
      За що ми цінуюмо шко-

лу? За знаннѐ, ѐкі вона даю, 

за можливість спілкуватисѐ 

з друзѐми і проѐвлѐтити 

себе. Але найбільш цінним 

ю те, що школа лагідно 

готую нас до серйозного 

життѐ. 

      Інколи буваю так, що вчитель одним лише словом 

може закохати учнів у науку. Яскравим прикладом 

такої творчої педагогічної праці ю Галата Віра 

Михайлівна. Пам’ѐтая, ѐк ще з перших уроків вона 

почала відкривати нам завісу перед справжньоя 

математикоя. Справа учнів була лише одна – слухати 

і запам’ѐтовувати. Якщо не виходило що – небудь, 

завжди можна було підійти і спитати. Ніколи не було 

такого, щоб Віра Михайлівна відмовила у допомозі. 

Звичайно ж, вона вимагала знань. Адже сидіти, 

нічого не робти, ще й іншим заважати – хіба це дос-

тойно справжнього Учнѐ? 

      Зараз, коли Віра Михайлівна  на заслуженому 

відпочинку, досить важко звикати до її відсутності у 

школі. Вона виховала не одне поколіннѐ, длѐ багать-

ох її учнів математика стала основоя життѐ. Честь і 

шана цьому Педагогу з великої літери. 

Золота Єлизавета 

 

Тищенко Тетяна Григорівна 
наша перша  і найкраща вчи-
телька. Вона була длѐ нас 
керівником, вихователем і 
другоя мамоя, ѐка дбала і 
переживала за кожного з нас. 

У нашій пам’ѐті залишаятьсѐ 
лише найкращі спогади про 
початкові класи. Навчатисѐ 
було цікаво та захопляяче, в 

школу ми ходили завжди з радістя, а кожен день 
був сповнений хороших вражень. І все це завдѐки 
Тетѐні Григорівні. Ми надовго запам’ѐтаюмо всі 
свѐта, ѐкі організовувала вона длѐ нас. Новий Рік, 8 
березнѐ, День Іменинника – ми чекали їх з нетер-
піннѐм. Часто згадуютьсѐ, ѐк ми виїжджали з класом 
на природу, відвідували цікаві музеї і різні екскурсії. 
Як добре нам було з нея, ѐкий прекрасний час вона 
нам подарувала! 

Тетѐна Григорівна не просто хороший вчитель, до 
неї завжди можна було звернутисѐ за порадоя у 
різних ситуаціѐх і вона обов’ѐзково знаходила пот-
рібні слова. 

Завжди усміхнена, привітна, вона постійно рада нас 
бачити, хоч скільки вже років пройшло з того часу, 
ѐк ми в неї навчалисѐ. Тетѐна Григорівна завжди 
буде в нашому серці, така мудра, добра, ніжна і 
лагідна. 

Євсякова Марина, Ращик Юлѐ. 10Б клас. 

Ви—наша муза, гордість і опора, 

Взірець учительства, терпіннѐ і добра, 

І Солонѐнська перша наша школа 

Безмежно вдѐчна Вам за вміннѐ школѐра, 

 

За ті знаннѐ, що Ви йому відкрили,, 

І за жагу невтомну вчителѐ душі, 

Що так англійської натхненно всіх учили, 

І повсѐкчас в роботі—й вдень, й вночі. 

 

На Вас рівнѐюмось, учитель Ви—від Бога, 

У Вас навчаюмось майстерності навчать, 

І хоч тернистоя буваю та дорога, 

Та очі творчим пошуком горѐть! 

 

Лядмила Анатоліївна, мила, 

Учитель наш, наставник, просто друг, 

Пізнати силу майстра Ви навчали, 

І зрозуміти складності наук. 

 

Ви еталон учительської справи, 

За покликаннѐм життэвим «педагог», 

Невтомне джерело творчої наснаги, 

Без Вас досѐгнень наших не було б! 

 

Хай зірка Ваша сѐю, що ю сили, 

І на освітньому Олімпі не згаса, 

Ви долі кращої длѐ себе не просили, 

Бо долѐ, обрана длѐ Вчителѐ, - одна! 

Дубовик Ю.П., 

Зі святом, любі вчителі! 
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І хай з тих днів згубили лік ми роками, 

Завжди, завжди, як сонячний салют, 

Для нас сіяє подвигом високим 

Ваш благородний, безкорисний труд. 

Володимир Сосюра 

      Золотавий осінній ранок зустрічаю перші сонѐч-

ні промінці. Ласкаво виблискуять краплинки роси 

на білосніжних айстрах. Легенький вітерець грай-

ливо колише листѐ на тополѐх білѐ школи… Знову 

прийшла осінь, закликаячи до навчаннѐ, до пі-

знаннѐ… Знов і знов заходить до школи Вона… 

Проходить коридорами шкільної вічності… Вхо-

дить до класу… І знову починаю урок… Вона готую 

гарні уроки все життѐ… Така духовна і філософська 

основа її праці… 

Учитель… Його образ живе в серці порѐд з 

найдорожчими нам образами матері й батька, а 

іноді в цьому серці займаю перше місце. Учитель… 

Це слово на все життѐ западаю в нашу пам’ѐть з 

того днѐ і години, коли ми переступаюмо поріг 

школи і робимо вирішальний крок у велике життѐ. 

У моюму житті було багато вчителів. Та ніхто 

не мав на мене такого впливу, ѐк Величко Людми-

ла Анатоліївна, мій колишній класний керівник і 

вчитель англійської мови. Саме від її таланту вчи-

телѐ, від масштабності й багатства її особистості, 

від душевної щедрості багато в чому залежить той 

моральний тип лядини, що Вона виховую і, зреш-

тоя, та професіѐ, ѐку ѐ колись обрала і ѐкій не зра-

дила по цей день. Учитель, що оволодів свідоміс-

тя на світанку днів моїх, залишитьсѐ моїм настав-

ником назавжди. 

Лядмила Анатоліївна – учитель з приро-

дженим педагогічним талантом, безмежно відда-

на своїй школі, учнѐм. Під час уро-

ків вона живе спільним життѐм 

усього класу, забуваячи про себе, 

про свої власні турботи, радощі і 

тривоги. Кожний її урок ю насоло-

доя, а не мукояя Її уроки – свѐто, 

поезіѐ і радість пізнаннѐ… 

Не той учитель хто здобув 

вихованнѐ й освіту вчителѐ, а той, 

хто внутрішньо переконаний у то-

му, що він ю, повинен бути і не мо-

же бути іншим. Цѐ переконаність 

траплѐютьсѐ рідко і може бути до-

ведена тільки жертвами, ѐкі ляди-

на приносить своюму покликання. 

Плідна діѐльність Величко Лядми-

ли Анатоліївни – це талант і покли-

каннѐ, що здатні звичайного шкіль-

ного вчителѐ зробити Учителем 

Життѐ його учнів! 

Честь і слава Вам, шановна 

Лядмило Анатоліївно, - першодже-

релу всіх моїх досѐгнень і успіхів! 

Дубовик Ю.П., 

Учитель англійської мови 

Пам'ять про Великого Педагога 

 

    Більшу частину свого трудового життѐ Михайло Кирилович Галата очолявав районний 
відділ освіти Солонѐнського району, пройшовши шлѐх від простого вчителѐ фізики Війсь-
кової СШ до керівника районного рівнѐ. Талановитого вчителѐ примітили відразу. Вміннѐ 
Михайла Кириловича навчати ,спілкуватись із батьками та учнѐми, організовувати різно-
манітні заходи не залишили поза увагоя керівники району. Коли в Солоному було побудо-
вано найбільшу школу в районі, йому, ѐк перспективному і талановитому керівникові, 
запропонували очолити новобудову. Відтоді Солонѐнська СШ стала найкращим навчаль-
ним закладом серед шкіл району. Очоляваний Галатоя М.К. колектив вчителів завжди 
вважавсѐ найкращим. Учні мали глибокі знаннѐ з усіх предметів. Неодноразово були пере-
можцѐми районних предметних олімпіад, брали участь в обласних конкурсах. Післѐ закін-
ченнѐ школи успішно складали екзамени до вишів. 

    Шкільне життѐ вирувало – вечори, турпоходи, спортивні змаганнѐ, конкурси, КВК… всьо-
го не перелічити. Коли виникла потреба очолити відділ освіти, не було жодних сумнівів та 
інших кандидатур на ця посаду. Михайло Кирилович – Лядина, Вчитель, Керівник з вели-
кої літери. Заслужений Вчитель України, відмінник народної освіти став батьком длѐ всіх 
дітей району, не просто керуячим освітнього відділу, а чудовим колегоя, добрим порад-
ником, наставником та щирим другом педагогам району.  

    Михайло Кирилович знав проблеми кожного колективу, опікувавсѐ шкільними примі-
щеннѐми. За час його перебуваннѐ на цій посаді були тарифіковані багато шкіл, зроблено 
капітальні ремонти будівель. До колег завжди ставивсѐ з величезноя увагоя, волів почути 
особисті проблеми кожного. Переймавсѐ проблемами ветеранів праці та пенсіонерів. Все 
життѐ він віддавав серце дітѐм, працявав длѐ них, створявав умови длѐ відпочинку. Жод-
ного разу Михайло Кирилович не пошкодував про обраний ним шлѐх та професія. 1 черв-
нѐ цього року, в День Захисту дітей, перестало битисѐ серце, великого педагога і чуйного 
талановитого керівника. Це був день скорботи всього району. Проживши всього 64 роки  
Михайло Кирилович залишив слід на землі та в серцѐх своїх односельців. Пам'ѐть про 
нього завжди буде жити в душах та свідомості лядей, ѐким довелось працявати, товари-
шувати, просто бути знайомими з Учителем від Бога, Лядиноя з Великим Серцем, Чуйним 
і мудрим Керівником. Вічна вам пам'ѐть, Михайле Кириловичу. Ви назавжди залишитесь в 
пам’ѐті жителів нашого району. 

Могильна Н. І., учитель англійської мови 

Не той учитель, хто здобув професію, 

А той, хто серце професії віддав! 
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