


необхідно вважати школу власною справою, а не чужою, куди ти 
потрапив випадково. Розібратися — отже, зрозуміти, чи до душі 
тобі праця вчителя. Намагайся зрозуміти, чи твоя ця справа, але 
не квапся з висновками.

Друга порада. Знайди себе, свій образ. Учитель — особистість, 
індивідуальність, інакше не варто говорити про творчість. Це не 
виключає наслідування, особливо спочатку. Навпаки, придив-
ляйся до майстрів. Бери на озброєння те, що тобі здається твоїм, 
що більше до вподоби. Не слід розуміти творчість як винайдення 
пороху. Педагогіка існує стільки, скільки існує світ. Прийоми 
та знахідки не вмирають із майстром, вони передаються його 
учням і послідовникам. Але кожний справжній учитель, навіть 
перей маючи, залишається собою. Як же розпізнати, що в тобі 
твоє, а що — чуже? Краще за тебе самого цього не знає ніхто. 
Звісно, потрібно прислухатися до сторонніх точок зору, у тому 
числі й критичних. Але якщо ти не матимеш внутрішнього від-
чуття істини, то будеш не вчителем, а — «чого бажаєте?». Це інша 
крайність — на противагу зарозумілості.
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І потім, хто сказав, що вчитель створює свій образ раз і на-
завжди?

Володимир Маяковський писав про художника Петра Келіна: 
«Кращий учитель. Твердий. Мінливий». Образ — не схема, а жива 
особистість. У будь-якому разі він має бути твоїм, мусить бути 
живим, а не маскою.

Порада третя. Не замикайся у своєму вчителюванні. Якщо 
вчитель — тільки вчитель, то це — нудно. Грай на гітарі, співай, 
пиши вірші, грай у волейбол, ходи в гори, збирай поштові марки, 
відвідуй театри та виставки. Розширюй коло друзів і знайомих. 
Спілкуйся з різноманітними людьми. Люби життя в різних його 
проявах. Ти повинен бути цікавим дітям, але цього не вийде, 
якщо ти зосередишся тільки на самому собі. Крім обов’язкової 
програми в тебе, як у майстра-фігуриста, повинна бути чудова 
довільна програма.

І знову ж, потрібно пам’ятати, що всі прояви особистості 
є індивідуальними. Не слід штучно культивувати в собі якості, 
що тобі не властиві. Універсальність не є обов’язковою. Не варто 
писати віршів, якщо в тебе немає здібностей. А найголовніше: 
ти маєш цікавитися людьми. Не припиняй спілкуватися, інакше 
засохнеш як зламана гілка.

Захопленість, багатобічний інтерес потрібні вчителеві не про-
сто так, самі по собі, а у зв’язку з особливістю його професії. Не 
даремно про вчителя кажуть, що він «і швець, і жнець, і на дуді 
грець».

Четверта порада. Пам’ятай про комплексний характер 
учительської праці. Усе має значення, усе потрібне: і ерудиція, 
і методика, і позакласна робота, і психологія спілкування, і любов 
до дітей, і дисципліна. Не слід це розділяти, це все взаємозалежне. 
І якщо ми говоримо про це окремо, то умовно. Зауваж: будь-яка 
розповідь про школу, епізод, навіть анекдот містить комплекс 
учительських якостей. Інакше виходить безглуздо, смішно або 
навіть гірше — непрофесійно.

Ти можеш заперечити, що тобі відомі вчителі, які добре зна-
ють свій предмет, але не володіють методикою, або такі, які 
тільки дають уроки, а після дзвінка поспішають залишити шко-
лу, або такі, у яких на уроках діти бешкетують, а вони кричать 
на них і ображаються. Так, ми теж таких знаємо. І радимо тобі 
пам’ятати, щоб ти таким не був, що ці вчителі — нещасливі, так 
само як і їхні учні.
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Сформулюємо п’яту пораду так: будь щасливим. Щоправда, 
це більше схоже на побажання, аніж на пораду. Тоді висловимо-
ся так: будь оптимістом! Вір! Жахливо, коли вчитель не бачить 
нічого хорошого ані в сьогоденні, ані в майбутньому. Плануй, 
фантазуй — нехай твої плани іноді будуть нездійсненними, але 
конструктивними.

У житті кожному буває важко й гірко, у кожного трапляються 
нещастя й горе. І вранці іноді не хочеться підводитися з ліжка та 
йти до школи. І навіть діти іноді дуже набридають… Але потріб-
но, необхідно себе переборювати. Життя — це подолання важких 
і навіть критичних ситуацій.

Так, ми іноді йдемо на різні компроміси, і це не суперечить 
тому, що було сказано вище. Це апеляція до розуму. Безком-
промісність — це впертість і невміння мислити перспективно. 
Але мета все одно повинна бути. І не тільки мета уроку, скільки 
мета всього твого вчителювання.

Діти не повинні бачити в тобі невдаху. Невдах не люблять. 
Навіть якщо щось не виходитиме, усіма силами руйнуй можливе 
враження, що в тебе не виходить узагалі. Усередині в тебе все 
повинно бути чітким і впевненим.

Шоста порада може видатися банальною: будь чесним і прав-
дивим. «Подумаєш,— скажеш ти,— я сам це щодня кажу учням». 
І дарма. Щодня це казати не варто. Сказав один раз — і виста-
чить. Але так, щоб діти тобі повірили. Діти дуже високо ціну-
ють чесність. «Так нечесно»,— це вкрай негативна оцінка. Хоча 
здебільшого вони хитруни та брехуни. Скажімо відверто: усі 
люди також іноді брешуть. Не обманюють принципово, а так… 
прибріхують «задля краси».

Порада сьома теж не є новою: цінуй гумор у спілкуванні 
з учнями. Якщо ти сам, як-то кажуть, не є дотепником, цінуй 
гумор в інших. Не бійся смішного, а також бути смішним сам: 
трапляються безневинні й необразливі смішні ситуації. Інша 
справа, якщо над тобою сміються постійно, якщо ти взагалі 
смішний — це все!..

Не потрібно вважати гумор прийомом. Усе, у тому числі й гу-
мор, повинно бути природним і доречним. Деякі вчителі сердять-
ся, якщо діти сміються. Навіть виганяють їх із класу. І дарма. 
Будь-якою ситуацією на уроці, у тому числі й смішною, учитель 
має володіти. І якщо вчитель сказав: «Посміялися — то й годі», 
клас повинен підкоритися. Необхідно пам’ятати й про те, що сміх 
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може боляче ранити. Він, на думку В. Маяковського,— грізна 
зброя. Тому слід знати межу, бути обережним і тактовним.

Порада восьма: будь природним, не прикидайся, не намагайся 
видаватися розумнішим і кращим, ніж ти є насправді. Усі твої 
зусилля виявляться даремними: діти тебе все одно викриють. 
Часто вчителя порівнюють із актором, і в цьому є певний сенс. 
Якщо ти граєш роль, нехай вона буде твоєю. Грай себе. І не пере-
гравай! Подібність між учителем та актором полягає, можливо, 
у тому, що обидва виходять на аудиторію, на публіку. Якщо між 
акторами та глядацькою залою не встановлюється невидимого 
контакту, то вистава не має успіху. Так і у класі. Деякі погро-
жують і стукають кулаком по столу, а дітям не страшно. Інші 
говорять тихо й дивляться вбік, але щось заворожує дітей, і вони 
не зводять з учителя очей. Це — феномен учительського гіпнозу, 
такого, утім, тендітного, але солодкого.

Найнеприємніше, коли вчитель на уроці не говорить, а де-
кламує чи виступає. Він — начебто вже й не він, а хтось інший, 
на його думку, кращий за того, яким він є насправді, а насправ-
ді — гірший, тому що штучний. Він прикидається, і це всім зро-
зуміло. Тим часом романтики, захоплені вчителі не обов’язково 
говорять із пафосом. Справжніх крил, що підносять їх над повсяк-
денністю, часом нікому не видно, і зовні людина виглядає зовсім 
звичайною. Але в цих людях є щось дитяче, вони й поводяться 
іноді майже як діти.

Порада дев’ята виникає з восьмої: не уявляй про себе більше 
того, ким ти є насправді. Знай собі ціну й будь скромним, не 
втрачаючи гідності. Не потрібно здаватися, потрібно бути.

Не бійся честолюбства і не слухай ханжів і бездарних за-
здрісників. Але честолюбство мусить бути всередині, демонстру-
вати його непристойно. Честолюбство, все ж таки, є допоміж-
ним — як стимулятор справи. Головне — справа. Це — твоє кредо, 
запам’ятай! Ти ж завжди перебуваєш перед очима, тим більше 
в дітей, які все бачать і все помічають, на все зважають. Від їх-
нього уважного погляду не вислизає нічого! І ти не вважай, що 
можна зневажати думкою дітей, їхнім ставленням. Вони є твоїми 
головними цінителями та суддями, вони, а не керівництво, і на-
віть не твої колеги та друзі.

Якщо не марнославство, то що ж повинно бути в основі твого 
життя та роботи? Твоя громадянська позиція.
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А отже, остання, десята порада: знайди її, свою громадянську 
позицію. Можливо, наше «знайди» є недоречним, адже ця позиція 
в тебе вже є. Можливо… Але вона формується, стабілізується та 
кристалізується у справі. Розмірковувати про політику, про пат-
ріотизм, про інтернаціоналізм — усі майстри. Не поповнюй і без 
тебе численних рядів «пікейних жилетів». Пам’ятай, що в тебе 
є діти, і твоя позиція потрібна передусім їм.

Громадянська позиція насамперед — моральна. Запам’ятай: 
які б чудові підручники не видавали, які б чудові програми  
не складали, справжній провідник громадянської ідеї — ти. І від 
тебе залежить, дійде ця ідея до розуму й серця учня в цілості та 
чистоті чи буде так хитромудро перевернена й перекручена, що 
результат виявиться протилежним.

І, нарешті, останнє: не сприймай ці поради як якусь подо-
бу скрижалей або безапеляційного проголошення непорушних 
істин. Ми не оракули. Абсолютних правил, придатних на всі 
випадки життя, не знаємо ані ми, ані решта людей — фахівців, 
письменників, порадників… Думай сам!
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