
Педагогічний портрет 

Я, Качан Тетяна Володимирівна, вчитель історії. На педагогічній ниві вже 17  

років. Працювала на групі продовженого дня, де поринала у світ допитливих оченят і 

надзвичайно цікавих співрозмовників. Декілька років була педагогом – організатором: 

щодня щось нове, щодня відкриваєш нові грані можливостей, здібностей та талантів  

дітей. Насолоджуєшся співпрацею із творчими, ініціативними та обдарованими дітьми. 

Погоджуюсь із думкою, що вчитель завжди учень, бо щодня щось нове відкриваєш для 

себе. Лише три роки, як я  навчаюся бути класним керівником  – це не тільки  передача 

знань, умінь і навичок, а й всебічний розвиток здібностей та можливостей учнів, 

виховання порядного, відповідального, свідомого громадянина країни. Моя професійна 

діяльність ґрунтується на верховенстві загальнолюдських цінностей, норм і принципів 

моралі. 

       Моя мета – підтримати в учнів жагу до знань, розвинути і зберегти, вселити віру в 

себе, в свої сили. «Рятуючи» дитячий світ від безглуздих баталій, ти намагаєшся 

спрямувати енергію учнів на розвиток їх особистості. І повторюєш старі істини: 

слухай інших, якщо сам хочеш бути почутим; відкинь упередження щодо 

інших, якщо сам не хочеш бути затаврованим; стався до людей так, як хочеш, 

щоб вони ставились до тебе. Чи помічали Ви, що із всіх вікових категорій 

людей, саме діти під час розмови найчастіше дивляться Вам у вічі?! Вони 

довіряють Вам, вірять у Вас, окриляють Вас… Саме заради цього учитель, як 

вічний учень, шукає цікаву інформацію та нові форми роботи. Не знаю, чи 

багато моїх вихованців стануть дослідниками історії, але кожен з них, 

безперечно, буде Людиною. 

Мої захоплення: влаштовувати родинні свята, мандрувати, спілкуватися з 

цікавими людьми та спостерігати за тим, як змінюється все навколо тебе. 

Кажуть, кращий відпочинок – це зміна виду діяльності. Тому навесні я люблю 

спостерігати за квітами, що вигулькують з-під снігу; влітку – погрітися на 

сонечку із книгою в руках; восени – під шелест різнобарвного листя поласувати 

шашликом, а взимку, коли в повітрі вирують аромати Нового року, в обіймах 

своєї родини будувати плани на майбутнє. 

 




