
Кажуть , що кожна про-
фесія є почесною і важли-
вою. Це, безперечно, так.  

Але центральною по-
статтю в суспільстві був і за-
лишається вчитель. Він фор-
мує особистість, розбуджує 
здібності, запалює в її душі 
вогник творчості і на протязі 
цілого життя є порадником і 
наставником. 

Я відчуваю гордість від то-
го, що праця моїх колег 
відрізняється зрілою май-
стерністю, яскравою 
індивідуальністю, творчою 
ініціативністю, високими ре-
зультатами. Низький уклін 

Вам, дорогі вчителі, за вашу 
працю, за любов до дітей і 
нашого закладу, відданість 
справі й  одержимості. 

Із святом Вас, з днем       
вчителя! 

 

Директор гімназії   

  Л.В. Погрібна 
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Професія педагога - одна з 
найдавніших в історії людства. 
Однак визначити точні термі-
ни її появи немає можливості. 
Зміст професії педагога поля-
гає у вихованні підростаючого 
покоління, тому доцільно зро-
бити невеликий історичний ек-
скурс, щоб з'ясувати, коли в 
людському суспільстві виник-
ла потреба у вихованні та на-
вчанні дітей.  

Виникнення педагогічної 
професії  має об'єктивні підс-
тави: з'явилася необхідність у 
передачі дітям досвіду трудо-
вої діяльності з тим, щоб з од-
ного боку, зберегти цей досвід, 
а з іншого - підготувати їх до 
майбутнього самостійного 
життя. Суспільство не могло б 
існувати і розвиватися, якби 
молоде покоління, що прихо-
дить на зміну старшому, зму-
шене було починати все споча-
тку, без творчого освоєння і 
використання того досвіду, 
який воно отримало у спадок.  

Уперше слово "школа" за-
стосували в середині І тис. до 
н.е. у Давній Греції, де вчите-
лями були вільні громадяни, їх 
називали граматистами, педо-
номами, дидаскалами чи педо-
трибами. Тоді виник і термін 
"педагог", але з іншим значен-
ням, ніж тепер: педагогами на-
зивали рабів, які водили дітей 
рабовласників до школи (з гре-
цької - "дітоводій"). 

Згодом слово «педагог»  

втратило своє первісне значен-
ня. Педагогами стали називати 
професійних вихователів, а по-
тім і викладачів, вчителів.  

У сучасних словниках вихо-
ватель визначається як люди-
на, що займається вихованням. 
У тлумачному словнику В. І. 
Даля «вчитель» визначається 
як наставник, викладач.  

Слово «вчитель», мабуть, 
з'явилося пізніше, коли людст-
во усвідомило, що знання є 
цінністю само по собі і що пот-
рібна спеціальна організація 
діяльності дітей, спрямована 
на придбання знань і умінь. У 
сучасному розумінні вчитель - 
це професія, змістом якої є на-
вчання й виховання.  

У Древній Русі вчителів на-
зивали майстрами, підкреслю-
ючи цим повагу до особистості 
наставника підростаючого по-
коління. У середні віки і в но-
вий час у деяких навчально-
виховних закладах (гімназія, 
кадетський корпус, інститут 
шляхетних дівиць) виховні фу-
нкції виконували класні дами, 
класний наглядач, наставник. 
У заможні сім'ї запрошувалися 
гувернери. Соціальний статус 
учителя був надзвичайно висо-
ким. 

Підготовка вчителів в Укра-
їні здійснюється у педагогіч-
них університетах, інститутах, 
коледжах, училищах. З'явили-
ся нові типи педагогічних на-
вчальних закладів, розширю-

Історія	професії	педагога	



 ється діапазон спеціальностей 
підготовки майбутніх фахівців у 
вищих педагогічних навчальних 
закладах, що супроводжується 
якісними змінами у підготовці 
педагогічних кадрів.          

Звичайно, було багато педаго-
гів, відомих і не дуже. Багато 
вчителів присвятили свої життя 
справі навчання дітей. 

Усім відомі приклади того, як 
вчителі в період гонінь на них, 
ризикуючи собою, навчали дітей 
рідної культури, мови та релігії; 
як у метро під час бомбардувань 
вони давали дітям уроки; як в 
партизанських загонах між боя-
ми навчали підлітків, з автома-
том напереваги… 

Всі вони живі в наших серцях, 
і ми пам'ятаємо про них, також 
як і про їх далеких предків, імен 
яких історія не зберегла, оскіль-
ки якби не вони, то кожна нова 
хвиля варварства і неуцтва зми-
вала б і перекидала цивілізацію. 

Недарма араби кажуть: 
«Серце істинного учня й  істин-
ного вчителя пов'язує незрима 
нитка». Воістину, це нитка - єд-
нальна покоління! 

   Привітання  
від випускників 
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Гімназія… Скільки спогадів навіює 
нам це слово. Спогади про цікаві уро-
ки, родинні свята, перше кохання, пер-
ші кроки в самостійне життя. Пройш-
ло вже 6 років, як ми закінчили гімна-
зію. Але спогади про гімназійне життя 
живуть у нашій пам’яті і до цих пір. 
Тепер у кожного своє життя, сім’я, ро-
бота, інше коло знайомих. Але ми зав-
жди із великою вдячністю говоримо 
про наших «наставників по життю» - 
вчителів, від яких ми взяли щось для 
себе. Їх незабутні уроки  давали нам не 
лише знання, а й вміння самопізнавати 
себе,  у будь-якій ситуації залишатися 
перш за все «Людиною з великої літе-
ри». 

 Це справді найкращі роки у житті 
людини. Тому й приходять ці думки з 
таким теплом і легкістю, тому й не за-
буваються гімназійні роки. І сьогодні 
нам хочеться сказати про гімназію і 
вчителів найкращі слова подяки.  

Дорога наша Людмило Володимирі-
вно, спасибі Вам за роки, місяці і дні, 
години, хвилини, миті, що разом із на-
ми провели. За дух добра і єднання, 
тепло душі і сяйво очей, за блиск і 
крила натхнення дякуємо всім серцем 
Вам!  

Любі наші вчителі, Ви були поруч із 
нами багато років,  ділилися усім, що 
знали самі. Спасибі Вам за «світло 
знань», за жар душевного вогню, за 
виправлення помилок, за працю, пові-
рте, витрачену недаремно, за чуйність 
серця і блиск посмішок! 

І хоч, залишивши стіни нашої гім-
назії, ми розійшлися різними дорога-
ми, але всіх нас єднає одне – вогник  
любові до всього близького і рідного:  
гімназії, вчителів, нашого рідного міс-
та! 

Зі святом Вас, наші рідні, з Днем 
учителя!!! 

 
Випускники Новобузької гімназії  

2009 року 
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Покликання 

вчителя –

покликання 

високе і 

благородне —

Л. Толстой 

Справжні професіонали і майстри 
Учитель… Як відповідально та 

багатогранно звучить це слово. До-
ля дарує кожному з нас Вчителя. 
Так, саме Вчителя - з великої бук-
ви. На мою думку, це важлива та 
відповідальна професія. Адже вчи-
тель не лише передає нам свої 
знання з певного предмету, він 
вчить нас вирішувати, відстоювати 
свою точку, бути людяним та від-
повідальним.  

Учитель формує обличчя майбу-
тнього. Недаремно випускники по-
стійно повертаються до своїх учи-
телів. Кожен випускник, прийшов-
ши до свого вчителя, ніби хоче 
сказати: «Ось, погляньте на мене! 
Я вже доросла, сформована осо-
бистість! І це ви зробили мене та-
ким! Саме Ви допомагали моїм 
батькам сформувати з мене осо-
бистість та зробити впевнений 
крок до майбутнього!»  

Педагогічний колектив нашої 
гімназії – це колектив справжніх 
професіоналів та майстрів своєї 
справи. Вони з цілковитою відпові-
дальністю та майстерністю доно-
сять до нас, учнів, свої знання та 
навички.  

Досвідченість та професіоналізм 
наших учителів – безмежний. Кож-
ний із них може знайти підхід до 
будь-якого учня, може зацікавити 
та з великої майстерністю донести 
свої знання.  

На чолі педагогічного колективу 
стоїть наполеглива, впевнена у со-
бі, справжній професіонал своєї 
справи, мудрий керівник, педагог 
із великої літери, який випустив у 

світ не одне покоління учнів – 
шановна Людмила Володимирів-
на. Для неї немає недосяжних 
цілей. Завжди допоможе тому, 
хто потребує її допомоги.  
      

 

Заступники директора: завуч 
із навчальної роботи – Олена Во-
лодимирівна. Відповідальна та 
надійна, добра і чуйна.  
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       Як правильно говорити, де поста-
вити кому, іменник чи займенник, 
винятки та правила – все це можна 
дізнатися від учителів української 

мови та літератури – Олени Вікторів-
ни та Світлани Валентинівни. Вони 
готові кожному передати всі таємни-
ці української мови.  

Завуч з виховної роботи – Те-
тяна Володимирівна. Без її орга-
нізації не обійдеться жоден вечір 
відпочинку. Конкурси, виставки, 
ярмарки, змагання, вечори відпо-
чинку – це все проходить під її 
чуйним керівництвом.  

 
Вислухає, допоможе порадою та 
вилікує словом психолог – Ната-
лія Олегівна. Кожен, хто зверта-
ється до неї за  допомогою, може 

бути впевненим, що вона буде 
надійно зберігати всі його таєм-
ниці. 

 



С Т Р .  6  

Романтизм і материнська плата, 
здавалося б зовсім не суміжні по-
няття. Але вчитель зарубіжної літе-
ратури та інформатики – Юлія Вік-
торівна зможе їх поєднати та пояс-
нити значення кожного з них.  

 
Математика – цариця наук, а зро-

зуміти її завжди допоможуть майст-
ри своєї справи – Людмила Володи-
мирівна, Інга Федорівна та Ніна Іва-
нівна. Квадратні рівняння, тангенси, 
котангенси, теореми та кубічна рів-
няння їх не лякають, адже вони 
справжні професіонали.  

 

      
 

 

 

 

Покликання 

вчителя –

покликання 

високе  і 

благородне —

Л. Толстой 
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залишиться ніхто. Не існує у світі 
такої країни, про яку б не знала Іри-
на Володимирівна. 

 
Англійської мови нас навчають 

найкомпетентніші викладачі анг-
лійської – Олена Юріївна та Вален-
тина Володимирівна. Завдяки тала-

нту і роботі цих викладачів, ми зна-
ємо іноземну мову та можемо її ро-
зуміти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перенестися на 3-4 століття на-
зад  допоможе справжній знавець 
історії – Тетяна Андріївна. Вона, 
як ніхто інший, знає про Наполео-

на, українських козаків та золоту 
Пектораль. Вимоглива, відповіда-
льна, чуйна і доброзичлива -  все 
це  поєднується саме у ній.  
      

Поглянути на світ із висоти пта-
шиного польоту, а не крізь шпари-
ну, допоможе   Ірина Володимирів-
на.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На уроці географії байдужим не 

Слово 

«учитель»  

з давніх-давен 

користується 

великою 

пошаною  

в народі  

М. Рильський 
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Учитель 

повинен бути 

артистом,  

художником, 

гаряче 

закоханим у 

свою справу… 

А.Чехов 

Кращого вчителя з біології 
ніж Людмила Афанасіївна – не 
знайти. Професіоналізм та дос-
від цього викладача знає кожен. 
Цілеспрямована, вимоглива і 
водночас ніжна і ласкава. Вона 
любить дітей і з легкістю знахо-
дить із ними спільну мову.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не для кого не секрет, що хі-

мія - одна з найскладніших наук, 
а зрозуміти її нам допомагає Ві-
ра Михайлівна. Про кислоти та 
гідрати знаємо ми все і реакцію 
обміну нам дуже просто провес-
ти,  і цим ми завдячуємо саме їй.  

Фізика не кожному під силу, але 
для Антоніни Миколаївни в ній не-
має нічого складного. Чуйна, доб-
розичлива та професіонал своєї 
справи. З легкістю вона передає 
власні знання кожному учню. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчитель технологій – Андрій 
Володимирович. Відповідальний, 
цілеспрямований, завжди досягає 
поставленої мети. Справжній майс-
тер на всі руки і просто, справжній 
чоловік.  
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Справжній патріот та щирий 
українець – Віктор Іванович. За-
вдяки йому та його знанням, які 
він передає хлопцям на захисті Ві-
тчизни, наша країна може нічого 
не боятися, адже захищатимуть її  
вихованці Віктора Івановича.  
       

Тетяна Володимирівна – навчає 
дівчат, як правильно надати першу 
медичну допомогу. Медична сест-
ра вищої категорії з десятирічним 
стажем роботи. Її уроки пізнаваль-
ні й дуже цікаві.  

 
      Ось такі вони, наші любі вчи-
телі. І я з цілковитою впевненістю 
та відповідальністю можу сказати, 
що вони справжні професіонали та 
майстри своєї справи! Кращих, 
ніж вони, немає! Зі святом Вас, 
наші рідні, з Днем учителя! Дякує-
мо Вам, любі вчителі, за знання, 
які ви нам передаєте!!! 

 
 

                                                                 
Президент гімназії –  

Хриплива Альона 

Тримають нас у формі і піклу-
ються про наше здоров’я, вчитель 
фізичної культури – Світлана Віта-
ліївна та вчитель основ здоров’я – 
Тетяна Володимирівна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдяки їх праці,  нашому здоро-

в’ю нічого не загрожує, а спорт -  
наш найліпший друг. 

  
    
 
 

Якщо вчитель 

поєднує в собі 

любов до справи 

і до учня, він — 

досконалий 

учитель 

Л.Толстой 
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Учитель повинен 

бути артистом,  

художником, 

гаряче закоханим 

у свою справу… 

А.Чехов 

Обраниця долі 

Кожна людина – коваль своєї  
долі. Але є люди, доля яких ви-
бирає сама. Це люди, які ніколи 
не зупиняються, досягають вер-
шин, але йдуть уперед. І голов-
не, вони ведуть за собою інших, 
їм потрібно бути необхідними. 

29 вересня відмічає свій юві-
лей  директор Новобузької гім-
назії  Погрібна Людмила Воло-
димирівна 

Диригентом великого гармо-
нійного оркестру  назвали випу-
скники гімназії Людмилу Воло-
димирівну Погрібну. 

 
Гімназія – то наш оркестр живий, 
А ви  – її незмінний диригент. 
Ваш учень – музикант його новий, 
І кожен вчитель – вірний  

асистент.    
 
Сьогодні ми хочемо від імені 

вчителів, учнів гімназії, її випу-
скників розповісти не просто 

про вчителя, директора, а про 
людину, яка дійсно стала обра-
ницею долі. 

А починалося все зовсім по-
іншому. Не мріяла Людмила 
Володимирівна стати вчителем. 
Навіть у думках не мала, що 
пов’яже свою долю зі школою. 

Дитинство її було, як у всіх. 
Але було велике бажання вчи-
тися.. закінчила школу зі сріб-
ною медаллю, склала вступні 
іспити… 

Студентське життя, перше 
кохання, заміжжя. Молоде под-
ружжя вчителів отримує напра-
влення  в Новий Буг, невеличке 
Миколаївської області. Молоді, 
енергійні, з бажанням працюва-
ти – такими побачили подруж-
жя Погрібних в школах, де по-
чали свій шлях молоді вчителі. 

По-різному бачилось майбу-
тнє. Але десь там, у глибині ду-
ші, вже зажевріла іскорка вели-
кої любові до дітей. А ночами  
у вільний час вже вимальовува-
лись уроки, цікаві завдання.          

Те, що лише вимальовува-
лось на початку шляху, стало 
дійсністю. Захоплюючі уроки, 
переможці різних математич-
них конкурсів. І робота, робота, 
робота… 

Далеко не в кожній школі 
більшість учнів у графі 
«улюблений предмет» напи-
шуть «математика». Це зале-
жить не від предмету, а від то-
го, хто веде за собою на уроці, 
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 Головне кредо в роботі з дітьми: 
«Усе для розвитку дитини, для її 
життєтворчості». 

За 15 років Людмила Володи-
мирівна зуміла згуртувати навко-
ло себе не просто хороших педа-
гогів, а справжніх однодумців. 

    Вже учні Людмили Володи-
мирівни приводять у гімназію 
своїх дітей і з гордістю говорять: 
«Це була моя вчителька, це вона 
мене навчила робити якнайменше 
помилок у житті». 

    І тому колектив гімназії, ба-
тьківська громада висунули кан-
дидатуру Людмили Володимирів-
ни на конкурс «Людина року», де 
в номінації «Освіта» вона отри-
мала перемогу. 

    Ось і отримався ювілейний 
портрет, у якому переплелися яс-
краві фарби життя незвичайної 
людини. Праця Людмили Воло-
димирівни є незаперечним свід-
ченням того, що великий талант 
педагога, робота душі обов’язко-
во реалізує свої можливості, мож-
ливості учнів і колег, і проб’ється 
через будь-які перепони на доро-
гу передових думок свого часу. 
Так, ця дорога не легка, але її об-
рала Людмила Володимирівна 
сама. 

   Дай же, Боже, Вам, Людмило 
Володимирівно, наснаги, терпін-
ня, здоров’я на  життєвому шля-
ху! Зі святом Вас, колего, з юві-
леєм! 

 
З повагою педагогічний  

колектив Новобузької гімназії      

хто, здається на перший погляд, 
«сухий», нецікавий матеріал по-
дає так, ніби це найцікавіший пре-
дмет у світі. Не тільки високий 
професіоналізм, а й різносторон-
ність знань, великий духовний по-
тенціал  приваблював і учнів, і 
вчителів. І за допомогою, за пора-
дою йдуть вже не тільки учні, а й 
колеги. 

       Скільки молодих вчителів 
та й ровесників до цих пір диву-
ються енергії, енциклопедичним 
знанням Людмили Володимирів-
ни. 

        Життя не стоїть на місці. У  
2001 році була відкрита Новобу-
зька гімназія. Першим директо-
ром  Новобузької гімназії стає 
Людмила Володимирівна. І  сьо-
годні  можна з упевненістю сказа-
ти: « Це  дійсно заклад нового ти-
пу, нового не за формою, а за ду-
хом». На відкритті гімназії Люд-
мила Володимирівна виголосила 
клятву, яка лягла в основу всієї 
роботи: 
 «Гімназія – для гімназистів, 

для вчителів – це місце копіт-
кої, творчої, наполегливої пра-
ці». 

 Насилля, спонукання в будь-
яких формах – неприпустимі, 
зацікавлення й роз’яснення – 
основний інструментарій учи-
теля. 

 Ніхто не повинен боятися ви-
словлювати свою думку з будь
-якого питання. 

 Мислити по-іншому – не зло-
чин. 



Хай доля учительська красивою буде, 

А гімназія хай рідна про вас не забуде, 

Рятує хай ангел – спаситель всіх вас, 

Щасливі й здорові були щоб весь час. 

Хай мрія прекрасна веде вас в життя, 

Щоб ладилось все і велось до пуття. 

Хай ваша надія вам живить серця, 

Натхнення і творчість дає без кінця. 

Не зникне хай віра в казки й чудеса, 

Хай будуть із вами любов і краса. 
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