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If we teach today's students as we taught yesterday's, we 

rob them of tomorrow. Якщо ми вчимо учнів сьогодні 

так само, як вчили вчора, ми крадемо у них завтра 

Джон Дьюї. 

 «Найкращі роки – студентські». Скільки разів вам 

доводилось чути цю фразу від ваших батьків, вчителів, 

чи старших братів/сестер? «Чимало», – скажете ви. А 

скільки разів вам доводилось сумніватись у цій істині? 

Мабуть у декілька разів більше. Адже, сидячи за 

конспектами, рефератами або здаючи черговий важкий 

екзамен, статус студента видавався не таким вже й 

прекрасним. Як не дивно, але зрозуміти, що роки 

навчання у ВНЗ – найяскравіші у житті, ми здатні 

лише у зрілості. І не тому, що студентство – це час 

молодості, безтурботності й свободи від батьківського 

контролю. Ні, насамперед це період становлення вас як 

людини, коли формується власна думка й обирається 

власний шлях. 

Особисто мені пощастило отримати педагогічну освіту. Так, вам не здалося – саме 

пощастило. Адже на відміну від поширеної думки, що педагог – це невдячна професія, з 

кожним роком викладання я все більше переконувалась – мій шлях обраний правильно. 

А починалось все з навчання у Кам'янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка (2007-2013 рр.) Це були роки радості й переживань, успіхів і невдач.  

Скажу з гордістю: вчитися було цікаво, хоч і не завжди встигала читати художні 

твори повністю. Згадується зараз – й хочется дочитати, дописати, перескласти, знову 

отримати нову чистеньку залікову книжку й ходити з товстелезними конспектами лекцій з 

аудиторії до аудиторії світлими коридорами моєї альма-матер… 

Позаду…миті, які не повернеш назад. 

Всі ми в певний момент життя замислюємося над тим, яку ж професію обрати. На 

світі є багато гідних і корисних професій. Для себе я обрала професію вчителя англійської 

та німецької мов. Чому саме іноземної мови? Значення іноземної мови в сучасному житті 

неможливо переоцінити. Зі зростанням та поглибленням зовнішньоекономічних відносин 

зростає роль іноземної мови як методу комунікації в зовнішньому світі. Якщо розглядати 

англійську мову, то її можна вважати універсальною.  В яку точку світу Ви не поїхали б, 



знаючи англійську мову, Ви завжди зможете спілкуватися та пояснити свої думки. Для 

успішного вивчення іноземної мови навчатись потрібно щоденно, так само, як відвідувати 

тренування для підтримування гарної фігури. Англійська мова є досить цікавою та 

простою, що спрощує важкий процес вивчення. Багато слів в український мові мають своє 

походження з англійської, але вони вже настільки вкорінилися, що мало хто здогадується 

про це. Людина, яка володіє іноземною мовою, має більше шансів для отримання 

прибуткової посади, для вільного спілкування за кордоном та для розширення кола 

спілкування.   

Що ж відносно професії вчителя? Сучасний вчитель – це професіонал, який 

знаходиться у постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальне 

проблемне питання «чому навчати школярів?». Сучасному вчителю необхідні гнучкість і 

нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це 

можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності 

розвинених професійних здібностей. Вчитель має вміти мотивувати учня: до розвитку, до 

знання предмета, до пізнання світу. Це можна зробити лише тоді, коли любиш свою 

працю, коли ти відповідальний і відкритий до світу. Місія сучасного вчителя і школи — 

навчити дітей бути гнучкими у змінах. Також — легко адаптуватися і вміти навчатися 

впродовж усього життя. Щоб це вдалося, самому треба бути зразком. Проте, безумовно, 

роль вчителя змінюється. Якщо раніше він був єдиним джерелом інформації, то зараз має 

організувати навчальний процес так, щоб діти самі пізнавали світ. Він, як і раніше, 

залишається лідером освітнього процесу, але стає невидимим організатором. Учитель має 

зробити все так, щоб учні самі дійшли висновків — саме тоді вони запам’ятовують суть. 

Головний тренд у сучасній освіті — це зміна людей, які починають працювати 

вчителями. І зміна ролей, які вони виконують в освіті. Зараз освіта — це не просто 

фабрика, як у минулому столітті. Сучасні методи виключають фронтальне навчання та 

ретранслювання знань. Сьогодні передусім важливо володіти так званими soft skills — 

вмінням працювати в команді, вирішувати проблеми і знаходити творчі рішення. 

Сучасний український вчитель має сам бути учнем. Адже розвиток — це найбільший 

дар для кожного. І тільки коли ми інвестуємо в кращу версію себе, зможемо приносити 

користь іншим. Оскільки педагогічна професія — це служіння суспільству і країні, то 

сучасний вчитель має постійно змінюватися і розвиватися. 

 

 


