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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
02.10.2020 

  Вчитель. Як багато сенсу в цьому слові. Для кожної 

людини воно має різне забарвлення.  

  Учитель допомагає вступити в доросле життя, навчає 

поваги, любові, вічних цінностей, вкладає моральні поняття в 

душі своїх учнів. Талант вчителя полягає в умінні передати 

знання іншому і в умінні робити важкі речі легкими. Учителем 

треба народитися. Він повинен бути сам вихованим, щоб 

виховувати інших. І як сказав М. Монтень: «Для того щоб 

навчити іншого, потрібно більше розуму, ніж для того, щоб 

навчитися самому». 

У моєму житті було багато вчителів. Деякі мені дуже 

подобалися, деякі ні. Але я зрозуміла одне: поганих вчителів 

немає, є різний підхід до учнів. Хтось вважає, що краще 

жорсткі заходи, хтось навпаки. Але, як мені говорила моя 

мама: «Вчителі теж люди. У них теж можуть бути проблеми, 

як і у всіх, але при цьому вони повинні ставити їх на другий 

план, тому що виховання учнів завжди було і буде для них 

головною проблемою»  

Наші педагоги, за ваше терпіння і мужність, хочу сказати вам 

лише тільки одне - «Дякую вам, дорогі вчителі!» 
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ЦІКАВІ ФАКТИ 

o   Учитель вважається однією з найдавніших професій. 
Перші навчальні заклади з’явилися в країнах 
Стародавнього Сходу (Китай, Індія, Вавилон, Ассирія) ще 
в IV–V тисячолітті до н. е. 
 

o   У понад 40 країнах світу навчальний рік розпочинається 
1 січня, в 16 країнах ? у березні. А ось переважна 
більшість країн, понад 120, починають вчитися 1 
вересня.  
 

o   В Україні День вчителя, який офіційно називається День 
працівників освіти, щорічно святкується в першу неділю 
жовтня, згідно з Указом президента України від 11 
вересня 1994 року. 
 

o   СпершуСпершу День вчителя почали відзначати в СРСР 
з 1965 року. Пізніше, в 1994 році, за рекомендацією 
ЮНЕСКО це професійне свято працівників освіти 
отримало статус міжнародного і почало відзначатися 5 
жовтня.  
 

o   На сьогоднішній день свято вчителів відзначають майже 
у 100 країнах по всьому світу. Крім того, Всесвітній день 
вчителів входить до системи всесвітніх і міжнародних 
днів ООН. 
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Рекомендації щодо профілактики захворювання на 

COVID-19 

 

o Проводити регулярну обробку рук спиртовмісним 

засобом та/або мити їх з милом; 

 

o Користуватися одноразовими масками при необхідності, 

проводити їх заміну, як тільки вони стануть вологими чи 

забрудняться; 

 

o Проводити наскрізне провітрювання приміщень та 

проведення вологих прибирань із використанням 

дезінфекційних засобів у приміщеннях; 

 

o Намагайтеся не торкатися очей, носа і рота немитими 

руками; 

 

o Якщо ви погано себе почуваєте, залишайтеся вдома та 

зверніться до лікаря. 
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