те, що так старанно зазубрював у школі, але назавжди з людиною залишається вміння логічно 
мислити, знаходити вихід з непростих ситуацій або відповідь на проблемне запитання, пов’язувати між 
собою різні факти і робити правильні висновки, приймати безпомилкові рішення. 

 
Катерина Пузирна, 11 – А клас, 

Русанівський ліцей 



  
*** 

Учитель! І перша асоціація - це зошити, класні журнали, дошка, крейда, уроки … Та, 
замислившись, розумієш, що робота вчителя пов’язана аж ніяк не з поняттями, а з особистостями. І 
праця його не така вже й легка, як здається на перший погляд. Адже потрібно до кожної дитини знайти 
свій підхід, чимось зацікавити. Недарма називають школу другою сім’єю, другою домівкою, а вчителів – 
батьками. Є й у цьому свій сенс… Де, як не у школі, ми проводимо більшу частину свого життя? Саме 
зараз, у шкільні роки, формується наш характер, виникають так звані «безвихідні ситуації». Ми вчимося 
робити вибір і не просто навчаємось, а «проходимо» дійсно перші уроки життя. І в цьому нам допомагає 
вчитель, можливо, навіть більше, ніж батьки. 

На мою думку, учитель – це, насамперед, відповідальність. Напевно, я б не змогла взяти її на себе, 
адже ти маєш бути одночасно доброю, як мама, розуміти, як друг, підтримувати, як сестра, бути 
вимогливою, як батько. Стільки ролей в одній-єдиній людині! 

Помилки вчителів, на перший погляд, непомітні, але в подальшому житті вони можуть 
перерости у велику проблему. Найстрашнішим для мене було б усвідомлення, що одна мимохіть сказана 
фраза може зламати життя людини, змінити ставлення колективу до учня. Тож учитель повинен бути 
ще й тонким психологом, уміти доторкнутися до найтонших струн дитячої  душі. 

Учитель для мене – це Людина з великої літери, адже саме він виховує в нас моральну стійкість, 
навчає бути незалежним від «сірої» маси, він плекає із нас особистості! 

Учителю! Хочеться схилити голову перед Тобою за твою натхненну працю, за твою велику 
душу, за твоє незрадливе, любляче серце!  

Обухова  Наталія, учениця 8-А класу,  
СШ № 73 

 

Учитель – не професія, а покликання! 
 

Швидко летять роки, ми стрімко дорослішаємо. Маленькими крокували до школи, боязко 
переступали поріг  будівлі, яка на одинадцять років стане нашою другою домівкою. Уже сьогодні впевнено 
і твердо заходимо до класу, вважаємо себе дорослими і рідко замислюємося, кому дякувати за ці роки. 
Роки пригод, сміху і нових знань… 

Відповідь – одна-єдина: Учителю. Він – Творець нашої особистості, Провідник у доросле життя.  
Робота вчителя не закінчується зі дзвоником з останнього уроку, як деякі вважають, вона 

продовжується до пізнього вечора, ба навіть і до ночі. Лише справжній Учитель приносить у жертву свій 
вільний час, аби завтрашній урок був ще цікавішим, захопливішим. Тільки той, чиє серце починає битися 
швидше, коли бачить дитячі усмішки й розуміння в їхніх очах, може проміняти вечір у компанії друзів за 
філіжанкою кави на купу зошитів, конспектів. 

Професія вчителя, на мою думку, потребує не стільки сил і освіченості, скільки ентузіазму, 
енергії та запалу. Справжнього педагога видно, як-то кажуть, «за версту»: він швидко знаходить спільну 
мову з дітьми, вміє зацікавити їх, утримати увагу. 

Учитель, як той Митець, вкладає всю душу у свої творіння, як той Ювелір, цінує кожну грань 
нашого характеру, як Диригент, вимагає ідеальної злагодженості. 

Низький тобі, Учителю, уклін!  
Неволіна Юлія, учениця 9-А класу,  

СШ № 73 
 
 
 

 
 
 

 
 



СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ  
ЕСЕ  

 
 

                                                                  Вчителько моя, зоре світова… 
 

   Через півроку я закінчую 9 клас. Які спогади залишаться у мене про роки навчання в школі? Про 
що чи про кого я буду згадувати протягом усього життя? Чи будуть мої спогади приємними? Ці 
питання повстали переді мною зараз, і я вирішила написати цей твір, у якому будуть відповіді на них. 
Твір про Вчителя. 

  Саме так, з великої букви, я пишу це слово - Вчитель. Мої спогади про школу – це, в першу чергу, 
роздуми про вчителів. Мені пощастило: мене вчили добрі, розумні, порядні, інтелігентні люди. 

 Взагалі нам усім відомо, що в школі працюють ті, хто любить дітей. Протягом 6-7 годин 
витримати галасливих, часто погано вихованих, цинічних, нахабних учнів може людина, яка їх дійсно 
любить. В одній із серій «Інтернів» доктор Биков говорить про вчителів: « … педагог – это призвание! 
Долг! Это жертва! Это подвиг, в конце концов! Но никак не престижная профессия». Робота педагогів 
важка, безкінечна і невдячна. Це Сізіфів труд. Здається, що вже досяг вершини, а камінь знову скочується 
вниз – і все треба робити спочатку. Я поражають янгольському терпінню наших вчителів. Учні 
прогулюють уроки, не виконують домашні завдання, грублять вчителям, не розуміючи, скільки болі вони 
завдають викладачеві. А тім треба терпіти і намагатися все виправити за допомогою тільки одного 
свого засобу—слова.   

   Якось моя мама сказала: «Запам’ятай: професія вчителя складається з трьох компонентів, 
трьох Т: Труд, Терпіння, Творчість. Немає вчителя без труда, немає вчителя без терпіння, немає 
вчителя без творчості.»У педіатрів є таке правило: щоб доторкнутися до дитини, зігрій руки. У 
педагогів інше правило: щоб звернутися до дитини, зігрій своє серце. Учитель повинен переступити і через 
вороже ставлення до себе, і через дитячу байдужість, і через невдячність. І через зраду… 

  Це люди, які виконують свою роботу чесно, спокійно, без зайвої метушні. І що ми бачимо у 
відповідь? Наведу такий приклад: у Києві дуже багато різних пам’ятників. Є пам’ятники відомим 
особистостям, є жартівливі пам’ятники і скульптурні композиції: їжачку, балерині, коту і ціла 
Пейзажна алея таких споруд. А де знаходиться пам’ятник Учителю? Може, він десь існує, просто я про 
нього не знаю? Мені здається, що це повинен бути не просто маленький пам’ятничок, а величезний 
монумент, який увіковічить нашу любов і пошану до вчителя. 

  Люди не зовсім чітко уявляють собі працю педагога. Що тут складного? Працюєш півдня, а 
потім спокійно відпочиваєш. А те, що до уроків треба готуватись, як кажуть наші вчителі, все життя, 
ніхто не помічає. А безкінечні зошити? А гори документів, які треба оформити? На столі нашої 
вчительки лежить стільки всього, що її ледве видно. Хто про це думає, говорить? 

   Давайте порівняємо роботу українського вчителя з роботою вчителя, наприклад, в Японії. 
Чому Японія попереду всіх інших країн? Серед японців тринадцять нобелевських лауреатів, а серед 
українців – жодного. Чому? Можливо, тому, що японці  по затратах на науку посідають 3 місце в світі.  
Освіта в Японії – одна з головних складових економічного розвитку країни.  Там не прийнято економити 
гроші на вихованні дітей. І такий спосіб вкладання капіталів є найкращим і найнадійнішим. 

  Якщо дитина хворіє, за шкільну парту сідає її мати, щоб записати дослівно пояснення вчителя. 
А для дитини найголовніше – отримати освіту, тому що в Японії цінуються тільки ділові якості людини, 
виховані працею. 

  Освіта в Японії – культ, який підтримує сім`я, суспільство і держава. Сумно писати зараз про 
нашу освіту. Можливо, мені не достає життєвого досвіду, щоб зробити правильний висновок, але культом 
в нашій країні є , на мою думку, зовсім не освіта. 

  І ніякі шкільні реформи не зможуть нічого змінити, поки в країні не підніметься престиж  
професії вчителя, поки освіта не стане державною справою , не стане культом. 

Але закінчити твір хотілося б не на мінорній ноті, а на мажорній – словами подяки тим , хто 
намагається зробити з кожного із нас Людину. Своїми знаннями, своїм світоглядом, своїми думками я 
завдячую моїм вчителям. Вони завжди давали мені сили, натхнення, підтримували в скрутну хвилину. І 
не тільки мене. Педагоги віддають  учням свої знання,  частину себе, своєї душі.  

Низький вам уклін за це, шановні наші Вчителі!       
Свиридова Катерина, 9 клас, 

                                            середня  загальноосвітня школа № 93 
 

 



УЧИТЕЛЮ, ПЕРЕД ТВОЇМ ІМ’ЯМ СХИЛЯЮСЬ Я… 
 

Учитель... Для багатьох це слово пов'язане з незабутніми спогадами про чудесний казковий  світ 
дитинства. 

Уже багато років минуло з того дня, як я вперше переступив шкільний поріг  і сьогодні з 
хвилюванням згадую дорогого для мене першого вчителя Яценка Леоніда Ничипоровича. Як близько до 
серця він сприймав наші неприємності, як щиро радів нашим маленьким перемогам. Добре вивчений твір, 
правильно вирішена задача – він всьому радів. Мій вчитель завжди підтримував нас, допомагав у всьому, 
виховував чуйність, людяність, доброту. 

Який би у нього не був настрій, він випромінював спокій і душевне тепло. Ця людина навчила мене 
багатьом життєвим істинам, які я використовував не один раз у своєму житті. Леонід Ничипорович 
також навчив мене, як вийти з тієї чи іншої ситуації. Саме йому першому  належали зауваження про 
шкільну форму, поведінку на уроках. Ми розуміли, що він намагається навчити нас добру та мудрості.  

Все мудре й чисте – від учителя. У нашій школі працюють вчителі, слова яких сповнені 
філософської мудрості. Це інтелігентні, освічені особистості, які вказують на помилки лише для того, 
щоб ми не допускали їх у подальшому дорослому житті. Кожний учень закінчить школу, піде у доросле 
життя, але ми не повинні забувати наших наставників, які заклали у нас все необхідне для майбутнього:  
вміння читати, писати, рахувати та найголовніше – це вміння поводитися  у соціумі.  

 Я бажаю здоров’я, успіху та натхнення всім учителям! Я дуже  вдячний за вашу нелегку, таку 
потрібну людям працю! 

Володимир Настоящий, 9-Б клас, 
СЗШ № 286  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюсь я ... 
 

Із безлічі професій на Землі,  
Які вже є, яких ще будуть вчити, —  

Є головна, як віщий, сущий хліб,  
І назва цій професії — Учитель. 

 
 Важко навіть уявити собі, скільки душевних сил, енергії, знань, умінь треба докласти, щоб 

виростити і виховати справжніми людьми таких різних, не схожих між собою дітей!  
Завдяки кому ми навчилися читати? Хто навчав нас із початкових класів грамотно писати? Хто 

вказує на наші помилки, за що ми іноді ображаємося? Так, це вчителі. Саме їм належать зауваження, на 
наш погляд, цілком безглузді щодо шкільної форми, поведінки на уроках… Але поганих вчителів не існує. 
Всі вони намагаються навчити нас добру, розуму, закласти в нас оте зернятко людяності, 
взаєморозуміння, допомоги, щоб у майбутньому воно проросло і зробило з нас справжніх людей з великої 
літери. 

Учитель – друг і порадник. Він уміє відчувати настрій, побачити в очах якусь тривогу чи зажуру, 
підтримати, захистити від біди, застерегти від необдуманих кроків... За це він не вимагає ніякої 
винагороди. Вчить нас бути вдячними батькам і старшим друзям як за похвалу, яка свідчить про твоє 
вдосконалення, так і за докір чи осуд, які допомагають зрозуміти якісь помилки і навчитися жити по-
людськи.  

Учитель розкриває перед учнем усі таємниці буття: вчить розпізнавати добро і зло, щирість і 
підступність, багатство душі й духовне убозтво... Він учить нас пізнавати самих себе, привчає мислити, 
аналізувати життєві ситуації, бути співчутливими до чужого горя, уважними до слабих і немічних, 
милосердними до тих, хто потребує допомоги.  

"Вчителько моя, зоре світова..." Як прекрасно і влучно сказано в поезії А.Малишка про вчительку. 
Дійсно, як зоря ранкова дарує радість нового дня, так і вчитель дарує нам щоденну радість пізнання 
світу, майстерно "ліпить" з нас справжню Людину.   

Все чисте й мудре – від учителя. Педагоги формують у нашій свідомості поняття про життя.  
Учитель прагне створити особистість. Таке ж бажання мають ще тільки наші батьки. Тому 

ставлення до вчителя, на мою думку, має бути таким, як до батька й матері. 
Оскільки він, учитель, повів нас у світ знань, допоміг обрати з тисячі доріг свій шлях у житті, 

навчив не лише премудрощів шкільних предметів, а і найскладнішої з наук – бути людиною, тому стільки 
глибоких почуттів у словах «учитель мій», які говорять люди різного віку і життєвого досвіду в усіх 
куточках світу. Саме до учителя спрямовані найкращі слова вдячності за те, що він робить для дітей, 
для справи виховання, тому не можна не погодитися з поетом І. Драчем. 

Кожний із нас закінчить школу, піде у доросле життя. Та головне, щоб ми, учні, не забували своїх 
наставників, цінували їхню працю. 

Нехай же доля посилає всім нашим вчителям розумних, добрих і вдячних учнів! А робота 
приносить тільки радісні емоції!  

Демидова Аріна,  8 клас,  
СШ № 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюсь я… 
 

       Ніна Олександрівна – це моя перша вчителька, спогади про яку назавжди закарбуються у моїй 
пам’яті. Про неї я із захопленням та гордістю буду розповідати своїм майбутнім дітям. Я хочу 
поділитися своїми спогадами про мої два перших шкільних роки з цією дивовижною людиною, яка любить 
свою професію, вбачаючи в ній своєрідну місію. І хоча пройшло вже шість років, як я вже не вчуся в тій 
школі, де вона викладає, у моєму серці назавжди залишиться її ласкава усмішка, лагідні очі та весела 
вдача… 

       На мою думку, бути вчителем молодших класів – це величезна відповідальність. Адже діти, 
які щойно прийшли до першого класу – це чисті аркуші паперу, і вчитель може прищепити любов до знань, 
а може й назавжди відбити цікавість. Ніна Олександрівна належить до тих учителів, котрі все роблять 
для того, щоб дитина вчилася у школі із задоволенням, щоб школа для неї була не тільки місцем, де 
здобувають знання, а й цілою родиною. 

        Я пам’ятаю, що вона дуже любила нас, 
першокласників, пам’ятаю, як горіли її очі… А на 
перше вересня вона зібрала нас усіх разом докупи і 
радісним та ніжним голосом промовила: «Мої 
маленькі курчатка…» Молода душею, вона завжди 
жвава та усміхнена, дивувала  нас нестандартними 
способами навчання, різними цікавинками: під час 
того, як ми малювали чи щось самостійно писали, 
вмикала тихенько музику, привчала нас вести 
конспект, виділяючи головне різними кольорами, 
розповідала про різні методи запам’ятовування, а 
коли ми здіймали галас під час того, як їй треба було 
перевірити наші роботи, стукала іграшковим 
молотком по столі, промовляючи: «Тиша в залі: суд 
іде!» На виховній годині Ніна Олександрівна ніколи нам не дорікала, не підвищувала голос, а лише 
вказувала нам на наші помилки, розповідаючи повчальні історії і приділяючи кожному учневі потрібну 
кількість уваги. Розмовляючи з нами, вчителька торкалася досить таки серйозних і життєво необхідних 
тем. Пам’ятаю, як вона розповідала нам, дівчаткам, що аби бути красивішою, не потрібно 
використовувати багато косметики, а думати перш за все про духовну красу, яка не старіє та не 
вкривається зморшками. А хлопчикам – як поводити себе з «принцесками»: піднести портфелика, 
сказати комплімент і, звичайно, не смикати за косички. 

        Взагалі, про мою першу вчительку можна розповідати годинами: настільки вона цікава 
особистість! Я низько схиляюся перед цією прекрасною надзвичайною людиною з багатим внутрішнім 
світом, перед Вчителем з великої літери!..  

 
Марта Кука, 9-В клас, 

СШ № 92 ім. І. Франка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюсь я… 
 

«Бувають вчителі з природженим педагогічним талантом, 
які вміють під час уроків жити спільним життям всього класу, 
забувати про себе, про свої власні турботи, радощі і тривоги. Кожен 
урок такого вчителя є розширенням розумового кругозору учня, 
задоволенням його природної допитливості, розбудженої 
попередніми успіхами, є насолодою, а не мукою», ― пише Іван 
Франко у своїй статті «Ємерик Турчинський». Кожен раз, коли я 
перечитую цю статтю, переді мною постає образ моєї вчительки з 
історії, мого класного керівника та життєвого наставника ― Олени 
Вікторівни Ферт. 

Кожна людина забов’язана знати історію свого народу, 
адже хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. 
В цьому неабияку роль відіграла для мене Олена Вікторівна, яка 
так заворожуюче розповідає про Київську Русь, про часи славного 
козацтва, про роки національно-визвольної боротьби нашого народу 
в ХХ столітті! Її підхід до справи можна назвати справжньою 
насолодою для учнів, бо для нас уроки з історії ― не нудне 
начитування матеріалу, а захоплива розповідь з використанням 
різноманітної наукової літератури, відеоматеріалів, із залученням 

творчого мислення учнів. 
Це значно розширює наше світобачення, вчить мислити творчо, навчає формулювати власні 

висновки, погляди та думки стосовно історії нашого народу, об’єктивно оцінювати її перебіг. Олена 
Вікторівна легко знаходить спільну мову з учнями, виявляє стільки винахідливості та творчості в 
навчанні! З-поміж інших вона особливо виділяється товариською вдачею, доброзичливістю та розумінням 
дітей, повагою до кожного учня. А як іноді вражає ця дивовижна тактовність, витримка, незмінна 
привітність! Здається, що переді мною стоїть моя рідна матір, яка піклується про мене, радіє за мої 
успіхи, допомагає в тяжку хвилину, у будь-який момент готова пригорнути до себе та заспокоїти... І все 
це ― про мою вчительку з історії Олену Вікторівну! 

Як казав Б. Грінченко, справжній вчитель ― це людина, яка вийшла з народного середовища, є 
носієм кращих якостей рідного народу, живе його інтересами, вболіває за його долю. Часом я просто 
вражена, наскільки точно ці слова підходять до Олени Вікторівни! Бачили б ви, як вона приймає все 
близько до серця, коли розповідає про тяжкі моменти, що мав пережити наш народ! В такі хвилини і моє 
серце крається, я замислююсь над долею своєї неньки-України, в мені з’являються сили, щоб щось робити, 
діяти, аби моя Батьківщина процвітала, йшла далі, не озираючись і не повторюючи помилки минулого! 

Олено Вікторівно, вчителько моя! Перед Вашим ім’ям схиляюсь я і завжди буду тримати в серці 
згадку про Вас, Ваші настанови, плекати ті зерна мудрості, що Ви посіяли в мені!   

 
 

Альона Бех, 10-А 
Кловський ліцей №77 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Присвячую моєму першому вчителю 
 

Вчитель. Особа, що супроводжує нас у безтурботні дні навчання й проводжає в далеку дорогу 
незнаного, великого життя. Власне, моя фантазія малює образ вчителя як постать, ні , як силует 
постаті, а в ніжній руці злегка майоріє біла хустинка, піднята угору, ніби на прощання. І не тривожить 
цю постать швидкий рух потягів, не колише вітер, що розхитує верхівки дерев, почорнілих у вечірній імлі. 
Ні, вона владно височіє над усім цим, а на устах з’являється легка усмішка, трохи несмішлива і трохи 
сумна. І, уявляючи її, серце і посміхається, і зітхає одразу. Від спогадів… 

Та й згадати можна багато. От візьмемо вас,читачу. Та і з кожним траплялось таке, що він 
ніби ховався в себе, і, зазираючи у найпотаємніший куточок своєї підсвідомості, довго щось шукав і 
нарешті знаходив скриньку, на якій великими золотими звивистими літерами було написано «Спогади». 
Так, саме їх людина зберігає і проносить крізь усю метушню життя, але з часом  владний вітер подій 
розвіває й заносить у небуття найтьмяніші з них, ті, що вже не в змозі завдати навіть найслабшого 
ритму нашому серцю. 

 Перший вчитель – спогад, який ніколи не затьмарять ні тривоги, ні пригоди, ні інші, яскравіші 
події нашого життя. Перший вчитель – це та людина, що взяла за маленьку, спітнілу від хвилювання 
ручку та повела. Крізь зарості, крізь темряву, крізь вічний праліс людського неуцтва. Зрідка 
перегукувались дивні птахи, навіваючи острах, та звертати на них увагу часу не було. Я дивилась в очі, в 
ті великі, розумні й безстрашні очі. І на уста, що без упину щось розповідали, і розповідь та доходить до 
мене і тепер, та вже відлунням, обгорнута напівпрозорою вуаллю. І міцніше трималась за сильну теплу 
руку. Ми йшли рівно, підіймаючись схилом, і віти дерев поступово розкривались перед нами, і вже можна 
було бачити сині клаптики неба. Навіть дихати ставало легше, а далі все яскравіше і яскравіше 
виблискувало сонце на звивистій доріжці… 

А далі ця дорога стає все ширшою і ширшою. Вона то стрімко підіймається вгору, то знову 
потопає у лісових хащах, і зрештою все ніби змішується. З’являються нові вчителі – нові обличчя, нові 
імена,та от образи їх вже не такі яскраві, як образ того, хто вивів на цю саме дорогу.  

І тут помічаємо, що ми вже не йдемо, ні - ми летимо! Усе вище в прекрасну блакить. Летимо у 
вихорі, але такому приємному! Навколо все нове – нові краєвиди, нові думки, а обабіч у химерному танку 
кружляють і вчителі, змінюючи один одного в елегантних па. Відчувається їх підтримка, а їх знання 
наповнюють  тебе.  

Та все ж скільки б не тягнувся цей шлях, хоч до самих зірок, поряд усе одно так само 
кружлятиме той спогад, той вчитель, досвід і підтримку якого ти відчуватимеш завжди. І все одно він 
так само ніби триматиме тебе за руку, й підморгуватиме підбадьорливо, і вказуватиме шлях, і нестиме 
тебе на своїх крилах, доки в тебе не виростуть свої. 

Багато чого змінюється. Ми закінчуємо навчання, і одразу нас підхоплює вирій життя, ще 
швидший, стрімкіший і скаженіший. Але не забувайте ту постать, що проводжала вас і сумно всміхалась 
навздогін. Не забувайте, а краще сховайте цю найціннішу згадку у скриньку, що на ній золотими 
звивистими літерами написано «Спогади»... 

Анна Лавріненко, 9-В клас,  
СШ № 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



«УЧИТЕЛЮ! ПЕРЕД ТВОЇМ ІМ’ЯМ СХИЛЯЮСЬ Я…» 
 

Хай доленьку Вашу освітлюють зорі, 
А щастя рікою вливається в дім. 
Ми дякуєм щиро за віддану працю, 
Й вклоняємось низько усі Вам до ніг! 
 

Саме цими словами мені хотілось би розпочати свій твір про наших улюблених учителів. Бо у 
кожного із нас є в житті Вчитель у найвищому розумінні цього слова: мудрий порадник, суворий 
наставник, лагідний помічник. Звичайно, далеко не кожен може стати справжнім Вчителем з великої 
літери. Для цього потрібно багато працювати, займатися самоосвітою, щоб уроки стали цікавими і 
корисними. І як же гарно сказав про свою професію В. О. Сухомлинський: «Учитель готується до 
хорошого уроку все життя… Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці: 
щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла». 

Звідки ж черпають вони оте «педагогічне світло»? Мабуть, з любові до свого предмету, великих 
літературних постатей та їх героїв, від щасливих вогників в очах думаючих школярів та щирої поваги їх 
батьків, приємних новин від своїх рідних і, без сумніву, від спілкування з природою. 

За довге трудове життя вчитель вивів у світ багатьох дітей. Далеко простяглися їх життєві  
шляхи, але всі вони починалися «доріжкою в клас». І нею проходитимуть кожного року усе нові учні, а з 
ними завжди – їхня улюблена вчителька. 

Я вважаю, що кожен вчитель гідний любові і поваги. Мені подобаються усі вчителі, які в мене 
викладають, але з особливою любов’ю я ставлюсь до вчительки української мови і літератури Гулько 
Ядвіги Степанівни та німецької мови – Горбач Людмили Володимирівни. Своїми знаннями української 
мови я завдячую тільки Ядвізі Степанівні. Це вона прищепила мені любов до однієї з наймелодійніших мов 
світу, познайомила з неперевершеними творами Шевченка, Франка, Лесі Українки, Коцюбинського, які я 
полюбив назавжди. 

Добра, уважна, справедлива, світла, як то кажуть, «Учитель від Бога» – такою бачу свою 
вчительку української мови та літератури Ядвігу Степанівну. На її уроках ми пізнаємо багато цікавого 
про українських письменників, про їхні твори, про різні народні звичаї. Вона намагається донести до нас 
щось нове, ще не знане, посіяти в нашій пам’яті свіжі зернята знань. 

Мені хочеться запевнити мою улюблену вчительку: «Весь духовний скарб, який я одержав від Вас, 
я понесу через життя, щедро роздаючи його іншим людям. І від цього золото Вашого серця буде тільки 
примножуватися, збагачуючи світ!» 

Також моїм улюбленим вчителем є Людмила Володимирівна Горбач, яка викладає німецьку 
мову. Мені інколи здається, що так любити свій предмет і знати про країну, мову якої викладає, не може 
ніякий інший вчитель іноземної мови. Незважаючи на те, що німецька мова, як деякі вважають, 
непрестижна, несучасна, більш популярна англійська, ми з великим задоволенням вивчаємо її, дякуючи 
такому прекрасному педагогу. Тому що Людмила Володимирівна докладає безліч душевних сил, енергії, 
знань, щоб виховати нас справжніми людьми. Її слухав би і слухав, затамувавши подих. Для мене вона як 
друга мати, і я її дуже люблю. Мені пощастило, що я навчаюся саме у Людмили Володимирівни, бо в ній 
захоплює все: невичерпна енергія, душевна теплота, доброзичливість, з якою вона ставиться до нас, своїх 
учнів, прагне сформувати із нас особистості. Саме вона навчила нас не боятися труднощів, а 
цілеспрямовано іти до своєї мети. Мені хочеться вклонитися їй за науку, за її ставлення до мене як до 
особистості, як до дорослої людини. 

Професія вчителя в усі часи залишалася найбільш почесною, але в той же час найбільш важкою. 
Уміння передати свій досвід молодим людям, які тільки вступають в самостійне життя – це талант. 
Напевно, кожному вчителю хочеться, щоб саме його учень у майбутньому домігся успіху. І, звичайно ж, 
кожному вчителю приємно, коли саме так і відбувається. Але мені здається, що найбільшою радістю для 
вчителя є вдячність учнів. Ми завжди повинні пам’ятати наших вчителів, які не шкодуючи сил і часу, 
терпляче і наполегливо навчають нас. Дуже шкода, що в нашій країні праця вчителя оцінюється не по 
заслугах як в соціальному, так і в матеріальному планах. На мою думку, держава повинна більше 
піклуватися про людей, які виховують майбутні покоління українців. Адже вчителі, незважаючи ні на що, 
з честю, гідністю та гордістю виконують свій обов’язок. І ми, учні, їм за це дуже вдячні. Ми ніколи не 
забудемо своїх вчителів, що відкрили нам дорогу в доросле життя! 

 
Володимир Колгін ,  9-А клас 
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Мрію стати вчителем! 
 

Учитель є найбільш благородною і відповідальною професією. Адже вчитель формує обличчя 
майбутнього, розвиває світогляд і культуру дітей. Працювати в цій сфері важко, але водночас почесно і 
радісно.  

Я вважаю, що вчитель – «друга мама», яка виховує протягом одинадцяти років, закладаючи 
основи людських цінностей, віддаючи частину себе. 

Мені здається, що справжній вчитель – це людина, яка має не тільки глибокі знання, а ще вміє 
спілкуватися з дітьми, виховувати їх чесними, працьовитими, добрими.  Кожен педагог прагне створити 
особистість. Таке бажання мають і наші батьки. 

 Я пишаюсь тим, що народилася в сім’ї вчителя. З дитинства мріяла бути педагогом, бо мої рідні 
(мама та бабуся) працюють на цій ниві. Також змалечку спостерігала за ними. Вони своїм вихованцям 
давали мудрі поради, відкривали світ знань. Здавалося, що це так просто. Але я навіть не уявляла, скільки 
сил, знань, умінь, енергії потрібно витрачати. А ще необхідно мати підхід до кожної дитини, знайти 
певний ключик до маленького серця, що відкриється тобі. І коли ти його знаходиш, то розумієш, що 
працюєш недаремно.  

Дивує ще те, що вчителі, виконуючи кожного дня свою роботу, не чекають нагороди, а лише 
хочуть передати свої знання дітям. 

Сьогодні я вже закінчую дев’ятий клас, але пам’ятаю свого першого вчителя. Тетяна Миколаївна 
Романченко – людина надзвичайна. Вона лагідна, щира та справедлива. Усі свої сили, знання і час 
віддавала нам. Тетяна Миколаївна привчала нас до порядку, хотіла, щоб ми виросли освіченими, 
виховувала повагу не лише до своєї держави, але і до інших. Вона залишила світ любові у моїй душі. 
Низький уклін за це! 

Обравши професію вчителя, я буду брати приклад з першого вчителя та мами. Я також хочу 
віддавати тепло і доброту своєї душі дітям. Я сподіваюся, що теж зможу знайти спільну мову з учнями. 
Але я  повинна буду їх поважати, прислухатися до їхніх думок, завжди намагатися зрозуміти своїх 
вихованців. 

Сьогодні вчити і виховувати дітей, напевно, складніше, ніж колись. Сутужніше стало життя, 
з’явилося багато нової інформації, багато нової техніки, змінилося ставлення до деяких колишніх 
цінностей. І в цих умовах зростає роль Учителя.  

Лев Миколайович Толстой писав: «Не той учитель, хто одержав виховання й освіту вчителя, а 
той, у кого є внутрішня впевненість у тому, хто він є, ким повинен бути й не може бути іншим». Тому 
лише у справжнього вчителя є ця впевненість, яка тримає педагогів біля храму знань, не дозволяє далеко 
від нього відходити, змінити місце у житті. Саме до такого вчителя завжди йдуть за порадою, 
допомогою як учні, так і батьки. І багато хто з них відчуває трепетне хвилювання, переступаючи 
шкільний поріг.  

Хочеться подякувати вчителям, що дарують радість пізнання, також за турботи та сили, що 
витрачають на виховання дітей.  

Анна Сімакова, 9 –А клас, 
ліцей № 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюсь я 
 

Щасливий той, кому Бог подарував Учителя. Так, саме Учителя - з великої лiтери. Я знаю, що 
кожен iз нас за шкiльний вiк зустрiчає чимало вчителiв. Однi з 
вдячністю запам'ятовуються, вiд інших пам'ять вiдвертається, третi 
пройшли немов стороною... Та ось одного разу увiйде в клас Учитель - i 
в цю мить життя твоє назавжди змiниться, ти побачиш себе iншими 
очима, будеш намагатися стати кращим, розумнiшим i добрiшим. Це 
означає, що в життя твоє i в серце увiйшов Учитель, щоб залишитися в 
ньому на всi подальшi роки: допомагати, пiдтримувати тебе, радiти i 
сумувати разом з тобою, надихати на кращi вчинки.  

На жаль, я не дуже пам'ятаю той день, коли вперше увiйшла до 
класу наша нова вчителька української мови та лiтератури.Та 
пам'ятаю, що от вона звернулася до нас тихим, але сильним голосом. I 
стiльки в ньому було гiдностi, ввiчливостi, поваги до нас, 
семикласникiв, що ми враз замовкли, заворожено слухаючи її бездоганну 
мову! А вона лилась i лилась прекрасною поезiєю народної творчостi, 
розкриваючи перед нами славетну iсторiю наших дiдiв-прадiдiв, нашої 
України. I так - кожен урок: як вiдкриття, як одкровення, як 
безцiнний подарунок. Не дивно, що поганих оцінок у нас майже не було. 
Всi намагалися привернути увагу Учительки. Тому на перервах до неї неможливо було підійти: всi 
хотiли бути поруч, всi потребували її уваги, її слова, її усмiшки.  

Дивно, але саме тодi я зрозумiла, чим вiдрiзняється справжнiй Учитель вiд того, який просто 
працює вчителем. Одного разу я запiзнювалась на урок i в коридорi побачила, як Учительку затримувала 
бiля класу її колега, що, мабуть, не хотiла закiнчувати з нею розмову. Вчителька ввiчливо її зупинила: 
"Пробачте, але я запiзнююсь до дiтей!" Саме "до дiтей", а не "на урок"! I в цьому - секрет її 
неперевершеностi як Учителя.  

Минав час. Змінювались учителi, навчальнi предмети, змiнювались i ми. Але образ Учительки 
назавжди залишився в моєму серцi. Вона навчила мене, перш за все, щиро любити i поважати людей, 
розумiти їх i їм допомагати. Вона розкрила менi велич моєї рiдної мови, горду i нескорену її долю, 
прищепила палку любов до української лiтератури.  

За все це менi хочеться вклонитися моїй Учительцi, зiгрiти її серце своєю любов'ю i запевнити: "Я 
пам'ятаю Вашу науку. Вона - в моєму серцi, вона - у кожнiй моїй клiтинцi. Я дякую долі за те, що дала 
мені такого мудрого вчителя, який справді є сіячем доброго, вічного…" 

 
 

Анастасія Макаренко, 9 клас, 
гімназія «Академія»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Мій найкращий учитель 
Професія вчителя – неймовірно важка 

праця, яка, на жаль, у нашій країні 
недооцінена. Зазвичай люди не можуть і 
навіть не хочуть зрозуміти духовне 
багатство внутрішнього світу людини, яка 
кожного дня працює з дітьми, адже в неї 
зовсім інші цінності. Нам, учням, також 
важко усвідомити всі проблеми наших 
наставників, хоча вони власним прикладом 
щодня демонструють приклад того, яким має 
бути гарний педагог. 

  Без сумніву, вчитель – це людина із 
сильним характером, міцними нервами та 
багатою фантазією. Це яскрава, творча 
особистість, яку хочеться поважати, до 
думок і порад якої будеш прислухатися. 
Також будь-який наставник має добре знати психологію дітей різного віку, вміти знаходити підхід до 
кожного. Можна лише мріяти про те, щоб улюблений вчитель ставав старшим другом, з яким можна 
порадитися чи поділитися найпотаємнішим, адже не в кожній  родині панує взаєморозуміння. 

  Кожен учитель прагне того, щоб школярі розуміли, вчили і любили його предмет, та лиш 
найкращий зуміє зацікавити ним. Педагог – це своєрідний режисер  та організатор-постановник, який у 
кожен проведений урок чи виховний захід вкладає душу, роблячи шкільне життя цікавим і неповторним. 
Хоча так я уявляю собі справжній ідеал, мені важко визначити найкращого з-поміж моїх учителів, адже 
всі вони, не шкодуючи сил, приділяють мені багато уваги та заохочують до навчання. Проте, скільки б не 
було в мене наставників, я ніколи не зможу забути першу вчительку, яку завжди згадуватиму з особливою 
ніжністю. Жінку, що допомогла мені зійти на першу сходинку до самостійності та вирушити у доросле 
життя школяра, звати Кузнєцова Любов Петрівна. Вона вже готується випускати наступний після нас 
4-й клас, а ми продовжуємо провідувати її та майбутніх «першачків», бо і досі відчуваємо її турботу і 
щиру зацікавленість нашими справами. Вона завжди вміла побачити наші здібності, допомагала 
розвивати таланти, залучаючи кожного до участі в різноманітних іграх, змаганнях, виставах та 
шкільних святах. Лише її небайдужість та вимогливість зробила унікальним посвячення у 
першокласники, допомогла нам інсценізувати казку «Дванадцять місяців» німецькою мовою, влаштувати 
«Веселі старти» чи «Українські вечорниці» за участю наших батьків. Ми дійсно стали однією сім’єю, 
багато збиралися разом, а на те, як мами частують нас варениками, а ми виступаємо перед ними у 
вишуканих українських костюмах, приходила подивитися вся школа. 

   Лише завдяки  творчій натурі моєї першої вчительки я не лише успішно вчилася, а й на кожному 
святі все краще декламувала вірші, співала чи танцювала. Її підтримка та віра в мене завжди надавала 
упевненості в собі та віри в успіх. У старшій школі  це мені дуже допомогло, адже тепер я вільно відчуваю 
себе на сцені, із задоволенням виступаю на різних творчих конкурсах. Не дивно, що якраз на основі нашого 
класу створено шкільні команди юних пожежників та інспекторів дорожнього руху, ми охоче беремо 
участь у змаганнях КВК. Причому задоволення нам приносять не лише перемоги, а й сам процес 
тривалої, іноді виснажливої підготовки, заради якої ми готові збиратися в школі навіть у вихідний. Для  
нас це змалку стало звичним, хоча й досі зі щемом у душі згадую репетиції випуску з початкової школи, 
під час яких ми не могли гарно заспівати фінальну пісню, бо сльози на очах були і в неї, і в нас… 

   Любов Петрівна ставилася до всіх учнів нашого класу, як до власних дітей, знала особливості 
кожної родини. Хоча це педагог із великим стажем роботи, її оптимізм і неймовірний запал не зникає з 
віком і продовжує нас дивувати, роблячи шкільні будні більш яскравими. Вона залишається нашим 
другом, продовжує радіти нашим досягненням і перемогам, засмучуватися поразкам та налаштовувати 
на позитивне вирішення будь-якої проблеми. Нам не потрібно чекати останнього дзвоника чи випускного 
вечора, аби згадати першу вчительку та подякувати їй за все зроблене для нас. Ми ніколи не забуваємо 
про неї, прагнемо порадувати успіхами і розкрити усі грані помічених нею талантів. Стільки глибоких 
почуттів хочеться вкласти у слова вдячності їй, тому не дивує звертання «вчителько моя», яке 
промовляють люди різного віку й життєвого досвіду – для неї вони залишилися колишніми учнями, хоч і 
привели до неї вчитися вже власних дітей… 

 
Анастасія Кучай, 8 клас, СШ № 282  

 



Перша вчителька 
 

Сьогоднішній день мав бути схожий на інші, як дві краплі води. Знову похмурий ранок з дощем і 
небом кольору запраної ганчірки. Знову кава і сніданок, сонне і тісне метро, а потім – важка робота у 
погонях за новим матеріалом для нашого місцевого журналу. 

Увечері, стомившись, я ішла додому, спостерігаючи за емоціями людей на їх обличчях і за 
обривками метушливих розмов. Коли приїжджаю додому на свою рідну вулицю, часто люблю погуляти по 
парку. Мені подобається годувати горобців і спостерігати за дітьми і вагітними жінками. У їх очах - 
справжнє щастя.  

 Ще з мого дитинства у цьому парку мало що змінилось. Хіба що побудували новий, більш 
сучасний дитячий майданчик. Коли я була маленькою, нашою єдиною гойдалкою було колесо, прив’язане 
мотузкою до дерева. Але то була радість. 

Сьогодні тут небагато людей. Спокійно і тихо. Я гуляю по парку і раптом бачу до болі знайомі 
очі. У пам’яті одразу забігали моменти дитинства, і серце забилось частіше. Це була моя перша 
вчителька – Наталя Олексіївна!  

Боже, вона ніскілечки не змінилась! Все той самий мудрий, добрий погляд, той самий пакунок із 
зошитами. Вона носила його додому і перевіряла наші контрольні. Обличчя Наталі Олексіївни трохи 
постарішало, але в очах – незмінна іскра. Ми дуже любили її. Це була одна із людей, яких неможливо не 
слухати. Вона ніколи не кричала. Лише лагідно називала наші імена і жартома повчала. Наталю 
Олексіївну ніхто не боявся, але дисципліна була завжди. Звичайно, різне бувало. Це ж дитинство. Але 
вчителька настільки розумно вирішувала всі проблеми, що ми лише дивувалися, як їй у голову приходять 
такі ідеї.  
        Я привіталася з Наталією Олексіївною. Було цікаво, чи впізнає вона мене. І на моє здивування, 
впізнала. Ще й назвала так само, як колись: лагідно, «Тонічкою».  Я допомогла їй нести важкий пакунок з 
із зошитами. Ніколи не розуміла, як вона може так легко з ним вправлятись. А бувало, що пакунків було 
два. Вона брала їх – по одному у руку, і швиденько крокувала у справах зі школи. 

З учителькою ми довго гуляли по парку, а коли почався дощ, я запросила її до себе додому.  
Згадували історії з мого дитинства, моїх однокласників. Головне – я майже забула усі їх імена, а 

Наталя Олексіївна говорила так, ніби ще вчора ми сиділи за партами. 
Я дивилась їй у очі і чомусь хотілось плакати. З часом я не помічала, як змінюється моє життя. 

Люди, які переживали зі мною разом щасливі моменти дитинства, якось швидко зникли, ніби їх і не 
було… А ми разом мріяли, як будемо дружити, святкувати дні народження сім’ями і подорожувати у 
відпустках. 

Так і розійшлись різними дорогами зі спільними мріями. 
-  Наталю Олексіївно, а чи давно ви бачили моїх однокласників? 
-З наєш, Тонічко, давно. Іноді я зустрічаю їх у місті, але у кожного свої справи. Я бачу їх 

заклопотані очі і чудово розумію, що цим людям -  не до спогадів дитинства. 
Так, я сама у цьому становищі. Але шкода, що життя – така складна річ. У дитинстві ми 

бачили його зовсім по-іншому. 
А вчитель – це людина, яка розуміє оті наші наївні погляди. Діти – головне коло спілкування 

вчителя. А як же важко полюбити чужих малюків  і сприймати їх, як рідних. Саме це і вміла Наталя 
Олексіївна. Ми відчували її любов. І дарували свою у відповідь. 

Хотіла б я навчитись знову бачити світ очима дитини. Думаю, вчителю це під силу. Ця людина, 
як ніхто, розуміє дитячі емоції і переживання. 

Я вдячна долі, що вона знову дала мені можливість згадати дитинство у компанії з його 
безпосереднім свідком – першою вчителькою. А Наталя Олексіївна знову зрозуміла мене. Я хочу 
подзвонити своїм однокласникам і просто поговорити, зустрітись. Можливо, наші шляхи пересічуться, 
як  колись. І знову завдяки коханій і близькій серцю першій вчительці.  

Антоніна Хабуля, 9 клас,  
СЗШ № 26 

 
 



 
Етюд про вчителя 

 
       Піт солоними краплями стікав по смаглявій шкірі, густе чорне волосся спадало на шию, 

мініатюрна, але жіночна постать відбивалася у великому дзеркалі. Вона була самотня у напівтемному 
танцювальному класі, де тільки легкими тінями блукали спогади…  

     Уперше Юля прийшла сюди зовсім маленькою. Вечорами чекала маму, яка  
викладала у Школі мистецтв сольфеджіо. І тоді ж дівчинка побачила елегантних красунь, які 

повільно вальсували зі своїми вишуканими партнерами. «Я хочу бути серед цих грацій!» - промайнула 
думка і закарбувалась у серці. Наступного дня Юля прийшла сюди вже ученицею. Почалися довгі дні, 
наповнені виснажливими заняттями. Їй подобалось, і втома приносила не роздратування, а насолоду.  

        Час непомітно спливав, Юлині виступи на змаганнях приносили перемогу.  
Вона жила у Школі мистецтв, усе інше: заздрісні погляди однокласниць, нерозділене перше 

кохання - залишалося осторонь.  
        Той день був схожий на багато інших: уроки, класна година і, нарешті, репетиція. Крізь 

навстіж розчинене вікно долітали звуки далекої музики, терпкі  
густі пахощі фруктового квіту наповнювали залу. Вона поринула у чарівну мелодію вальсу 

Шопена. І раптом… різкий біль у лівій нозі, він посилювався, впиваючись у кожну клітинку тіла. «Невже 
все?..» - встигла подумати Юля і знепритомніла.  

       До тями прийшла на лікарняному ліжку, на невеликому столі побачила квіти і гарну 
листівку з побажанням швидкого одужання з підписом Людмили Федорівни, її педагога й хореографа. 
Саме в кабінеті цієї жінки Юля, засмучена і принижена конфліктами з однокласниками, знаходила 
розуміння і підтримку. Сама атмосфера кабінету була особлива: на поличках кубки, у шафах висіли сукні, 
стояли пуанти, адже в минулому Людмила Федорівна - балерина.          

       Судорожно сьорбаючи гіркий чай, вдихаючи невловимий аромат гриму, Юля швидко 
заспокоювалася. Пізніше дівчина зрозуміла, що вчителька бачила в ній своє продовження, хотіла 
допомогти, вберегти від помилок. Часто Юля бачила у вікні порожнього класу стомлену жінку, що, 
незважаючи на роки, була  

напрочуд гарна своєю зрілою красою життєвого досвіду. І хоч важчими стали її рухи, пальці часу 
непомітно торкнулися її статури, але очі залишилися такими ж молодими, сяяли дитячою 
безпосередністю. 

        Юля посміхнулася: вона переможе цей біль, ще стане відомою танцівницею, бо поряд з нею 
такий наставник й учитель!  

 
Тарасенко Анна, 9-Д клас, 

Фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка 
 

 
 
 
 
 
 



  

Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюсь я… 
(Есе) 

Це вчителі, найкращі наші люди, 
Плекають нас для всіх крутих доріг. 
Болять майбутнім, школо, твої груди – 
Нехай святиться твій простий поріг! 

І. Драч 
Швидко летять роки. 

Ще зовсім недавно ми, малюки-
першокласники, переступили 
поріг школи – і ось уже 9-Б 
клас. Пам’ятаю, як 1 вересня 
2003 року мама вперше повела 
мене за руку до школи. О, то 
були незабутні враження! 
Тривожно билось моє серце, 
тремтіли від хвилювання руки, 
і блиск в очах, і захоплення від 
краси пишних букетів квітів, 
які тримали в руках діти. Я 
йшов з гордо піднятою головою і допитливо поглядав навколо. А як засвітилися мої очі, коли маму 
оточила з усіх сторін щаслива малеча. Напевно, тоді я вперше відчув себе найповажнішим учнем, адже 
моя мама – вчителька, взірець у всьому не тільки для мене. Вона дбає про наймолодших школярів, вчить 
їх бути чесними, справедливими, вкладає в їхні 
маленькі голівки зернятка знань. 

Мама показала мені вчительку, що 
посміхалася так природньо, невимушено, по-
доброму. Це була моя перша вчителька – 
Комаренко Ірина Петрівна. Вона взяла мене за 
руку і радісно промовила: "Тепер ти – 
першокласник!"  

Її рука була такою теплою, ніжною, як у 
моєї мами , міцно і водночас ніжно тримаючи її, я з 
Іриною Петрівною зайшли до класу, де було вже 
багато дітей.  

Я був переповнений емоціями. Про таких 
педагогів  кажуть: "Вчитель від Бога". Мені 
хочеться вклонитися серцем Ірині Петрівні за те, що вона подарувала мені щастя вважати її другою 
мамою, щастя безмежної любові до неї. Вклонитися їй за 
науку, за її чесну і мудру дружбу, за її ставлення до мене як до 
особистості. 

Тепер, навчаючись у 317 школі, кожного дня я 
розумію, як мені пощастило. Тут є все: і домашній затишок, і 
гарні друзі, і талановиті вчителі, завдяки яким я отримую 
освіту вищого рівня. 

Професія вчителя своєрідна і цікава. Сотні вчителів 
віддають частину себе і свого серця дітям. Вони навчають 
мислити і бачити прекрасне. Саме вчитель допомагає 
розпізнати добро і зло, щирість і підступність, багатство 
душі і духовне убозтво… У народі кажуть: "Якщо пощастило в 
житті, і ти зустрів справжнього вчителя, то життя буде 
прожите недаремно". 

Мені і справді пощастило, бо у нашій школі працюють 
вчителі – професіонали, які добре розуміються на своїй справі. 
Як і у кожної дитини, у мене є свої улюблені вчителі. Серед них 
наш класний керівник – Коваленко Людмила Василівна, яка 
піклується про нас, мов рідна мати. З нею я можу поговорити 



і довірити їй всі свої таємниці і хвилювання. А як вона радіє усім нашим успіхам, досягненням, 
перемогам?! Скільки свого власного часу вона витрачає, щоб виховати нас як успішну особистість, що 
впевнено крокує до поставленої мети. 

Учитель – творча людина, можна сказати, архітектор дитячих душ. Саме такою і запам’ятаю 
на все своє подальше життя Кузьменко Тетяну Михайлівну. Усміхнена і лагідна, вона завжди відкриває 
свою душу учням. Саме вона стала моїм провідником у чарівний світ 
поезії.  

                                Уроки – дивні відкриття – 
                                   Учили мудрості життя 

Вона "горіла" разом з нами 
І в душах будувала храми… 

А як прекрасно і влучно назвав вчительку А. Малишко?! Ви 
тільки-но вдумайтесь: "…зоре світова…". Дійсно, як ранкова зоря дарує 
радість нового дня, так і вчитель дарує нам щоденну радість пізнання 
світу, майстерно "ліпить" з нас справжню Людину. 

Зустрічаються вчителі, що мимохідь змушують тебе закохатися у свій предмет, а згодом 
стають твоїм другом і порадником, прикладом у будь-якій ситуації. Такою і є Усата Оксана 
Анатоліївна. Вона настільки захоплено розповідає, майстерно відтворює теоретичний матеріал. Не 
полюбити хімію просто неможливо. Багато її учнів стали послідовниками свого педагога. У ваганнях і 
прийнятті важливих рішень я подумки завжди звертаюсь до неї. Поруч із нею я бачу себе іншими очима і 
завжди намагаюсь стати кращим, розумнішим, щоб не підвести вчителя, бути гідним його 
послідовником.  

Тож, щоб там не казали, а найпрекрасніша професія – вчитель. І скільки б не пройшло часу, я 
завжди з повагою схиляю свою голову перед Вами, вчителі, бо Ви, дійсно, не повторні, самовіддані люди, 
гідні визнання і пошани. А завершити свої міркування хочу словами, навіяними мені весняними теплими 
днями:  

Так цінуймо й поважаймо працю, 
І шануймо вчителя свого. 

Бережімо, бережімо його, діти, 
І не підведемо ми його. 

Я вклоняюсь низько, низько, низько, 
Я вклоняюсь низько до землі. 

Й шлю уклін я вчителям Вкраїни, 
Від усього серця, від душі! 

 
 

Козинець Павло, 9-Б клас, 
спеціалізована школа № 317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Моїм вчителям присвячується 
 

Якось в Інтернеті прочитала, що більшість українців довіряють лише священикам та вчителям. 
І думки пересічних громадян нашої країни мені зрозумілі та близькі.  

Кому ж іще можна довіритись у такий складний час? 
І я теж довіряю своїм учителям, бо дуже ціную і поважаю їх титанічну працю. А мої педагоги 

такі різні: і зовсім «зелені», молоденькі, і середнього віку, і більш досвідчені. Але моїх наставників єднає 
одне: всі вони люблять нас, дітлашню, люблять свій предмет і знають його досконало. 
Наша школа працює вже восьмий десяток, але залишається все така ж молода, рідна, по-домашньому 
затишна. Але найбільша цінність школи-вчителі. Мудрі  й чуйні, уважні й розумні, порядні й ласкаві. 

Кожен із педагогів робить шкільне життя яскравим, незабутнім, насиченим. 
Але є улюблені вчителі. І я хочу розповісти про свою вчительку, Журіну Зою Федорівну, яка викладає 
українську мову та літературу і яка для восьмого класу стала другою мамою. Як переживала я, ідучи до 
п’ятого класу, бо не знала, хто буде моїм новим класним керівником. І ось перший урок, і привітна 
усмішка, і повідомлення, що класом керуватиме «просто українка, україночка». І полилася тиха і приємна 
мова, наче річечка, і душа моя заспівала, мов сопілочка. 

І повела вона нас, таких неслухняних і непосидючих, дорогою знань, долаючи разом із нами всі 
перепони й перешкоди на цьому нелегкому шляху. А було всього: і цікавих уроків, і захоплюючих екскурсій, 
і яскравих свят, і мовознавчих вікторин. Але найбільше мені запам’ятався один момент, про який хочу 
розповісти. Якось Зоя Федорівна насварила одного учня, а потім виявилося, що хлопчик був правий, і 
вчителька перед всім класом так сердечно просила у нього пробачення, а хлопчик обійняв вчительку і 
плакав, бо до цього часу в нього ніхто ніколи не просив пробачення. Який це був урок для нас усіх. З того 
часу «перепрошую», «вибачте», «даруйте» для мене не просто слова ввічливості, а та «єдиная зброя», якою 
Зоя Федорівна так вміло користується. Але найбільше наш клас любить відкриті уроки. Ніби все як 
звичайно, але так багато гостей, настрій такий схвильовано-піднесений. А в кінці уроку такий 
очікуваний, але завжди новий сюрприз – вірші нашої вчительки, в яких подяка за урок, за плідну 
співпрацю. 

Все йде, все минає. Час летить невпинно, ми, діти, дорослішаємо, а вчителі стають більш 
мудрими, досвідченими. Але між учнями та наставником назавжди залишиться невидимий зв'язок, 
почуття любові, яке щороку збиратиме повну школу гостей, що прийдуть на вечір зустрічі випускників, 
щоб висловити шану та подяку своїм учителям за недоспані ночі, за терпіння, розуміння, підтримку. 
І я впевнена, що пройдуть роки, і я прийду до своєї школи, може, вчителем, (а в нас у школі працюють 
педагогами випускники минулих років), а може, просто як випускниця. Прийду та скажу своїм 
наставникам слова подяки, і доземно їм уклонюся, і приведу до них учитися своїх дітей. 
Бо кому ж можна довірити найдорожче? Відповідь одна-моїм шкільним вчителям. 

 
Катерина Бутурлакіна, 8-А клас, СЗШ № 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Оповідання 
 

Їхні обличчя знають мільйони людей на землі... Нам 
здається, що їхні погляди та очі неповторні і на диво 
унікальні... Вони вражають нашу уяву словами, які пронизані 
новим змістом... Мелодією,що рятує від самотності... 
Образами, в яких ми знаходимо частинку  себе... 

Та  в цій історії така персона  буде лише провідником 
у задзеркалля, де в непомітному приховане величне... 

 Все розпочалося  ще теплого вересневого вечора в 
орендованій залі однієї з кращих галерей Нью-Йорка, більше 
сотні обурених людей чекали початку свята... З приводу 
нагородження дуже неординарної  особин на ім’я  — Нік 
Уоллес...  

Нік Уоллес — молода зірка американської 
фантастики, що приголомшує одну половину Америки своєю 
геніальністю, а іншу - палкими чорними очима, що 
запалюють пристрасть  навіть у найбезневинніших серцях. 
Його твори були відомі всьому світі й розліталися з полиць   
книжкових магазинів, неначе пусті обіцянки. Ловелас, геній, божевільний, багатій, титан літератури... 
Це все про нього... Тому не дивно, що більша половина гостей -  це жінки, що вдягнені у  сукні, які 
витончено облягають їхні худорляві тіла, а  на обличчях сяють витончені посмішки в червоних рамах 
помальованих  уст...  Та їм не судилося побачити свого принца! 

Річ у тім, що того вечора містер Уолесс мав отримувати чергову нагороду «Золоте  перо» за його 
новоспечений твір «Спогади майбутнього».  Але, на щастя, доля розпорядилася інакше... Того вечора його 
очікувало щось більше,ніж прозорі жарти, кришталеві компліменти і брехливі посмішки... 

Полюбляючи робити все поспіхом, Нік швидко надягав  свій піджак, кольору  похмурого неба, і  
вдивлявся у запилені тексти старих промов... Намагаючись скомбінувати тисячі слів у начебто 
справжній подив від отримання чергової  статуетки, що буде припадати пилом у темній коморі... Його 
нога майже переступила поріг дому, як він завмер, а з ним і час... Очі містера Уоллеса пильно вдивлялися 
в коряві  літери, що поспіхом були написані 11 років тому , 17-ти річним, ще нікому невідомим юнаком з 
міста Джексонвілль, штат Флорида.  

Вчитуючись  у кожне слово свого першого твору, він відходив від  дверей, закривши їх правою 
ногою, і  повільно просувався в бік улюбленого шкіряного крісла ... «Боже, яка маячння!- подумав Нік, 
сідаючи в крісло.- І як міссіс Рокфорд роздивилась тоді в мені талант? Міссіс Рокфорд... Цікаво, як 
склалося її життя?» І після цих слів чоловік занурився у шкільні спогади, в яких криється  таємниця 
теперішнього... 

Ранкове сонце і південний вітер обвивають маленький одноповерховий будинок з  побліднілими від 
часу фіранками на вікнах... Одягнений у сірі тони худорлявий хлопчик з мрійливими очима сів на 
велосипед і вирушив до школи... Сотні миль... І знову не встигав...Поспіхом він забіг у клас і традиційно 
усівся за останню парту... Аби бути  подалі від  безглуздих думок однокласників... Клаптик паперу і дивні 
роздуми на ньому... Щось про калюжі, що показували майбутнє і душі, що відлітали яскравими 
зірками...Пишучи на швидкуруч, аби не забути жодної вдалої думки , він повністю занурився в себе і 
навіть не помітив, як промайнув урок і перед ним стояла  з розчарованим обличчям вчителька 
літератури міссіс Айрін Рокфорд... Вирвавши листок із- під  «пера» молодого письменника, вона обурено 
вигнала його з класу, закривши двері перед  носом здивованого юнака. 

Увесь день хлопець не міг  знайти собі місце, його не бентежало те, що його покарають чи 
викличуть батьків... Він думав лише про те, аби вона не прочитала його... откровення!!! Під кінець 
навчального дня , набравшись хоробрості, він пробрався до кабінету літератури із усією наполегливістю 
17-ти річного юнака, аби забрати те, що належить йому... 

«Ти шукаеш свій  твір?- на диво спокійним голосом промовила міссіс Рокфорд.- Знаєш на моїх 
уроках ти зазвичай маєшся без діла... Загалом... Я прочитала твій твір... Вибач... треба було тебе 
запитати... Та я була дуже обурена на тебе...- підвищивши голос промовила вона.- Мені сподобалось... 
незвичайно, але дуже відверто!». Від ніяковіння юнак, вихопивши листок з рук вчительки, вибіг з класу. « 
Зажди! В тебе талант! Приходь завтра до мене після уроків, якщо хочеш навчитися писати краще..!»,-
крикнула вона вслід хлопцю. Після довгих  роздумів юнак все ж таки зваживя... 

Три боязких удари в двері... Її лагідна посмішка... Тиха розмова... І диво пізнання... 



Вже через годину обидва новоявлених друзів сиділи у затишному будинку... Пили  теплий чай ... І 
насолоджувалися музикою у виконанні Луі  Армстронга... 

«Перед тим,  як почати писати, - неочікувано розпочала міссіс Рокфорд.- Я заварюю собі м’ятний 
чай і вмикаю програвач з пластинкою у виконанні саме Луї Армстронга, він надихає мене... Знаєш, я  хочу 
навчити тебе багатьом таємницям цього стародавнього і величного мистецтва... І я вірю, що в тебе все 
вийде... Адже твоє світобачення таке неповторне і неординарне...» . У весь цей час напроти великодушної 
вчительки сидів захоплений її словами юнак, з палаючими від щастя очима... 

Було ще багато розмов, невдалих спроб і неабиякої  підтримки... А потім перемоги, перемоги... І 
визнання!!! Чи міг собі колись уявити простий хлопчик із риболовецької родини, що невдовзі його 
називатимуть «титаном» своєї справи,що ним будуть захоплюватися... 

Минає час... І ось у день чергового нагородження Нік Уоллес сидів у своєму улюбленому шкіряному 
кріслі, промовляючи: 

«Дякую! Дякую міссіс Рокфорд! Я вклоняюсь перед вашим іменем... Без вас я б не став тим, ким є 
сьогодні!» 

Піднявшись з крісла, письменник закурив улюблену сигару.. Невдовзі з ніжним дотиком увімкнув 
програвач - зі старих пластинах почав доноситися спів Луї Армстронга, принісши у душу невимовний 
спокій...Телефон... Дим сигари... Муркотіння телефонного циферблату... Миттєві гудки... 

«Добрий вечір! Ви не могли б мене з’єднати з Джексонвіллем, штат Флорида. Там живе моя 
вчителька  літератури, мій кращий друг і наставник...» А потім ті самі миттєві гудки... Дим від 
сигари... І спів Луї Армстронга... 

Строкань Наталія, 11 –А клас, 
СШ № 76 ім. О. Гончара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Учитель - свічка, яка світить іншим, згораючи сама 

(есе) 
Чотири свічки спокійно горіли і потихеньку танули... Було так тихо, що чулося, як вони 

розмовляють.Перша сказала: 
- Я - СПОКІЙ. На жаль, люди не вміють мене берегти. Думаю, мені не залишається нічого 

іншого, як згаснути! І вогник цієї свічки згас.  
Друга сказала: 
- Я - ВІРА, на жаль, я нікому не потрібна. Люди не хочуть нічого слухати про мене, тому немає 

сенсу мені горіти далі. Подув легкий вітерець і загасив свічку. Засмутившись, третя свічка вимовила: 
- Я- ЛЮБОВ, у мене немає більше сил горіти. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони не 

помічають тих, хто їх любить найбільше, - своїх близьких. І ця свічка згасла.  
Раптом... до кімнати зайшла дитина і побачила три згаслі свічки. Злякавшись, закричала:  
- ЩО ВИ РОБИТЕ?! ВИ ПОВИННІ ГОРІТИ - Я БОЮСЯ ТЕМРЯВИ! Вимовивши це, дитина 

заплакала. Тоді четверта свічка сказала:  
- НЕ БІЙСЯ І НЕ ПЛАЧ! ПОКИ Я ГОРЮ, ЗАВЖДИ МОЖНА ЗАПАЛИТИ й ІНШІ ТРИ 

СВІЧКИ: Я – Надія…. 
Коли читаєш ці рядки, відразу уявляєш на місці четвертої свічки ВЧИТЕЛЯ. Хіба не він є 

наставником для учня? Хіба не він запалює серця  прагненням до нового та цікавого? Чому дошкільник 
пристрасно бажає піти в школу, подружитися зі своїм першим учителем? Прийшовши в школу, дитина 
повна бажання дізнатися, як влаштований світ, і справедливо сподівається на підтримку учителя. 

Я сам був маленькою дитиною не так багато часу тому, і у своїх фантазіях малював портрет 
ідеального учителя. Яким він був? Перед собою я бачив добру людину, ніби фею з чарівної казки. Мені 
хотілося, щоб учитель мене любив, поважав, цінував мій щонайменший успіх. Це лише частина того, про 
що я мріяв, ідучи до школи. Любов, доброта, щирість - ось що треба сучасному учневі. Саме цих людських 
якостей так бракує дітям, оскільки багато батьків вимушені день і ніч працювати, щоб прогодувати 
сім'ю. Матеріальні цінності, на жаль,  у сучасному світі мають велике значення, і батьки часто  не 
замислюються, де ж їхній дитині отримати тепло, турботу, увагу? Якщо учитель цього не дасть, що 
стане з людьми в майбутньому? Чи не перетворимося ми у бездушних роботів, машинально виконуючи 
доручену справу? Холодність, користь, обачність, заздрість підстерігатимуть нас навкруги. Перший 
учитель - як це звучить гордо і ласкаво! Нерідко першого вчителя називають другою мамою. Доводилося 
на своїх уроках помічати, як однокласники називали вчителя мамою, але тут же, посміхаючись, 
бентежилися. Як приємно, коли діти довіряють учителю свої душі, чисті, непорочні, як білий аркуш 
паперу. Вони допитливо вдивляються в очі вчителя, намагаючись прочитати в них більше. Дивлячись в 
ці очі , вони шукають любові та розуміння. 

Чому часто трапляється так, що бажання вчитися пропадає? Адже всього місяць або два-три 
роки тому дитина підстрибом бігла в школу. Звичайно, просто сказати, що дитина відбилася від рук, і 
списати на втрату батьківського контролю та виховання. А, може бути, учителям не завадило б 
проаналізувати свою власну поведінку? Яким же все-таки має бути сучасний учитель? Так, учитель 
повинен йти в ногу з часом: використовувати у своїй роботі інновації, різні методики, повинен досконало 
володіти матеріалом, що викладається. Але передусім він має бути Людиною. Потрібно залишати 
негатив за порогом школи, а дітям нести і сіяти добре, розумне, вічне, як би важко не було на серці. І, 
мабуть, це найважче, і не кожному властиво мати таку силу духу та широту  душі. Від вчителів 
залежить,  кого ми отримаємо вже в недалекому майбутньому.  

Важко вчителеві працювати, особливо небайдужому, талановитому. І набагато важче, коли 
учитель вимушений брати скажене навантаження для того, щоб вижити. Я щиро сподіваюся, що педагог 
21 століття стане, нарешті, фахівцем високооплачуваної професії. Та міра самовіддачі, яка властива 
людям цієї спеціальності, рано чи пізно буде заслужено оцінена суспільством майбутнього. Сподіваюсь, що 
Україна, нарешті, скористується досвідом Європи і впровадить соціальні програми, які піднімуть 
престиж цієї поважної професії. 

Учитель - від слова учити. І, на перший погляд, може здатися, що це не так вже і складно. Але, 
якщо подумати, учитель - це тонкий психолог, актор, що з'являється в різноманітних образах, цікавий 
оповідач, професіонал у своїй справі. Він  дає нам перший, найважливіший життєвий урок: урок добра, 
порядності, чесності, мужності, любові до своєї землі, своєї Батьківщині, тому учителі - мої батьки. Але 
головне, що я отримую від них - це бажання вчитися далі, оскільки самі знання (у широкому значенні 
цього слова) будуть моєю опорою в житті, основою мого професійного успіху, особистого щастя. 

 
Микола Бурлак, 8 клас,  

СЗШ № 93 



Вчителько моя, зоре світова… 
 

   Я закінчую 9 клас. Які спогади залишаться у мене про роки навчання в школі? Про що чи про 
кого я буду згадувати протягом усього життя? Чи будуть мої спогади приємними? Ці питання повстали 
переді мною зараз, і я вирішила написати цей твір, у якому будуть відповіді на них. Твір про Вчителя. 

  Саме так, з великої букви, я пишу це слово - Вчитель. Мої спогади про школу – це, в першу чергу, 
роздуми про вчителів. Мені пощастило: мене вчили добрі, розумні, порядні, інтелігентні люди. 

 Взагалі нам усім відомо, що в школі працюють ті, хто любить дітей. Протягом 6-7 годин 
витримати галасливих, часто погано вихованих, цинічних, нахабних учнів може людина, яка їх, дійсно, 
любить. В одній із серій «Інтернів» доктор Биков говорить про вчителів: « … педагог – это призвание! 
Долг! Это жертва! Это подвиг, в конце концов! Но никак не престижная профессия». Робота педагогів 
важка, безкінечна і невдячна. Це Сізіфів труд. Здається, що вже досяг вершини, а камінь знову скочується 
вниз – і все треба робити спочатку. Я поражають янгольському терпінню наших вчителів. Учні 
прогулюють уроки, не виконують домашні завдання, грублять вчителям, не розуміючи, скільки болі вони 
завдають викладачеві. А тім треба терпіти і намагатися все виправити за допомогою тільки одного 
свого засобу—слова.   

   Якось моя мама сказала: «Запам’ятай: професія вчителя складається з трьох компонентів, 
трьох Т: Труд, Терпіння, Творчість. Немає вчителя без труда, немає вчителя без терпіння, немає 
вчителя без творчості». У педіатрів є таке правило: щоб доторкнутися до дитини, зігрій руки. У 
педагогів інше правило: щоб звернутися до дитини, зігрій своє серце. Учитель повинен переступити і через 
вороже ставлення до себе, і через дитячу байдужість, і через невдячність. І через зраду… 

  Це люди, які виконують свою роботу чесно, спокійно, без зайвої метушні. І що ми бачимо у 
відповідь? Наведу такий приклад: у Києві дуже багато різних пам’ятників. Є пам’ятники відомим 
особистостям, є жартівливі пам’ятники і скульптурні композиції: їжачку, балерині, коту і ціла 
Пейзажна алея таких споруд. А де знаходиться пам’ятник Учителю? Може, він десь існує, просто я про 
нього не знаю? Мені здається, що це повинен бути не просто маленький пам’ятник, а величезний 
монумент, який увіковічить нашу любов і пошану до вчителя. 

  Люди не зовсім чітко уявляють собі працю педагога. Що тут складного? Працюєш півдня, а 
потім спокійно відпочиваєш. А те, що до уроків треба готуватись, як кажуть наші вчителі, все життя, 
ніхто не помічає. А безкінечні зошити? А гори документів, які треба оформити? На столі нашої 
вчительки лежить стільки всього, що її ледве видно. Хто про це думає, говорить? 

    Давайте порівняємо роботу українського вчителя з роботою вчителя, наприклад, в Японії. 
Чому Японія попереду всіх інших країн? Серед японців тринадцять нобелевських лауреатів, а серед 
українців – жодного. Чому? Можливо, тому, що японці  по затратах на науку посідають 3 місце в світі.  
Освіта в Японії – одна з головних складових економічного розвитку країни.  Там не прийнято економити 
гроші на вихованні дітей. І такий спосіб вкладання капіталів є найкращим і найнадійнішим. 

  Якщо дитина хворіє, за шкільну парту сідає її мати, щоб записати дослівно пояснення вчителя. 
А для дитини найголовніше – отримати освіту, тому що в Японії цінуються тільки ділові якості людини, 
виховані працею. 

  Освіта в Японії – культ, який підтримує сім`я, суспільство і держава. Сумно писати зараз про 
нашу освіту. Можливо, мені не достає життєвого досвіду, щоб зробити правильний висновок, але культом 
в нашій країні є , на мою думку, зовсім не освіта. 

  І ніякі шкільні реформи не зможуть нічого змінити, поки в країні не підніметься престиж  
професії вчителя, поки освіта не стане державною справою , не стане культом. 

Але закінчити твір хотілося б не на мінорній ноті, а на мажорній – словами подяки тим, хто 
намагається зробити з кожного із нас Людину. Своїми знаннями, своїм світоглядом, своїми думками я 
завдячую моїм вчителям. Вони завжди давали мені сили, натхнення, підтримували в скрутну хвилину. І 
не тільки мене. Педагоги віддають  учням свої знання,  частину себе, своєї душі.  

Низький вам уклін за це, шановні наші Вчителі!        
                                            Катерина Свиридова, 9 клас, 

СЗШ № 93 

 
 
 
 



Учитель – це чарівник… 
 

Учитель – це чотири, які виставлені в семестрі чи зауваження в щоденнику, вивчене домашнє 
завдання або ж директорська контрольна робота? І так, і ні  - одночасно, оскільки слово «вчитель» може 
викликати у кожного свої особисті асоціації, пов’язані з таким життєвим досвідом, як навчання. 

Учитель - це не просто той, хто розкаже тобі нову тему... Учитель - це своєрідний чарівник, 
планка, на яку ти рівняєшся у житті, приклад для тебе i твоїх однокласників. Чудо тих чарів полягає в їх 
непомiтностi. Хтось, віддавшись їм, опановує передані знання, а інший, злякавшись та відштовхнувши ту 
магію знань, стає пустою бляшанкою, яку легко розбити чи зламати. 

Особисто для мене, кожен наставник, 
кожен вчитель - то є ціле життя, ціла історія, 
яку слід пізнати i вивчити. Усі вчителі моєї 
школи, для мене, важливі i відіграють у моєму 
житті велику роль, кожен з них щось мені дав, 
показав мені мої помилки, навчив як слід 
чинити в тій чи iншiй ситуації, допомогли, 
коли було потрібно...  

 Сягнувши трохи у глибину 
віків, можна побачити давньогрецькі школи, 
перші університети або колегіуми, але чи мали 
б значення ці будівлі без вчителів? Звичайно, 
хтось скаже, що рано чи пізно, але прогрес 
відштовхне їх назад. А хіба може техніка, яку 
«не навчила» людина, навчати інших?  

 Насправді, цінність та важливість людей, які нас навчають, важко  переоцінити. Сім 
літер, а скільки сенсу! Цікаво порівняти вчителя із пляшкою напою мудрості. Його неможливо не 
скуштувати, проте хтось не знатиме міри, хтось знайде у ньому присмак гіркоти чи кислоти, а комусь 
він піде на користь. Не менш цікаво бачити, як досвід поколінь передається учням наставниками, що є 
ніби оазисами у сухій пустелі, коли від посушливих та жарких питань життя стає нестерпним, 
з’являються марення та ілюзії, але ковток живильних знань повертає нас у світ реальності та веде 
наступною сходинкою до вершин знань, знаходження сенсу життя, істини. 

 Можливо, я сказав надто багато чи мізерно мало, але висновок, на мій погляд, тільки 
один – це поважне ставлення до вчителів. 

 Незвично буде ставитись серйозно до тих, кого раніше недолюблював, проте, незважаючи 
на гіркоту оманливого напою, слід спробувати його з іншої чарчини. 

Дмитро Скопінцев, 8 клас, 
 СЗШ №63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Дорога моя Людина 
 
 

Сонечко встає і шумить трава. 
Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти. 
Вчителько моя, зоре світова… 
 
   Хто не знає цих проникливих слів А.Малишка із «Пісні про вчительку», що давно стала 

всенародною. Скільки тепла, ласки, доброти й любові звучить у цих словах. А з яким же ще почуттям 
можна говорити про дорогих людей, близьких і рідних – учителів. Учитель… Яке звичайне і яке велике це 
звання! 

   Як річка починається з прозорого маленького струмочка, так людина починається від серця, 
має свого вчителя й наставника, який багато засіяв у її душу: доброту, любов до людей, до природи, до 
праці, до рідної землі, до матері – України, а головне – навчив бути людиною. Ключ до всіх духовних 
багатств світу – у нього, шкільного вчителя. 

   Учитель! Яка це свята професія. Бути справжнім учителем – це мистецтво. Адже треба вміти 
у кожному учневі відкрити тільки йому притаманні можливості, уміння, показати на що він, учень, 
здатен, розкрити його душу. 

   Для мене таким відкривачем душ стала моя перша вчителька Оксана Дмитрівна Нагалевська. 
Вона вміла в нас, своїх учнях, побачити людину, відкривала нам дивовижний світ науки. У моїх очах вона 
красива і мудра, славна своїми ділами. Скільки в неї терпіння, доброти, розуміння, невсипущої 
працьовитості, прагнення виховати нас, учнів, справжніми людьми. 

   Справедливо говорять, що від сім’ї, її традицій, духовності багато залежить у формуванні 
людини, як особистості. Але насамперед учитель, його приклад, його поради і настанови стають 
життєвим дороговказом для учня. Тож це вона, моя перша вчителька, окреслила мій життєвий шлях. 
Ми, її учні, побачили себе іншими очима, намагалися стати кращими, розумнішими, такими, якими 
хотіла бачити нас вона, Оксана Дмитрівна. Наша наставниця вчила нас жити, вчила добру, 
справедливості, вчила любити рідне село, батьків, рід наш, мову солов’їну, рідну школу. Вчителька моя 
відкривала малечі дивовижний світ – світ правди, добра, людяності, благородства. Ласкава, добра, 
врівноважена, була завжди справедлива, вимоглива. Ми переймали від неї найкраще. Навіть почерк її 
перейняли. Сама випускниця нашої школи, Оксана Дмитрівна, закінчивши Київський педагогічний 
інститут, повернулася в свою рідну школу вчителькою і пішла дорогою своєї матері, Гнатенко Віри 
Антонівни, яка все своє життя віддала справі навчання і виховання підростаючого покоління. Більше 40 
років пропрацювала вона в нашій школі, передавши любов до педагогічної праці своїй дочці, а частку своєї 
турботливої душі і щирого серця своїм учням, яких тисячі. «Наша вчителька, – називали на селі Віру 
Антонівну. – Наша!» Яка може бути більша оцінка для вчителя. «Наша,» - так тепер говорять і про 
Оксану Дмитрівну. 

   І для матері, і для дочки вчитель – це не просто професія – це покликання душі, серця, 
сумління. Адже нема святішого обов’язку, ніж сіяти в дитячі душі зерна розумного й доброго, щоб воно 
стало вічним. І Віра Антонівна, і Оксана Дмитрівна для нас приклад самовідданого служіння своєму 
обов’язку, своїй професії. 

   Вдячність до вчителя – риса вселюдська. Адже вони, вчителі, уміють усі болі й клопоти нашого 
зростання переплавляти у своїх небайдужих, неспокійних серцях і викристалізовувати у нас, своїх учнях, 
грані Людини. Дякую долі, що на моєму шляху зустрілася саме така Людина, Людина гідна великої 
поваги і наслідування. 

   Представник будь-якої професії пройшов через турботливі руки й добре серце вчителя. На світі є 
багато пам’ятників різним людям. Пам’ятника Учителю нема. Але учитель живе у кожному зі своїх 
учнів, у їх вдячній пам’яті, у їх вчинках, справах. Є професії, які то відходять у тінь, то стають дуже 
потрібними, навіть модними. А ось професія вчителя – завжди потрібна, вона – вічна! 

   І через рік, і два, і три…так само заходитиме в клас Оксана Дмитрівна, йтиме до учнів, 
відкриватиме їм незвідані світи, святі слова: Мати, Батько, Народ, Батьківщина – Україна. Учитиме 
добру, людяності, учитиме жити по правді і справедливості, виховуватиме почуття високої честі й 
гідності. 

Альона Дроботун, 11 клас,  
СЗШ № 278 

 
 
 



Думки з приводу… 
(Оповідання) 

  Тільки що  я народився. Я покинув затишне містечко, в якому досить вдало прилаштувався. 
Сніданок, обід, вечеря, словом, all inclusive. І раптом  хтось руйнує мій затишний дім, привозять бозна-
куди у бозна-яке місце. Там якісь невідомі створіння довго кривляться, показують свої язики і дуже 
дивно посміхаються. Я, як маленьке невинне створіннячко, ще  не знав, 
у чому полягала ця  дивина. Але ось зайшла якась жіночка, від якої 
приємно пахло голубцями, квашеною капустою, пиріжками і 
парфумами «Москва» 1954 року випуску. Це була моя бабуся, мій 
перший друг, порадник і вчитель.  Незабаром мене перевезли до якоїсь 
кімнати, всі вікна зачинили, двері замкнули, а мене закутали у вісім 
ковдр і ввімкнули три батареї, аби я, «такий маленький усіпусічка», не 
застудився.  

  Спершу було важко: туди не лізь, це не їж, те не дери, словом, 
нудно.      Проте наступні шість років були казкою: мене годували 
варениками з вишнями, носили на руках, купували іграшки, морозиво і 
таке інше. Але раптом без проголошення будь-якої тривоги рівно о 
восьмій годині мене відвезли до школи. Як колись сказав дуже розумний 
чоловік (мій сусід-двієчник по парті), школа – це тюрма для 
малолітніх. Від дзвінка до дзвінка, одинадцять років відбув - і вільний. 
У першому класі ми малювали якісь рисочки, крапочки. Причому, 
навіщо це було робити, нам не казали. Взагалі в школі ніколи нічого не 
пояснюють. Ось в третьому класі викликали моїх батьків. А я ж нічого не робив. Ну, можливо, трішки 
погрався з рибками в акваріумі. Ну, можливо, я зовсім трішечки його перекинув. Ну, і вже точно трішечки 
затопив наш кабінет. Але ж трішечки! Всього-на-всього чотири зіпсовані портфелі, зруйнований паркет і 
пошкоджені шпалери.  

  Найцікавіше почалося в старшій школі. Там я ближче познайомився з дивними створіннями, 
які називали себе вчителями. 

  Вчитель. Горде, урочисте слово, що навіює тривогу. Взагалі вчителів було багато. Вони, як види 
диких звірів, бувають різні. Деякі схожі на крокодилів: довго сидять у засідці, вишукуючи собі жертву. 
Щось розповідають, розповідають, а як тільки ти втратив пильність і задивився на свій новенький 
телефончик – хваць! І у тебе вже двійка, і нікуди в суботу ти не йдеш, і ніякого телевізора, бо й так 
«сліпий» вже. Також є такий вид вчителів, як вчитель-пітон. Представники цього роду воліють плавно 
поглинати свою жертву, томно розповідаючи про щось, що десь було, комусь важливо і для чогось треба. 
Причому за довгі роки таких знущань ще ніхто не здогадався, нащо і кому це щось потрібно.  

  Я взагалі ніколи не розумів, нащо ставати вчителем. Тоді, на моє глибоке переконання, 
вчителями ставали абсолютно неуспішні люди. Якщо вони були б видатними вченими, то працювали б на 
уряд, розроблюючи  нові унікальні пристрої, словом, рухали б прогрес. 
Ну, а якщо хтось би мав унікальне бажання навчати людей корисним 
речам, то можна  ж було піти працювати в престижний університет 
або коледж. Там і платять гарно, і діти розумніші. Тому після 
таких ретельних аналізів достовірних фактів випливала тільки одна 
думка: вчителі – істоти з паралельного виміру, фантастичні 
створіння. Вони спеціально працюють у школі, навмисно розповідають 
нам, що в них маленькі зарплатні і що їм не доплачують за перевірку 
зошитів, і що ми - безсердечні діти, хоча вони в нашому віці були 
набагато кращими. Потім вони годинами розповідають нам про 
бездушну владу, яка нічого не робить, міліцію, яка нікого не береже, 
лікарів, які беруть хабарі і так далі. А після цього вони  ще й 
звинувачують нас у відсутності патріотизму. І як їх після цього 
розуміти? З одного боку, ми не повинні списувати, а з іншого - маємо 
отримувати гарні оцінки. А як же, по-їхньому, ми будемо отримувати 
гарні оцінки, якщо не будемо списувати? Кожна наша спроба 
оцінюється і записується. Тобто правило - на помилках вчаться – в 
них не діє?! 

     Коли прийшов той вік, в якому розумієш, що мама кладе в кишеню до медсестри і чому не 
варто говорити, що підслухав біля дверей  старшої сестри, то стало вимальовуватися  зовсім інше 
розуміння вчителів.           



     По-перше, вони – люди. І в більшості випадків абсолютно нормальні. Вони зовсім не бажають 
нікому зла. А таке погане  першочергове враження складається тільки тому, що дійсно цікавих викладачів 
треба довго чекати. На превеликий жаль, гарних педагогів мало. Можливо, талант навчати  рідкісніший 
за талант співати чи малювати. А можливо, люди, які б дійсно могли чудово викладати, просто не 
знають про такі свої унікальні можливості. Вони стали продавцями, менеджерами, директорами. Чому? 
А тому, що працювати в школі - це не престижно, що хтось колись сказав, що бути репетитором – 
престижно, а викладачем – ні. Продавати пігулки для схуднення добре, а розповідати про техніку безпеки 
– ні. Причому так думають тільки вони, дорослі, люди, які вважають себе   вченими і мудрими. Адже 
вони вже забули, як це бути підлітком, ховати шпаргалки під партою, боятися заходити до кабінету, в 
якому сидить людина, що, здається, зовсім не поважає тебе, вічно гримає  і повчає. Через десятки років 
вони забули, як хочеться втекти з якогось уроку і зовсім не тому, що ти не розумієш предмета, а тому, 
що тобі не дають його зрозуміти. Здається, що ці очі здатні тільки докоряти, хоча й вони були колись 
маленькими Оленками та Іринками. І ось ці дорослі кажуть, що бути вчителем не престижно. І 
змушують гарних людей тікати від цієї професії, залишаючи на своїх місцях зовсім не тих, хто міг би 
чогось навчити.  

    Але я і такі ж, як я, думаєм, що престижно навчити любити свою Батьківщину, поважати 
батьків. Престижно показати комусь, що життя прекрасне, що не варто пасувати перед труднощами і 
не варто стрибати з десятого поверху. Престижно говорити українською, а не  „балакать”  суржиком. 
Зараз я знаю, що вчитель – це не той, хто розповідає про перпендикуляри, електрони, фізіологію чи 
фонетику. Вчитель – це людина, яка може бачити в кожному щось особливе, яка здатна розгледіти в 
маленькому створіннячку особистість, а не ще одного з чергових одних. Вона може побачити в дурному 
двієчнику скривдженого хлопчика, якого б’є вдома п’яний батько, а в нафарбованій дівчинці з сигаретою в 
зубах – скривджене серце, що тримається з останніх сил. Вона може змінити чиєсь життя, навіть не 
підозрюючи про це, і тільки через те, що щиро виконує свою улюблену роботу.  

     І, знаєте, це дійсно престижно: відкрити в звичайному Сашкові дивовижного Олександра 
Довженка.            

 
Юлія Кос, 11 клас,  

СШ №  317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Поезія 
 
 

УЧИТЕЛЯМ ЛІЦЕЮ №157 
 

Під сяйвом зір я пагінцем зростаю, 
Наснагу п’ю з родючої землі. 
Улюбленого вчителя не маю, 

Для мене всі – найкращі вчителі. 
 

Навчає бути чесним із собою 
Олена Струк. Піклується про нас. 

Вітчизни зерня Божою іскрою 
Пробуджує у душах повсякчас. 

 
Дає складних задач алегоричність 
Нам Леся Мазніченко, ніби дар. 

Лише для того аксіома – вічність, 
Хто точності король і володар. 

 
Лариса Калюш дуже добре знає, 
Як творяться в природі чудеса. 

Природу із людиною рівняє, 
Бо ці дві суті – Всесвіту краса. 

 
Пархоменко Лариса – як і завше – 

Від фізики прямує до буття… 
Знаходить поміж ними все найкраще – 

Красою нас захоплює й чуттям. 
 

Веде нас крізь минуле у майбутнє 
Мар’яна Максимчук, неначе гід. 

Щоб історичний досвід незабутній 
Уроком став, учив життю, як слід. 

 
 

Слова нові англійські нам в догоду 
Надія Кот щоденно відкрива. 

Англійську, що об’єднує народи, 
За другу рідну людство визнава. 

 
Щоб всі рослини на землі ми знали 

У схемі біології – знання 
Дає відмінні вчитель Панга Алла, 

Ми на уроці з нею, мов рідня. 
 

Про Шиллера, Толстого, їхні мрії 
Надія Яковенко розповість: 

І твором зарубіжним володіє, 
І знає, як його розкрити зміст. 

 
Галай Олена – лірик достеменний – 

У серці носить Слово-дивосвіт… 
Її мета – у паростках зелених 

Поезії пробуджувати Світ. 
 

Я розум свій знаннями загартую, 
Щоб суть речей побачити ясніш. 
Я працю вчителів люблю й шаную 

І їм усім присвячую цей вірш. 
 

Бо кожен вчитель – совість і тривога, 
Укладені в його священний труд… 

Бо кожен вчитель зоряну дорогу 
Нам серцем прокладає у майбуть. 

 
 
Лія Бурман, 9-Б клас, 
ліцей № 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
* ** 

Учитель, перед іменем твоїм 
Вклоняюсь низько, наче перед Богом, 

З твоїх ідей прокладена дорога 
У майбуття, в привітний щирий дім. 

Учитель, перед іменем твоїм 
Схиляю голову в покірному мовчанні. 
Не легко у бою, але в навчанні 

Для кожного із нас ти херувим. 
Учитель, ти для нас як море! 

Безмежна глибина твого знання 
І мудрості незламная броня 

Нікчемну ницість думки переборе 
Перед ім'ям твоїм стаємо на коліна 

Тобі завдячуємо всім, що є 
Усі заслуги наші-то твоє, 

Бо ти творець, а ми покірна глина 
 

Оксана Гайдук, 11 клас, 
Гімназія  НПУ ім. М.П.Драгоманова 

 
 

Перед Її ім’ям схиляюсь я… 
 

Присвячується О. В. Шторліній 
Усміхнена, прозора і легка,                      

Цікава, ніжна, різнокольорова – 
Мені з Її душі струмить така 

Блакитно-жовта українська мова! 
Так світло, як у феєричнім сні, 

Як на долоні, просто і відкрито – 
І як же поталанило мені 

Із Нею мову українську вчити! 
Та підметів і присудків навчать – 

То не найважче  у Її роботі: 
Вона найбільше прагне  розправлять 

Учнівські крила для стрімких польотів! 
Вона уміє так любить дітей, 

Що після цього соромно не знати: 
У світі треба жити для людей 

І вчитись віддавати, а не брати; 
Якщо творити – то без заборон, 
Якщо писати – неодмінно чесно, 
Бо щирість – головний Її закон, 

Бо правда – це для Неї  клич небесний! 
Вона для мене – честі еталон, 

Дороговказ на правильну дорогу, 
Їй не потрібно тронів і корон, 

Адже Учитель – це звання від Бога! 
Вона – це зірка вказівна моя 

На ще не звіданій путі незнаній. 
Перед Її ім’ям схиляюсь я 

У вдячності, любові та пошані! 
Марія  Міненко, 10 клас, 

 гімназіЯ «Києво-Могилянський колегіум» 
 



 
 

Прекрасній жінці, мамі й учительці! 
 

Присвячується  Вишенській Інні  Яківні 
 

 
 
 
       Як в люльці немовля-дитинка, 
            В основі світлої мети 
           Лежить палаюча іскринка – 

Забута формула краси. 
Це почуття… Глибоке, чисте… 

Не кожному дано відчуть 
Перетин довговічних істин, 

Яких ніколи не забуть. 
Та що ж це? Дружба, чи кохання, 

Чи щось рідніше? Може, це 
Всього лиш думки поривання 

У вічності туге кільце? 
Та ж ні! Ніякими словами 

Не описати почуття, 
Яке дарує дітям мама, 

Присвячуючи їм життя. 
Навчила нас добро плекати, 

В такий прекрасний нині світ 
Рішуче,  впевнено ступати 
Лишаючи від вчинків слід. 

І кожен дотик, кожне слово, 
Що з уст її тонких зліта – 
Це, мабуть, є буття основа, 

Це вічна правда золота… 
Де криється життя туманом, 

В основі світлої мети 
Немає місця для обману, 

Є лиш дорога, щоб іти. 
Іти із мамою за руку, 

Йти від початку до кінця… 
Чуть, як, мов вірш, римують стукіт 

Й «співають» радісно серця… 
І навіть у останні миті, 
Коли стає далеким світ, 

У думках матір – краща в світі, 
В душі назавжди її цвіт. 

І перша вчителька, єдина… 
Як матір рідна, бо колись 

Вона зліпила з нас людину, 
Ми з нею разом піднялись. 

 
Вишенська Поліна, 10-Д клас, 

Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка 
 

 



 

Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюсь я 
 

Блаженний день, коли зробив ти вибір 
Служінню дітям присвятить себе: 

Нагодувати їх духовним хлібом, 
Зерно в душі посіяти святе... 
О вчителі! Невже ви не втомились 

У юні душі сіяти зерно? 
Для цього ви на світі і з'явились, 
Щоб в учнях буйно проросло воно. 

О вчителі! І слів не підібрати, 
Епітетів, метафор, порівнянь, 

Щоб вдячності рядочки проказати 
За те, що щедро віддаєте нам. 

О вчителі! Прекрасного ви гідні, 
Бо вибрали в житті свою мету; 

І нині я за всіх скажу: - „Спасибі, рідні, 
За вашу місію подвижницьку й святу!” 

Учителю, прийми уклін доземний 
За щире серце і любов святу, 

За людяність і чесний труд щоденний, 
За відданість, а ще за доброту. 

За те, що ти даруєш дітям крила, 
Щоб їм летіти у широкий світ. 
За мрії світлі, знайдені вітрила 
І за щасливий, радісний політ. 

За кожен день і кожне щире слово, 
За ніжність й ласку в радості й журбі. 

За те, що в школі нам було чудово, 
Спасибі, рідний вчителю, тобі! 

Валентин Безшапкін, 9 клас, 
гімназія «Академія» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Мамі-вчительці  присвячую 
 

Моя матусю, рідна нене, 
Учителько невтомная моя, 

Ти – сяючий взірець для мене, 
Славитиму весь час твоє ім’я! 

 
Ти з тих, хто і вночі недосипає, 
Щоб лиш урок цікаво збудувать, 

Хто труднощі з усмішкою стрічає, 
Хто вміє щастя миті дарувать. 

 
Для тебе школа – рідний дім, 

Тут дорогі твоєму серцю діти, 
Яких стрічаєш з ласкою у нім, 
Щоб мови рідної усіх навчити. 

 
Ти серце своє просто на долоні 
Даруєш учням мало не щодня. 

Тому, напевне, так закохана у тебе, 
Твоя учнівська дружняя сім’я. 

 
Ти з тих, хто за покликанням працює, 

Для тебе вчитель – «сродний труд», 
Шкода лише, що цього не цінує 

Держава наша і МОНмолодьспорт. 
 

* * * 
Учитель – це не просто слово 

Й не тільки певний рід занять, 
Це – людськості життя основа, 

Небесна Божа благодать. 
 

Це той, хто нас зростив і вивчив, 
В життєву путь благословив, 

Дитячі душі не скалічив, 
Служить добру усіх привчив. 

 
Спасибі, рідні, за добро і ласку, 

За щедрість і душевну теплоту, 
За те, що дарували Ви нам Казку 
І вчительську любов свою святу. 

 
Схиляю голову уклінно 

Перед твоїм, Учителю, ім’ям. 
Нехай зоря горить нетлінно 

Усім моїм Учителям! 
Труцуненко Вікторія, 10 клас, 

гімназія-інтернат № 13 
 

 
 



Учителю! Перед твоїм ім’ям схиляюся я… 
 

Неможливо уявити світ, в якому не було б учителя. З давніх-давен і до сьогодення вони несуть 
світу вогонь знань, як давньогрецький Прометей. Вони дарують нам свою мудрість, яка допоможе у 

дорослім житті, виведе із скрутної ситуації. 
Бути вчителем дуже важка, відповідальна професія. Не кожному це під силу. В усі часи вона 

залишалася найбільш почесною і потрібною. Дуже важко знайти справжнього вчителя-наставника, що з 
честю і гідністю виконував би свій обов’язок. Таких вчителів люди з вдячністю пам’ятають усе життя. 

Учителі допомагали людству в усі часи та епохи. А скільки незбагненних таємниць пов’язано з 
ними! Хто навчив людей писати? Хто допоміг збудувати єгипетські піраміди? Хто показав, як орати 

землю, як сіяти хліб? Звісно, вчитель. 
Кожен день у їхніх руках долі мільйонів дітей, які повністю залежать від доброти, чуйності, 

відповідальності, уваги свого вчителя. 
Наставники допомагають своїм вихованцям знайти вірний шлях у житті, дають їм впевненість 

у своїх силах. Щоб бути вчителем, треба мати талант - любити дітей. Влучне слово, погляд, жест 
вчителя закарбовується у пам’яті, серці дитини. І це, як у малюванні - кожний рух пензлика залишає на 

білому аркуші паперу слід, який вже неможливо стерти. Тому треба бути дуже талановитим і 
хоробрим, щоб не побоятися намалювати перший штрих на чистому аркуші-душі, та мати віру в свого 

учня, щоб домалювати, закінчити, довершити свій шедевр. 
Цю професію дуже складно описати словами, але у серці кожна людина знає відповідь на питання: 

«Який він, справжній учитель?». Відповідь дуже проста - той, кого ми любимо і пам’ятаємо усе своє 
життя. І ми впевнені, що він також любить і пам’ятає нас, пташенят, яких він випускає у доросле 

життя. 
 

УЧИТЕЛЬ 
Вчителько, ви нам, як мати, 

І будем завжди пам’ятати ми 
Часи, в які ви вчили нас читати, 

Негоди, бурі та щасливі дні… 
О наш митець, усі твої шедеври 

 
У нашім серці довго будуть жити. 

 
Минули вже уроки і перерви. 

О, скільки вправ не встигли ми зробити! 
Їх краще зроблять вже наступні діти, 
Хай в цих, наступних, буде більше часу. 

 
Даруйте вчителям не тільки квіти – 

Умійте дарувати вдячність вашу. 
Ми дякуємо, вчителю, за щирість, 

Країну мрій, що ми відкрили в школі. 
А скільки б ще сказати, та на прикрість 

Хіба все передаш на людській мові? 
Марія Віксніна, 8 клас, 

СШ № 260 
 

 
 
 
 

 
 



 «Учителю! Перед твоїм ім'ям схиляюсь я» 
 

Я пам’ятаю ту хвилину, 
Коли побачила я Вас: 

В погожу вересневу днину 
Я вперше йшла у перший клас. 

Ви усміхалися ласкаво, 
Лунав дзвінкий, веселий сміх. 
Вас сонцем я тоді назвала, 
Так щиро Ви вітали всіх. 

Ви розсадили нас за парти, 
Навчили як сидіти нас, 

Сказали, що робити варто, 
А що не треба. Перший клас – 
То як волошка в чистім полі: 

Синіє небом на землі, 
Не зна ні кривди, ані болю, 

Лиш хмари у ранковій млі… 
У другий клас ми йшли бадьоро: 

Ви знов налаштували нас 
Досліджувать науки море 

Та знову й знову слухать Вас. 
Ми всі були талановиті, 

Завзяті, дружні, як сім’я, 
А Ви все також працьовиті, 

І Ваше другеє ім’я 
Вам досі личить: Ви – як сонце! 

Чекають ранком всі на Вас. 
Чарівне сяйво крізь віконце, 

А з Вами вірний другий клас… 
Роки минають дні за днями. 
Ми мали б вирости, та ні – 

Росла лиш прірва, що між нами, 
Із року в рік, за днями дні. 

Ви все марніли, все зітхали, 
А ми не розуміли Вас. 

Навчання ми ігнорували, 
І так було із класу в клас, 

Аж доки рік навчання п’ятий 
Кінця раптово не добіг. 

Малі дівчата та хлоп’ята 
Не обіймали Ваших ніг, 
А лиш хитали головою, 

Мовляв, скоріше б вже піти, 
Вже б розлучитися з тобою, 

Скоріше б вже тікала ти! 
Ви розумієте, напевно, 

Усі оті думки дурні 
Та усміхаєтесь непевно 

Усім, хто поряд, та мені… 
Весь шостий клас ми не вітались, 

Пройшовши часом біля Вас, 
А Ви, мов сонце, усміхались, 
Мабуть, чекали Ви на нас. 
Потроху стали Ви сивіти, 

Та й зморшки видавали вік. 
Напевно, ми – невдячні діти, 

Та ми такі вже сьомий рік… 



От восьмий рік ми йдем до школи, 
Та зараз ми знайдемо Вас 

І схилим голови додолу, 
Згадаємо ми п’ятий клас, 

Пробачення попросим тихо. 
Ви ж пригорнете до грудей 
І нам пробачите все лихо, 
Що натерпілись від дітей. 
Ви знов всміхаєтеся щиро, 
Мов сонце: м’яко і тепло. 

Ви – вічний символ дружби й миру, 
Ви – символ того, що було… 

Дивлюсь тепер у Ваші очі: 
Вони всміхаються до нас, 

Та знов вони не спали ночі, 
Все думаючи про наш клас. 
Адже тепер ми всі дорослі, 
Останній рік та прощавай! 

Стрункі дівчата, хлопці рослі, 
Прощальний вальс. Піди узнай, 

Куди життя нас розкидає, 
Як буде далі все у нас. 

Та щось у Вашім серці знає, 
Що ми – все той же перший клас: 

Такі ж малі та бешкетливі, 
Такі ж по-доброму дурні, 
Такі ж ми іноді жахливі. 

Ви усміхаєтесь мені, 
Бо я дивлюся пильно дуже 
На вашу посмішку до нас. 

Хотілось викрикнути: друже! 
Згадай минулий перший клас! 
Згадай учительку, мов сонце, 

Згадай любов її до нас, 
Згадай-но: сяйво у віконці! 

Згадай-но, друже, перший клас… 
У мене вже свої є діти, 
Я їх веду у перший клас. 

Вони несуть до школи квіти. 
Ідуть тепер вони до Вас. 
А потім донечка сказала: 
«Учитель наша – чарівна! 

Я сонечком її назвала, 
Так усміхається вона!» 

Учениц9-А класу 
СЗШ №161 м. Києва 
Грищенко Катерини 

 
 
 
 
 

 
 



 

Дорога наша класна мамо! 
 

Як тільки ми потрапили в ці стіни, 
У цей чудовий світлий клас, 

Ви теплим, ніжним поглядом зігріли 
Відтоді «друга мама» Ви  у нас. 

 
Посіяли розумне, добре, вічне, 
Душі своєї частку віддали… 

Вже проростають ті маленькі зерна 
Під поглядом, як сонце, золотим. 

 
Не тільки мама, а й наставник мудрий 

Утішите в скорботі і в біді. 
Дасте пораду, як чинити ліпше, 

Бо ми  ще дуже-дуже молоді. 
 

За кожен день і кожне щире слово, 
За ніжність, ласку в радості й журбі, 
За мудрість, за терпіння і турботу 
Спасибі Вам за все, за все в житті. 

Максим Білик, 8-А клас, 
СЗШ № 294 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Складаю шану вчителям  
 

Учителю! 
Всього себе ти посвятив в науку, 

Обравши місію важку, дитину взяв за руку. 
Ми упродовж всього життя вчимось чомусь новому, 

Бо світ усіх потрібних знань не осягнуть самому. 
І ти нам цей широкий світ відкрить допомагаєш, 

Віддати прагнеш нам все те, що сам ти добре знаєш. 
Ми всі учились не самі читати і писати – 

Життя дало нам вчителів, щоб нас цьому навчати. 
Ти вчиш нас пізнавати світ і в ньому виживати, 

За це пошану ми тобі всі маємо віддати. Учителю! 
До ніг твоїх схиляюся покірно, 

За все я дякую тобі, за службу твою вірну. 
Учителю! Замало слів, щоб скласти тобі шану, 
Так хочу бачити щодня усмішку твою гарну, 

Так хочу, щоби все життя твоє було щасливим, 
І щоби кожень учень був слухняним й дуже милим. 
Хай будуть ранки золоті й приємними тривоги, 
Хай рівні у твоїм житті лиш стеляться дороги! 

 
Наталія Буханець, 9-Г клас, 

Український фізико-математичний ліцей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

«Учителю! Перед твоїм ім'ям схиляюсь я» 
 

Вчителько моя, зоре світова,  
Звідки виглядати, де тебе знайти? 
 

Власні вірші я присвячую своєму першому вчителю Логвіненко Зої 
Анатоліївні. Вона була справжньою мамою для всього нашого класу, розуміла 

та любила  нас. Це був вчитель від Бога, бо Зоя Анатоліївна могла знайти 
підхід до кожного свого учня і відкрити в ньому його талант. На жаль, уже 
рік Зої Анатоліївни нема з нами. Мої твори – реквієм, висловлення подяки 

моєму Вчителю…*** 
       
 

Всі ми різними були, 
Неслухняні та малі, пустуни. 

Ми робили маневри, 
Випробовували твої нерви. 

Та ти це все пройшла, 
Підхід до кожного з нас знайшла. 

Можемо сказати прямо: 
Ти стала, наче рідна мама: 
І підтримаєш, і насвариш, 

Усі проблеми вмить розв’яжеш. 
Ти зробила все для нас, 

Найдружніший в світі клас. 
Та шкода, що сміх твій вже не роздається 

І суворий голос до нас не донесеться. 
Але в серці пам'ять  все живе, 
З нами по життю вона йде. 

 
 
 
 

Дарія Головань, 11 клас, СЗШ № 67 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Учителю, перед  ім’ям твоїм схиляюсь я… 
 

Що значить слово вчитель  у наш час? 
Багато значень набуло воно з віками … 
Це той, хто перші твори вчив складати        
нас? 
Хто все дитинство поруч був із нами? 
 
Учителів на світі є багато , 
І всі вони важливі - кожен з них. 
Вони – один народ завзятий, 
Його знання ми мусим зберегти. 
 
Для нас вони вивчали всі науки , 
Щоб на питання відповіді знать , 
Щоб потім нам знання давати в руки, 
Нам головне – питання лиш задать. 
 
На кожен смак знайдеться вчитель свій, 
Навчить тебе тому , чого ти тільки хочеш. 
Про декого з тих добрих вчителів 
Я розповім тобі , читач , охоче. 
 
Щоб рідну мову знати міг чудово , 
І володів би нею бездоганно , 
Звернись до українських знавців мови , 
Що розмовляють нею дуже-дуже гарно. 
 
Мов солов’їний спів у них слова , 
Їх звуки , наче річечки журчання , 
Переконайся – мови ліпшої нема , 
Окрім тієї , що вони навчають … 

 

Серед складних і формул, й теорем , 
І графіків заплутаних стежинок 
Лиш математик рішення знайде , 
Лиш він розплутає стежинки без затримок  
 
А мій наставник , тренер-хореограф, - 
Це педагог , що завжди був зі мною. 
Він вчить мене зануритись у ноти 
Й тонути в танцях з головою… 
 
Почуття допомагає танцем виражати 
І проявити через нього душу… 
Як солодко у танці забувати, 
Що я людина і літать не мушу… 
 
Отримую свободу лиш у рухах, 
У них літаю, наче поміж хмар… 
Зникають спогади про горе й смуток, 
Я знову вільна , я - це знову я !... 
 
Різних галузей учителі бувають, 
Усі вони – майстри своєї справи, 
Свої уміння передати нам бажають 
Тож  вчіться, не рахуйте в небі ґави ! 
 

           Учителі , в душі моїй ви знань зробили запис, 
            Хоч доля в кожного своя , 
           На серці викарбувавсь напис : 
          «Учителю , перед ім’ям твоїм схиляюсь я !...» 

 
Ольга Остафійчук, 8-В клас, 

СШ № 250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Учительці 
 

Сьогодні вранці знову задощило, 
І, мабуть, треба брати парасолю. 
Вона іде, така вся світла, мила, 

Вона вже майже наближається до школи. 
 

Іі від учениць не відрізнити: 
Легка хода, тоненька мов тополя. 
І хто ще вміє так дітей любити, 
Як наша люба вчителька у школі? 

 
Вона для нас казкова Мері-Попінс. 

Захоплює, закохує, еавчає, 
І будь-то дівчинка чи неслухняний  хлопець 

У кожного в душі свїй слід лишає. 
 

Вона для нас як молодість, як квіти, 
Дитинства першовересневий дзвоник, 
Можливість першим успіхам радіти 
І плакати, коли щось не виходить. 

 
Сьогодні вранці знову задощило, 

І, мабуть, треба брати парасолю. 
Вона іде, така вся світла, мила, 

Назустріч своїм дітям, своїй долі! 
Лілія Івашина, 8 клас, 

СШ № 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Учитель надає людині віру 
 

Учитель… скільки в цьому  слові 
І ніжності, і ласки, і добра. 

Не втратило воно і до сьогодні 
Отих-от якостей, що я йому дала. 

 
Він завжди чуйний та привітний, 

Недоліків у нього геть нема! 
До кожного знайде підхід він, 

Він наче має «шосте відчуття». 
 

Не думайте, що вчитель тільки вміє 
Дітей навчать читати й рахувать, 
Він кожному скарбницю ту відкриє, 

Де є все те, що мусимо ми знать. 
 

Коли буває тяжко, чи можливо, 
Проблема Вам навчатись не дає, 

Підійде вчитель -  і одразу, 
Відчутна вам утіха настає. 

 
Він допоможе, хоч уже надія, 
Погасла, наче іскорка вогню. 
Учитель надає людині віру, 

З якою та крокує по життю. 
 

Буває часом, що мені здається, 
Учитель має серце золоте, 

Таке, що часом посміхнеться, 
Радій, коли побачив це. 

 
Учити - то велика праця, 

Не всім бажаючим вона дана. 
Адже не кожному ще й удасться, 

Із року в рік жить в дружбі з усіма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


