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ОСОБИСТІСТЬ

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Чи легко чоловіку керувати дитячим садком?
Пам’ятаєте блискучий фільм «Джентльмени
удачі»? Колізія сюжету полягає в тому, що
перевтілюватися у жорстокого непривабливого
бандита доводиться симпатичному,
інтелігентному, закоханому у свою справу
двійнику. Ситуація фантастична ще й тому,
що працює такий чудовий чоловік у сфері
суто жіночій — завідувачем дитячого садка,
якого обожнюють і вихованці, і працівники.
Фантастична? У всякому разі, не в Україні.
Знайомтеся — Олександр ДРОБ’ЯЗКО, керівник
одного з дитячих садків на Полтавщині.
— Пане Олександре, як і чо-
му Ви, шкільний вчитель, стали
завідувачем дитячого садка?
Олександр ДРОБ’ЯЗКО: На
початку 90-х шукав соломинку,
щоб вижити в період порожніх
полиць у магазинах та регулярної
невиплати зарплат у школі. Моя
сусідка — вихователь-методист
дитячого садка — якось жартома
запропонувала мені: «Іди до нас
завідувачем». На той час — це
щомісячна премія, тринадцята
зарплата і продовольчі пайки.
Так життєва скрута спричинила
різкий поворот у моїй долі.
— Повідомлення, що Ви —
завідувач дитячого садка, мабуть,
викликає різні реакції у людей?
О. Д.: Знаєте, реакція майже
завжди однакова — пауза, здивування й усмішка на обличчі.
Лише раз, коли на курсах підвищення кваліфікації я висловився щодо організації освітнього
простору в дитсадку, викладачка
зауважила: «Що в дошкіллі ро-

бить чоловік? Він тут випадково». Мені хотілося нагадати, що
саме чоловік, Фрідріх Фребель, є
зачинателем дошкільної справи,
та не став дискутувати.
— А як Ви почуваєтеся у жіночому колективі?
О. Д.: (Усміхається). Якось
дуже знітився, коли на обласному семінарі опинився один серед
75 представниць дошкілля, поважних гостей — теж самих жінок. Уявіть: на вечірньому фуршеті звучить повільна музика,
танцювальний майданчик порожній. Кого запросити до танцю? Організатори тихенько підказали — обласну методистку.
Після першого вальсування всі
наступні танці були «білими».
— Чого, на Вашу думку, очікують від Вас жінки-колеги —
порад, соломонових рішень чи
компліментів?
О. Д.: Кожна колежанка заслуговує на комплімент. Але ска-
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жи одній, то це треба повторити
30 разів, щоб не образити нікого.
Тож у привітанні «Доброго ранку» можна почути все: і комплімент, і пораду, і відчути, можливо,
соломонове рішення…
— У дитячому садку проводять багато свят та розваг. А Ви
берете у них безпосередню
участь?
О. Д.: Під час гуморини брав
участь у фокусі. Мене, бравого
козака, помістили в картонну
коробку, накрили «чарівною»
хусткою — і з коробки вийняли
маленького козачка. Хлоп’я було
там від початку. А коли мене заносили в коробці, у неї почало
вивалюватися дно. Коробку зі
мною швиденько протягли підлогою, двома порогами. Точно
пам’ятаю, що порогів було два, за
кількістю синців. Узагалі свято —
це щоразу маленький іспит. Батьків не цікавить підготовка, вони
хочуть бачити результат роботи
зі своїми талановитими дітьми.
— Пане Олександре, а чи хотіли Ви коли-небудь звільнитися?
О. Д.: Так. Особливо, коли відчуваю повну несправедливість
після чергових перевірок, коли
метою контролюючих органів є
лише санкції. Згадую поїздку до
польських колег. Мене вразила
відповідь пані директорки дитячого садка, яка пояснювала, що
контролюючі органи їх не карають, а лише надають допомогу,
підказують, як уникнути помилок.
Уявляєте наших інспекторів різних
установ, які лише підказують?

— На який кіножанр схожий Ваш робочий день: драма,
трилер, бойовик?
О. Д.: Робота в дитсадку —
це кінопанорама. Іноді тут розгортаються такі закручені сюжети, що їх складно віднести
до якогось жанру. Перший день
перебування малюка в групі —
драма. Візит санепідемстанції —
трилер. Ремонт — бойовик.
Ведення документації — документальний фільм. Найчастіше — це комедія, і актори є
справжніми професіоналами.
— На Вашу думку, які переваги у чоловіка-керівника? Які
проблеми йому розв’язувати
легше, ніж жінці?
О. Д.: Чоловік менше обтяжений домашніми клопотами. Якби
я вдома готував страви, прав, прасував, то впевнений, що багато
чого не зробив би на роботі. А от
на розв’язання деяких господарчих питань у дитсадку — щодо
сантехніки,
електрообладнання — часу на консультації не потребую. В іншому ж можливості
рівні. Усе залежить від характеру
людини та її ставлення до роботи.
— Що побажаєте завідувачам-колежанкам?
О. Д.: Теплого домашнього
затишку. Щоб зранку хотілося
йти на роботу, а ввечері магнітило до родини. Нехай вистачить
терпіння, витримки, наснаги
бути справжніми професіоналами. Позитиву і Божої благодаті.
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