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   УЧИТЕЛЬ ЗА ПОКЛИКАННЯМ 

 
Дубницька М.Т., 

вчитель української мови та літератури 

Новогуйвинської гімназії  
Житомирського району 

 
Ми б пам’ятники поставили для вас, учителі! 

З червоного нетлінного граніту, – 
Велике серце на високому штилі, 

Щоб було видно людям всього світу. 

Дуже сумно і боляче, коли відходять у вічність 
мудрі, люди великого серця – вчителі. 

Нещодавно від нас пішов у вічність майстер 
своєї справи, професіонал, людина, яка по краплині 

віддавала частинку свого серця, своє вміння, талант, 
майстерність своїм вихованцям. 

Його ім’я вимовляють з повагою і любов’ю ті, 
хто знали вчителя, і ті, хто лише чув про нього.  

Нива цієї людини благородна і засіяна 
добірними зернами, і ми пишаємося ним. Поліщук 

Петро Антонович – Учитель з великої літери.   
Петро Антонович був учителем трудового 

навчання Новогуйвинської гімназії Житомирського 

району Житомирської області. Працював у районі з 
1968 року. Учитель вищої категорії, вчитель-методист Петро Антонович 

володів широким спектром стратегій навчання, вміло пропагував оригінальні 
інноваційні ідеї, успішно працював у системі сучасного уроку. 

Педагог використовував нестандартні форми проведення уроку, активно 
проваджував форми та методи організації освітнього процесу, які 

забезпечували максимальну самостійність навчання учнів.  
Рівень навчальних досягнень вихованців Петра Антоновича складав 80% 

достатнього та високого рівнів. Цьому сприяла зразкова матеріальна база, одна 
з кращих в області, яку створив вчитель. 

За ініціативи вчителя трудового навчання П. А. Поліщука для підтримки 
українських бійців в зоні АТО були передані волонтерам для 95 аеромобільної 

бригади 24 мініпічки, які призначені для підігріву води чи їжі. Конструкцію 
розробив Петро Антонович, виготовив спільно зі своїми учнями. 

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ 
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Поліщук П. А. був незмінним 
керівником методичного об’єднання 

вчителів трудового навчання 
Житомирського району з 1971 року.  

Активно співпрацював з 

лабораторією трудового навчання 
Житомирського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, був 
позаштатним лектором на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів 
трудового навчання обласного ОІППО.  

 
 

 
Багаторазовий член журі всеукраїнських олімпіад з трудового навчання. 

Він є автором посібника «Об’єкти праці з трудового навчання», був 
упорядником посібника «Збірник нормативних документів з охорони праці в 

шкільних майстернях». 
Завдяки високому професіоналізму, фахова майстерність вчителя 

зумовила високі результати його діяльності. 

1974 рік – перемога учнів в обласному конкурсі «Золоті руки». 
1978 рік –  учні-переможці республіканської олімпіади з трудового 

навчання (м. Київ). 
1988 рік – учні-переможці республіканської олімпіади у м. Ужгород. 

Тільки за останні 20 років вчитель підготував до 50 переможців обласних 
олімпіад, 4 переможців та призерів всеукраїнських олімпіад. 

Петро Антонович завжди користувався авторитетом серед учнів, колег, 
батьків. Професійна робота вчителя відзначена багатьма грамотами та 

подяками. Він мав звання «Відмінник освіти України», нагороджений 
нагрудним знаком «Василь Сухомлинський». 

За значні досягнення, високу результативність у роботі, значний внесок у 
розвиток освіти району фото Поліщука П. А. розміщено на стенді «Заслужені 
працівники освіти» в музеї освіти Житомирського району. 

Він був і залишиться для нас великим учителем, товаришем, 
громадянином, справжнім українцем. Його праця – це золоті сторінки історії 

нашої гімназії. 
Всі його вихованці та колеги щиро дякують: 

3а все, що ви для нас зробили, 
За все, чого навчили нас, 

Своє терпіння, ласку й сили 
Нам дарували повсякчас. 
 


