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ОСОБИСТІСТЬ

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

«Професійні вершини підкорити непросто,
Один у полі — не воїн! Без підтримки та розуміння колег будь-яка
ініціатива керівника «ризикує» залишитися невтіленою у життя.
Про те як мотивувати колег разом іти до нових і нових цілей,
стимулювати їх до впровадження в освітній процес тих чи тих
інновацій, розповідає Тамара Ільченко — завідувач столичного
дошкільного закладу № 54 «Сонечко», голова місцевого осередку
Асоціації працівників дошкільної освіти у м. Київ.
— Пані Тамаро, що для вас було найскладніше на початковому етапі роботи на
посаді завідувача дошкільного закладу?
Тамара Ільченко: Керівником дошкільного навчального закладу я стала близько
дев’яти років тому. Тоді мені виповнилося 31
рік. Гадаю, управління освіти дещо хвилювалося, доручаючи відповідальний об’єкт працівнику, у якого немає досвіду управлінської
діяльності. Однак я добре усвідомлювала покладену на мене відповідальність.
Розпочала із налагодження співпраці
з батьками. Не можу сказати, що було просто завоювати їхню довіру, зруйнувати певні
стереотипи про українське дошкілля, на особистому прикладі переконати в тому, що взаємодію з керівниками дошкільних навчальних закладів можна вибудувати відверто,
щиро та прозоро. Утім, нам усе-таки вдалося
порозумітися. І разом ми зробили чимало
для того, щоб заклад «розквітнув». Це був
дитячий садок у мальовничому Подільському районі Києва.
— А завдяки чому «розквітнув» дитячий садок, який ви очолюєте нині?
Т. І.: Насправді нам дуже пощастило.
Наш заклад узяв під опіку благодійний фонд
«Родинне тепло». Створення комфортних
сучасних умов у «Сонечку» абсолютно нічого не коштувало для батьків вихованців. Усі
витрати покрив фонд.
Ми прагнули змінити вектор взаємодії
з батьками, поставили собі за мету формувати нову українську громаду свідомого батьківства і почали залучати батьків до організації освітнього процесу і навіть до навчання
педагогічного персоналу.
— Як саме ви використовуєте батьківський ресурс?
Т. І.: Організовуємо тренінги для вихователів. Наприклад, мама одного з наших вихованців, яка працює аніматором у McDonalds
і має величезний досвід проведення рухливих ігор з дітьми, залюбки провела майстер-клас для педагогів «Сонечка».
У певний момент ми збагнули, що з батьками слід працювати адресно. І створили «Студії
тата», які доволі поширені в інших країнах. Ми
запросили татусів наших вихованців і вже під
час першої зустрічі зрозуміли, що таке спілкування дуже ефективне. Відтак організували
подібне окремо для матусь, бабусь і дідусів.
Такі адресні зустрічі дають змогу вибудувати

своєрідний місточок між поколіннями, допомагають батькам зрозуміти, що в кожного своя
роль у вихованні дитини.
Окрім цього, залучаємо батьків до найрізноманітніших заходів. От незабаром проведемо традиційний «Осінній вернісаж».
Цього дня батьки разом із дітьми приходять
у дитячий садок, приносять із собою різноманітні природні матеріали і безпосередньо
в закладі спільно з малечею займаються
творчістю. На таких заходах батьки вихованців знайомляться між собою, неформальне спілкування зближує їх.
Також згуртовує батьків фестиваль родинних театрів, який щороку проводимо
навесні. Батьки самостійно готують постановки та виготовляють декорації до них.
Малеча у захваті. Ми навіть не сподівалися,
що це матиме такий успіх.
— Педагоги підтримують ваші ініціативи? Як мотивуєте їх?
Т. І.: У нашому дошкільному закладі діє
система рейтингового оцінювання праці.
Залучаючи батьківський ресурс, ми маємо
можливість надавати працівникам підтримку в різні способи.
Спочатку ми організували культурноосвітній проект для вихователів. Тато одного з наших вихованців працював диригентом в оперному театрі, а мама — співачкою.
Часто вони давали нам квитки на спектаклі.
Похід у театр і був винагородою для найкращого працівника місяця. Своєрідним
преміюванням міг бути і сертифікат на перукарські послуги. Навіть елементарні речі
мотивують працівників. Головне — шукати
шляхи їх стимулювання.
Наразі за рахунок благодійного фонду ми
маємо можливість матеріально стимулювати
працівників. Звісно, про дуже велику винагороду не йдеться.
За роки співпраці з фондом нам вдалося
реалізувати два масштабних проекти: навчання працівників іноземної мови та комп’ютерної грамотності. Упродовж двох років до нас
приходили викладачі, і кожен працівник —
від керівника до двірника — мав змогу навчатися.
— Наскільки прихильно працівники
«Сонечка» поставилися до рейтингової
системи?
Т. І.: Не можу сказати, що прихильно. Здебільшого працівники не люблять змін. Проте
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раджу всім керівникам, які мають мрію та
власне бачення майбутнього очолюваного
ними дошкільного закладу, у жодному разі не
здаватися, а втілювати свою ідею, іти вперед.
Інакше не буває. Для будь-яких змін потрібен
час і додаткові зусилля. І не завжди педагоги
мають за це матеріальну винагороду. Утім,
коли працівники звикають постійно підкорювати нові вершини, досягати задуманого
легше. Вважаю, що керівник постійно має ставити перед колективом нові цілі.
У перші два місяці моєї роботи на посаді завідувача дошкільного закладу відбувся
відтік кадрів. Не всі працівники зрозуміли,
не всі змогли довіритися, багато хто шукав
простіших умов. Однак залишилися найнадійніші. Прийшли інші працівники, на яких
можна покластися. Тепер у нас працює багато молодих педагогів. Не завжди вони мають
необхідні знання та досвід… Проте головним
мірилом якості працівника, як на мене, є любов до дітей, його бажання навчатися нового, розвиватися.
— Вважаєте себе суворим керівником?
Т. І.: Радше ситуативним лідером. Усе залежить від ситуації: інколи потрібно проявити рішучість, а інколи — поблажливість.
З дорослими, як і з дітьми: з кимось треба
суворіше, а з кимось лагідніше.
Щиро прагну бути справедливою, бути
не «над» працівниками, а «поряд». Під час
прийняття рішень охоче вислуховую колег,
раджуся з ними. Кожен працівник має право
висловити свою думку. Самостійних рішень
намагаюся не приймати. А от коли рішення
вже прийнято, то відповідальність за нього
несу передусім я.
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однак утриматися на них іще складніше…»
— Багатьом керівникам складно поєднувати роботу і сім’ю, а для вас?
Т. І.: Сказати, що легко, непросто. Так
склалося, що на початковому етапі роботи на
цій посаді, аби досягти бажаного результату,
потрібно було віддавати справі дуже багато
часу. Виникали труднощі у взаєминах з батьками вихованців. Їм не подобалися зміни
і реформи, вони сприйняли їх насторожено.
Нас не розуміли, і ми стикнулися з високою
хвилею супротиву. Траплялося, що батьки
навіть не віталися зі мною. Тоді я попросила у них три «місяці довіри». І наполеглива робота колективу, якість освітніх послуг
у дошкільному закладі дали змогу подолати ці бар’єри. Батьки повірили нам. Але на
запитання, чи страждала в ці моменти моя
сім’я, відповім: «Дуже страждала!». Переконана, в усіх керівників, які віддаються
своїй справі сповна, сім’я певною мірою
страждає.
Наразі вчуся знаходити баланс: присвячувати час і роботі, і родині. Я з радістю іду
рано на роботу. І з такою ж великою радістю
повертаюся ввечері додому. Родина дає мені
сили, вона мене відновлює, надихає, підтримує у складні моменти.
— А за що найбільше цінуєте роботу?
Т. І.: За атмосферу дитинства, за можливість постійно розвиватися та не старіти душею. За «обов’язок» дивитися мультфільми.
(Сміється). Повірте мені, я їх дивлюся. Адже
мультфільми, які були 10 років тому, істотно
відрізняються від тих, що любить малеча
сьогодні. А мені треба розуміти, хто такий,
наприклад, Посіпака, якого обговорюють
вихованці. Наша робота дає віру в майбутнє.
— Чи траплялися курйозні ситуації
у роботі?
Т. І.: У перший день роботи, ідучи по території дитячого садка, почула діалог дітей. Один
хлопчик запитує дівчинку: «Ти не знаєш, що це
за тьотя йде?». А дівчинка у відповідь: «Знаю!
Це наша нова Галина Іванівна!». Так звали попереднього керівника дошкільного закладу.
Курйозних ситуацій за роки моєї роботи виникало дуже багато. Я люблю гумор.
— Гумор допомагає вам у складних ситуаціях?
Т. І.: Без почуття гумору, мені здається,
складно будь-якому керівнику. Коли виникає
гостра ситуація, напруження, часто рятує вдалий жарт. Утім, жартувати потрібно вміти.
— Чи можете назвати себе авантюрною
особистістю?
Т. І.: Радше так. Звісно, у розумних межах. От наразі ми захопилися ідеєю STEMосвіти для дошкільників. Поки що не знаємо,
що з цього вийде, але обов’язково щось придумаємо.
От щоразу, коли ставлю колективу завдання, і він добре справляється, розумію, що професійні вершини підкорити непросто, однак

втриматися на них іще складніше, оскільки
постійно потрібно доводити, що дошкільний
навчальний заклад не став гіршим.
Необхідно ставити перед колективом
нові і нові завдання. Очевидно, що працівнику зручніше перебувати в зоні комфорту,
проте в такому разі він не розвивається.
— «Сонечко» розташоване буквально
в серці столиці. Ви якось ураховуєте це під
час організації освітнього процесу?
Т. І.: Так, безумовно. От, наприклад, зараз ознайомлюємо дітей з історією Києва.
Як з’ясувалося, якісних напрацювань у цьому напрямі дуже мало. Звісно, є, однак вони
не адаптовані для роботи з дошкільниками.
Завдяки вдалому розташуванню ми маємо можливість проводити для вихованців
цікаві екскурсії у Софіївський собор, Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса
Шевченка, Музей-квартиру Павла Тичини.
Наразі ми перебуваємо в пошуку нового
формату роботи. Прагнемо відійти від традиційних занять і створити дітям умови для
пошукової роботи, аби дати їм знання, необхідні для життя, а не для школи.
Мені здається, що нині вихователі не
вміють спостерігати за дітьми, вони передчасно реагують на ті чи ті моменти, вдаються до «хірургічних» втручань: «Стій!», «Не
роби!», «Відійди!». Зрозуміло, що над нами
тяжіють інструкції з безпеки, відповідальність перед батьками тощо. Однак спостерігати за дітьми ми все-таки не вміємо.
— Як можна зарадити цій ситуації?
Т. І.: Річ у тім, що коли я навчалася, викладачі навіть не розповідали, як слід спостерігати. Можливо, зараз студентів навчають
цього. На важливості правильного спостереження за дитиною необхідно наголошувати
як під час навчання у вишах, так у процесі
практичної роботи. Варто провести педагогам відповідні майстер-класи.
Здебільшого вихователі переймаються
тим, як підготувати заняття, як методично
правильно його провести тощо. А насправді
потрібно поспостерігати за дитиною і спланувати її індивідуальний освітній маршрут.
— Настільки батьки переймаються тим,
чого саме навчають у дитячому садку їхніх
дітей?
Т. І.: Дуже переймаються. Вони багато
читають, і інколи навіть більш обізнані у
певних питаннях, аніж педагоги.
Проблема сучасного батьківства полягає
в тому, що вони надто опікуються дітьми.
Зараз слухняні не діти, а слухняні батьки.
Парадокс, однак часто дитина раннього віку
майстерно маніпулює батьками і всією родиною. Виходить так: щойно в сім’ї з’являється
дитина, увесь «Всесвіт» починає обертатися
навколо неї. У такому разі дитиноцентризм
набуває негативного «відтінку». Дуже мало
нині родин, які бодай у чомусь обмежують
дитину. Як наслідок: сучасні діти мають до-

бре розвинений інтелект, однак нерозвинену
емоційно-вольову сферу. Адже щойно дитина
щось захоче, дорослі одразу догоджають їй.
Також стикаємося із такою проблемою:
дошкільники не володіють навичками само
обслуговування. Нині мало хто з дітей іде
в дитячий садок підготовленим. Трапляється, що діти в чотири роки не вміють жувати
їжу, бо їхні батьки перетирають усе на блендері. Подібні випадки непоодинокі, і вони
спонукають замислитися. Автоматизація побутових процесів має побічний ефект. Ми намагаємося вплинути на цю ситуацію. Наприклад, у п’ятницю організовуємо в дитячому
садку день генерального прибирання. Діти
з нетерпінням чекають п’ятниці, адже в цей
день вони можуть щось попрати, поскладати, витерти пил. Дивно, однак мало кому
з дітей вдома дають таку можливість.
— Що вам імпонує в українській системі виховання, а що категорично не подобається?
Т. І.: Українська система дошкільної освіти — найліпша у світі, доволі «гнучка». Попри те що ми так багато чого запозичили, ми
не втратили своє, плекаємо власні традиції.
Однак ми майже не поширюємо свій досвід.
— Чому ми не вміємо себе репрезентувати, як гадаєте?
Т. І.: Можливо, через те, що в нас мало
можливостей для цього, або ж тому що недооцінюємо себе. До того ж ми невмотивовані.
Це має бути цілеспрямованою політикою
держави.
У суспільстві нині сформований негативний образ дошкільної освіти, часто говорять
про випадки корупції в дитячих садках. Водночас мало хто належно оцінює роботу педагога, а він фактично будує майбутнє України.
Ми хочемо більше навчитися чогось у когось, аніж самі вчити і ділитися власним досвідом. Українські освітяни не звикли працювати над професійним іміджем. Нам бракує
знань щодо формування іміджу дошкільного
закладу, корпоративної культури. Не вистачає
і знання іноземної мови, що наразі є життєвою необхідністю для педагогів. Адже існує
безліч світових майданчиків для обміну перспективним досвідом, скористатися якими
можна за умови володіння іноземною.
Українська система дошкільної освіти
має чимало достоїнств, однак ми ще навчилися ефективно використовувати їх.
— Що дарує вам відчуття радості?
Т. І.: У мене є хобі — вирощувати троянди. А ще: ходити в театр, в кіно, читати
кілька книжок одночасно, гуляти на свіжому
повітрі тощо. От нещодавно прочитала «Тигролови» Івана Багряного та «Ворошиловград» Сергія Жадана. Вивчаю англійську.
Розмову вела
Ольга ЧУЛЮК-ЗАГРАЙ

