
Хто він – хороший вчитель? 

 Як обрати «свого» викладача для вивчення 
англійської мови 

 

          Навчання досі викликає в тебе асоціації з радянськими пошарпаними 
підручниками, нудним та застарілим матеріалом, вакуумом у мізках та 
покаранням за невиконане домашнє завдання? Напевно кожен пригадає хоча б 
одну шкільну ситуацію, коли просто ненавидів предмет і не мав жодного 
бажання його вивчати здебільшого через те, що абсолютно не підходив 
вчитель, який викладав цю дисципліну. Однак, вивчаючи англійську мову поза 
школою або ж універом, ти завжди маєш чималий вибір серед вчителів: лише 
декілька секунд surfing the Internet – і перед тобою сотні тих, хто готовий тебе 
навчати. Звісно ж, кожен із них позиціонує себе найрозумнішим, найдосвідченішим 
та найкращим вчителем на світі, однак дуже часто буває так: expectations and 
reality. 
         Обрати «свого» викладача – справа не з простих, адже 50% твого успіху 
залежатиме від того, хто тебе навчає. У цій статті ми розповіли, хто такий 
хороший вчитель, а також підготували для тебе чек-лист про те, як не 
заплутатися у виборі вчителя англійської мови та обрати саме того, з ким би 
заняття були як комфортними, так і ефективними. 

5 ознак хорошого вчителя 
            З ким вивчати англійську: з вимогливою пані, що має 
багаторічний стаж викладання чи з випускником університету , у якого 
сучасний та зовсім нестандартний підхід до науки? Хто ж він – саме той, 
хороший вчитель?  

 «I hear you»   

         Передусім, хороший вчитель – це друг, помічник, наставник та 
навіть персональний психолог, який з легкістю встановить контакт зі 
своїм учнем, підбере до нього індивідуальний підхід та той, кому можна з 
легкістю на серці довіряти. Виключно пояснювати навчальний матеріал та 
контролювати його засвоєння – недостатньо, адже хтось із учнів мислить 
абстрактно, а хтось – критично й логічно, когось власні помилки та 
критика надихають досягати вершин, а іншого лише пригнічують і 
повністю відбивають бажання рухатися вперед.  

Людина – неповторний всесвіт, не схожий на всі інші сім мільярдів таких, 
тому працювати з усіма однаково у хорошого вчителя не вийде. Хороший 



вчитель, якому б предмету він не навчав– величезний емпат, який ніколи 
не забуває про те, що зовсім недавно сам був учнем та завдячуючи не 
тільки злетам, а й падінням, досяг професіоналізму у своїй сфері. Хочемо 
зазначити, що хоча б без базового знання психології навчати неможливо. 

 

In love with job  
         Хороший вчитель англійської закоханий у свою справу і ти 
помітиш це на перших заняттях, адже любов викладача до своєї роботи 
завжди автоматично передається його учням. Така людина цікавиться 
розвитком мови та ніколи не нав’язуватиме тобі bookish language - так 
звану “книжкову англійську”, яка вже втратила свою актуальність сто 
років тому.  

У силу свого захоплення англійською, викладач знатиме досконало як і 
бізнес-вокабуляр, так і часто вживані ідіоми, тінейджерський сленг, буде 
відмінно розумітися у культурі, традиціях та моді англомовних країн. 

 

Life abroad 
          Значною перевагою для вчителя англійської є досвід його 
проживання, навчання або ж стажування в англомовній країні. Це 
підтверджує те, що викладач спілкувався з носіями мови, чув правильну 
вимову та знає, коли саме доречно вжити той чи інший вислів.  

З таким вчителем ти зможеш поговорити не тільки про the capital of Great 
Britain, адже теорію не порівняти з практикою. Метафори, гумор, 
тренди, менталітет іноземців – всього цього немає в підручниках, але без 
нього неможливо уявити повсякденне real life. 

 

Experience 
          Хороший вчитель – завжди досвідчений. Однак у цьому питанні є 
те, чому варто приділити увагу. Досвід викладання може бути тотально 
різним: якщо викладач працює понад десять років виключно із дітьми 



молодших класів, то навряд чи його здобуті вміння та навички будуть 
корисними для роботи з дорослими.  

При виборі вчителя тобі слід чітко розуміти свою власну мотивацію 
вивчення англійської мови і шукати спеціаліста саме у тому, що є 
потрібним для тебе – бізнес-англійська, підготовка до міжнародних тестів 
з англійської, спілкування з іноземцями тощо. 

 

Jack of all trades, master of none 
            Хороший вчитель не може бути професіоналом у всьому – 
готувати до ЗНО, вступу до Кембриджу, туристичної поїздки в Америку, 
адже специфіка англійської мови може бути абсолютно різною як у 
граматиці, так і лексиці. Викладач повинен бути різносторонньо 
розвиненим та цікавитись усім, що пов’язане з вивченням англійської, 
однак справжнім спеціалістом він може бути лише в одній сфері. 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

Хто він – «свій» вчитель  

● З ним комфортно та легко спілкуватись 

● Близький до тебе за поглядами на життя, почуттям гумору 

● Використовує комунікативних підхід у навчанні  

● Використовує індивідуальну методику навчання 

● З ним ніколи не буває нудно 

● Закоханий у свою роботу 

● Постійно розвивається у своїй сфері 

● Навчався, жив, проходив стажування в англомовній країні 

● Має досвід спілкування з носіями мови 



● Має досвід викладання у тій сфері, яка підходить саме тобі 

● Рівень володіння мовою: Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency 

● Має міжнародні та викладацькі сертифікати: IELTS, CAE, FCE, 

TEFL, CELTA 

Bye, friend! Бажаю тобі успіхів у пошуку свого вчителя англійської! 

 

 

 

 
 
 


