
 

Моє покликання  -  
учитель 



 Професія учителя одна з самих 

шанованих, почесних і відповідальних. Можна 

сказати, що учитель створює майбутнє 

країни, оскільки від його праці багато в чому 

залежить різнобічність розвитку знань 

молодого покоління, його переконання, 

світогляд, моральні якості.  

 Педагогічна діяльність вимагає 

особливого покликання. Вихованням і 

навчанням можуть займатися люди з 

схильністю і любов'ю до цієї справи.  



 Педагогічна діяльність вимагає від людини 

певних вольових якостей: витримки, терпіння, 

послідовності, наполегливості, самовладання. 

Учитель зобов'язаний контролювати свою 

поведінку, управляти нею.  

 Дуже важлива в професії учителя мова, 

яка повинна відрізнятися виразністю, 

емоційністю, переконливістю. Учитель повинен 

уміти висловлювати свої думки грамотно, ясно, 

просто, зрозуміло для учнів.  



 Як би не мінялося суспільство, як би далеко 

не йшло воно у своєму розвитку, без учителя воно 

ніколи не обійдеться. В майбутньому зникнуть деякі 

професії, але учителі будуть завжди. Ця професія 

вічна. Учні вчаться у вчителя багато чому: 

працьовитості, умінню жити в колективі, бути 

сміливими і чесними, а це означає, що учитель 

повинен мати усі ці якості.  

 Учитель - вічний учень. Цілеспрямовано, 

невпинно треба працювати над собою. І так буде 

завжди! 



Завалевський, Ю. І.  

  Сучасний вчитель: вимір часу [Текст] : навчально-

методичний посібник для вчителів та студентів 

вищих пед. навч. закладів : рек. МОН України 

/ Юрій Завалевський. – Київ : Букрек, 2008. – 287, [1] 

c. : табл., схеми, рис. – Бібліогр.: с. 280–287.  

  Педагогічна культура вчителя [Текст] : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ : рек. МОН України / [П. М. Щербань, 

С. В. Шейко, М. П. Щербань [та ін.] ; за ред. П. М. 

Щербаня. – Київ : Вища школа, 2010. – 166, [2] с. – Авт. 

зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 164–165 



Зязюн, І. А.  

  Педагогіка добра [Текст] : ідеали і реалії : 

науково-методичний посібник / МАУП ; відп. 

ред. І. В. Хронюк ; рец.: Н. Г. Ничкало, С. Д. 

Максименко. – Київ : МАУП, 2000. – 312 с.  

   Хомич, Л. О.  

   Полікультурна освіта в контексті 

загальнокультурного розвитку особистості 

педагога [Текст] : монографія / Л. О. Хомич, 

Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай ; НАПН 

України, Ін-т педагогічної освіти і освіти 

дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 

211, [1] c. : табл. – Бібліогр. в тексті.  



   Керівник навчального закладу [Текст] : навч. 

посібник / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; [авт.-упоряд.: Н. С. Побірченко, О. О. 

Ярошинська ; рец.: Л. А. Гаєвська, О. Л. 

Кірдан]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 223, [1] 

c. : табл. – (Серія "Управління навчальним 

закладом"). – Бібліогр.: с. 178–181. 



Учитель повинен любити і передавати 

свої знання іншим, захоплюватися самим 

процесом навчання і виховання. 

 

 Успіх педагогічної діяльності багато в 

чому залежить від комунікативних 

здібностей учителя, від його уміння 

налагодити правильні взаємини з дітьми.  

Михайліченко, М. В.  

  Громадянська компетентність майбутніх 

вчителів [Текст] : навчально-методичний 

посібник / М. В. Михайліченко; НПУ ім. М.П. 

Драгоманова. – Київ ; Тернопіль : [НПУ ім. М.П. 

Драгоманова], 2008. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 

121–126.  



Иванова, Т. В.  

  Культурологическая подготовка 

будущего учителя [Текст] : 

[монография] / Татьяна Иванова. – 

Киев : ЦВП, 2005. – 281, [1] c. – 

Библиогр.: с. 268–281.  

 Красноштан, І. В.  

  Виховна робота класного керівника [Текст] : навч. 

посібник / І. В. Красноштан, І. І. Осадченко, 

М. І. Пащенко ; [рец.: О. А. Біда, Н. С. Побірченко, Л. Й. 

Прокопенко] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2010. – 

147, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145–146. 



Бобир, О. В.  

  Етикет учителя [Текст] : навчально-методичний 

посібник / О. В. Бобир ; МОН України. – Київ : 

Слово, 2009. – 212, [2] с. – Режим доступу: 

http://udpu.org.ua/library_files/426232.pdf. – Бібліогр.: 

с. 211–213.  

  Основи педагогічної творчості та майстерності 

[Текст] : курс лекцій : рек. МОН України як навч. 

посіб. для студ. ВНЗ / [Н. В. Гузій, Т. В. Шестакова, 

В. Х. Сидоренко [та ін.]. – Суми : Еллада S, 2009. – 

255, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – 

Бібліогр. в тексті.  



Осадченко, І. І.  

  Основи педагогічної творчості та 

майстерності [Текст] : [навч.-метод. посібник] 

/ І. І. Осадченко ; [рец.: М. В. Гриньова, Л. В. 

Ткачук]. – Умань : Жовтий О.О., 2012. – 

169, [1] с. 

  Педагогічна майстерність [Текст] : підручник 

для студ. вищих пед. навч. закладів / І. А. Зязюн, 

Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та ін.] ; за 

ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і 

переробл. – Київ : Вища школа, 2004. – 421, [3] 

c. –  



Гузій, Н. В.  

  Педагогічний професіоналізм: історико-

методологічні та теоретичні аспекти [Текст] : 

[монографія] / ; МОН України, НПУ імені М. П. 

Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2004. – 243, [1] с. : табл., сх. – 

Бібліогр.: с. 224–241. 

  Педагогічна майстерність [Текст] : підручник : 

[затв. МОН України як підручник для студ. ВНЗ] 

/ І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос . 

 [та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна ; МОН України. 

Академія педагогічної майстерності. – [3-тє вид., 

допов. і переробл.]. – Київ : СПД Богданова, 2008. – 

375, [1] с.  



Пам'ятайте!!! 

 Сучасний учитель справедливий, 

об’єктивний; часто і охоче посміхається; 

має хороше почуття гумору; природно 

поводиться; веселий, тактовний; 

упевнений в собі, дисциплінований; уміє 

посміятися над собою, самокритичний; 

швидко викликає людину на розмову, 

чуйний; усвідомлює свої обмежені 

можливості і те, що у нього немає 

відповідей на усі питання; доброзичливий, з 

ним легко в спілкуванні; відповідальний, 

відкритий, щирий; працелюбний, 

порядний, культурний. 


