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Хто такий педагог?
Лише той викладач, хто живе так, як навчає. —

 Г. Сковорода

Якщо  педагог поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – 
досконалий учитель. — Л. Толстой

Посередній викладач розповідає, Хороший викладач пояснює, 
Кращий викладач демонструє, Великий викладач надихає…

Кого боги хочуть покарати, того вони роблять педагогом. – 
Сенека Старший

Секрет викладання в тому, щоб показати, що ви все життя 
знали те, про що прочитали вчора ввечері. – NN

Педагог - людина, яка може робити важкі речі легкими – 
Ральф Волдо Емерсон

Якщо викладач має тільки любов до справи, він буде гарним 
педагогом. – Лев Толстой



ПЕДАГОГ



Обираючи професію, я переглядала безліч варіантів, хотілось обрати цікаву, 
багатогранну і творчу професію, кожен день знайомитись з чимось цікавим, спілкуватися, 
пізнавати та творити. Закінчивши коледж, за спеціальністю: “туристичне обслуговування”, 
про професію викладача навіть не мріяла. Для отримання вищої освіти поступила до 
педагогічного університету і мої погляди змінилися. Педагогічна діяльність відкрила світ 
недосягнутих вершин і творчих мрій… Робота з дітьми поглинає тебе в якийсь інший світ, в 
якому ти творець і наставник. До кожного уроку відносишся відповідально, старанно 
готуєш лекцію, з наснагою, розробляєш творчі завдання і з нетерпінням чекаєш уроку.

УСПІХ 
ВИКЛАДАЧА



Незалежно від того, де перебуває педагог, атмосфера 
навколо нього – це відбиток його індивідуальності. 

Молодий педагог - учорашній студент, який переступив 
поріг училища і тепер ким вона для нього стане – 

лагідною мамою, чи сердитою мачухою, залежить від 
нього.

Одну людину попросили піднятою вгору рукою дотягтися до мітки на стіні, вище якої 
вона не в змозі дістати. Зробили позначку й поставили нове завдання: їй запропонували 
дістати паличку, розміщену дещо вище від поставленої мітки. Через деякий час людина 
зробила і це. Потім мету було ще змінено: цього разу було поставлено завдання повісити 
паличкою капелюха ще вище, але й з цим завданням людина впоралася. Ця проста фізична 
вправа наочно демонструє ефект поставленої мети. 

Отже, мета проекту: сформувати впевненість у правильному 
виборі професії, вчитися діяти та спілкуватися в колективі, 

підвищувати свій професійний рівень, знаходити вихід із будь-якої 
ситуації



Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим 
запалити від них свої світильники. Т. Фуллер

Моя педагогічна діяльність розпочалася 1 вересня 2017 року



Освіта повинна бути істинною, 
повною, ясною і міцною. Унсур 

Аль-Маалі (Кей Кабус)







Не потрібно доводити, що освіта - найбільше благо для 
людини. Без освіти люди і грубі, і бідні, і нещасні. 

Микола Гаврилович Чернишевський

які я використовую



Практикую також проведення нестандартних уроків





включає в себе такі етапи



Викладач має змогу 
розкриватись, як 

організатор і 
консультант



включає:



Тому можемо зробити висновок:



Використ
овую

 та
кі:



Розглянемо декілька:



Моя професія  “Адміністратор” 
Тиждень з професії
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