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«Формування конформістської життєвої
Трапляється, що покликання грається з людиною у хованки.
Хтось швидко завершує таку гру перемогою і ще в юному
віці напевно знає, якій справі хоче присвятити своє життя.
А дехто, аби збагнути своє покликання, має подолати
лабіринт із життєвих манівців. Саме так і склалося у житті
Юлії Непийводи — завідувача дошкільного навчального закладу
«Червона калина» с. Вороблевичі, що на Львівщині, голови
місцевого осередку Асоціації працівників дошкільної освіти
у Львівській обл., яка перш ніж ступити на педагогічну стежину,
більше десяти років присвятила службі у Збройних Силах
України.
— Чим запам’ятався вам перший робочий день на посаді завідувача «Червоної
калини»?
Юлія Непийвода: Запам’яталося передусім те, як Світлана Павлівна Кобільник,
яка пропрацювала керівником «Червоної
калини» впродовж 10 років, із материнською турботою передавала у мої руки своє
«дитя». «Не сваріть їх… Дозволяйте їм…
Дослухайтесь до них…», — казала вона.
І в кожному її слові чулося: «Любіть їх, вони
того варті».
Пам’ятаю погляди педагогів. Тоді мені
чомусь здавалося, що я знову стала вихователем, але віковий діапазон моєї різновікової групи становить від 20-ти до 60-ти років (усміхається). Річ у тім, що вихователем
я працювала в дитячому садку в сусідньому
селі. Але працівників «Червоної калини»
добре знала, оскільки цей дитсадок відвідувала моя донечка. Педагогічний колектив
зустрів мене радо, тому той сонячний серпневий день запам’ятався мені ще й відчуттям
того, що я вдома.
— Тобто взаємоадаптація відбулася сама
собою?
Ю. Н.: На момент призначення на посаду
завідувача у мене вже був досвід виконання
обов’язків керівника дошкільного закладу,
тому проблем управлінського характеру
не виникало. Позитивний клімат у колективі,
дружні, майже родинні стосунки з колегами
сприяли безболісній взаємній адаптації: працівники одразу зрозуміли, що колегіальність
у розв’язанні проблем — у жодному разі не
слабка ланка в управлінні, а насправді дієвий підхід. Я супротивник диктаторського
ставлення до підлеглих з боку керівництва.
Із перших днів роботи в «Червоній калині»
констатувала для себе, що працюю з найкращим колективом натхненних і небайдужих
до проблем дошкілля фахівців.
— А хто назвав дитячий садок «Червоною калиною»? Це пов’язано з народознавчою «спеціалізацією» закладу?
Ю. Н.: Насправді достеменно невідомо,
хто саме придумав назву нашому дитячому садку. Радше за все вона пов’язана з тим,

що подвір’я дошкільного закладу засаджене
кущами калини, вони є своєрідною візитівкою дитсадка.
«Червону калину» збудували та відкрили в 1989 році. Тоді її першими вихованцями стали 90 маленьких мешканців с. Вороблевичі. У 1996 році заклад припинив
діяльність, як і більшість дитсадків району.
У 2004 році відновили роботу однієї з чотирьох груп, а в 2010 — іще однієї. Назва ж закладу збереглася від моменту його першого
відкриття. Засновником та ініціатором будівництва дошкільного закладу на території села був колишній голова агрофірми
«Дружба», а нині заступник голови Дрогобицької райдержадміністрації — Іван Мізерник. Можливо, і назва «Червона калина» належить його авторству. Ця людина
й дотепер опікується дитсадком, зокрема
у грудні минулого року за його підтримки
у «Червоній калині» відкрили групу короткотривалого перебування.
— Що для вас є пріоритетним в освітньому процесі дитсадка?
Ю. Н.: Чи може хтось із нас, педагогів,
упевнено сказати, яке вміння, надбане особистістю в дошкільному віці та й упродовж
подальшого навчання, є ціннішим — уміння розв’язати математичну задачу чи здатність бути милосердним, гідно розв’язувати складні життєві ситуації? Погодьтеся,
що друге вміння значно цінніше за перше.
Тож і акцент в освітньому процесі «Червоної калини» робимо на формуванні в дітей
високих моральних цінностей, плекаємо
індивідуальний підхід до кожного вихованця, уникаємо старих, шаблонних методів
виховання. Докладаємо максимум зусиль,
аби перебування кожної дитини в нашому
закладі було комфортним, а її розвиток —
всебічним і гармонійним. Для педагога найціннішим є вміння відкрити та допомогти
дитині розвинути ті її здібності й таланти,
завдяки яким вона зможе стати успішною
в майбутньому. Принциповим кроком для
мене є відмова від конформістської моделі
виховання — не можемо нині дозволити
собі виховувати пристосовницьке ставлення
дітей до життя. Формування конформіст-

Юлія НЕПИЙВОДА — завідувач дошкільного
навчального закладу «Червона калина», с. Вороблевичі,
Дрогобицький р-н, Львівська обл., голова місцевого
осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
у Львівській обл.

ської життєвої позиції в дошкільників наразі
недопустиме.
— Чи маєте змогу втілювати в життя
свої професійні задуми? Чи легко працювати в сільському дитячому садку? Що допомагає досягати поставлених цілей?
Ю. Н.: Колектив «Червоної калини» допомагає мені досягати поставлених цілей. Ми —
немов дружня родина: усе робимо разом. А те,
що наш дошкільний заклад розміщений у сільській місцевості, дає привід вважати своєю родиною всю громаду с. Вороблевичі.
Проблем, як і в кожного керівника сільського дитсадка, звісно ж, чимало. По суті
всі вони виникають через недостатнє бюджетне фінансування. У дошкільному
закладі діти проводять більшу частину
дня — близько 10,5 год. Важливо, у якому
предметному середовищі та психологічній атмосфері вони перебувають протягом
цього часу. Дуже хотілося б мати сучасні
меблі, нові, цікаві дітям іграшки, комп’ютерну техніку. А в нас — один комп’ютер
на 60 вихованців, а про інтерактивну дошку
або проектор можемо лише мріяти. Меблі
в «Червоній калині» ще радянські. Іграшки
батьки вихованців приносять з дому.
Ще одна особливість сільського дошкільного навчального закладу — автономія всіх
побутових «зручностей». Водогін, опалення
та каналізація в нас автономні. І кожна «аварія» мобілізує резерв «сам собі майстер».
Щиро вдячна працівникам нашого закладу,
які жодного разу не скаржилися на втому,
та батькам, які розуміють наші проблеми
й усіляко допомагають у їх розв’язанні.
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позиції в дошкільників наразі недопустиме…»
— Ви рішуча особистість? Вам легко даються важливі рішення?
Ю. Н.: Так, вважаю себе доволі рішучою.
Свого часу я кардинально змінила вид діяльності. Моя імпульсивна, творча й непосидюча натура потребувала негайних змін. Напевно, можна назвати рішучим моє рішення
стати вихователем, якщо взяти до уваги те,
що на той момент ішов 12-й рік моєї служби
в Збройних Силах України.
У кожного свій шлях до свого покликання. Рада, що знайшла його (усміхається). А
може, це — вроджений авантюризм? Головне, щоб від цього була користь. Як казав
німецький письменник Йоганн Вольфганг
Гете: «Недостатньо лише отримувати знання — треба знати, як їх застосовувати. Недостатньо лише бажати — треба діяти». Моя
рішучість й спонукає до дій.
— Нещодавно ви очолили місцевий
осередок Асоціації. Чим зумовлене ваше
рішення? Що насамперед хотілося б реалізувати на цій позиції?
Ю. Н.: Упродовж тривалого часу я лише
спостерігала за діяльністю Асоціації. Спілкувалася з колегами на порталі освітян України
«Педрада». Мене приємно дивувало те, наскільки швидко реагує Асоціація на проблеми, що виникають у сфері дошкільної освіти.
Нещодавно вирішила долучитися до такої
корисної справи, як формування нового якісного освітнього простору й розвитку національної освіти. А вступити до Асоціації без
свого улюбленого колективу «Червоної калини» просто не змогла б. Разом легше втілювати в життя задумане. Прагну, аби працівники
закладу насправді переймалися актуальними
проблемами, аби вони першими довідувалися про зміни, які наразі відбуваються у сфері
дошкільної освіти, були не просто виконавцями, а передусім творцями, займали активну й професійну громадську позицію.
— Як гадаєте, яке першочергове завдання наразі постало перед освітянами України?
Ю. Н.: Передусім маємо бути в безперервному пошуку нових, ефективніших методів
виховання, використовувати паралельно
із традиційними методиками та надбаннями української педагогіки закордонний
досвід. Звісно, слід виважено розставляти
акценти. Так би мовити, запозичувати з розумом. Маємо розширювати професійний
кругозір, цікавитися, що відбується в освітній сфері в інших країнах. В умовах глобалізації це об’єктивна вимога. От нещодавно
дізналася, що в Ірландії шкільне навчання є
обов’язковим для дітей, яким виповнилося
шість років. Однак за бажання батьків малеча може розпочати навчання в початкових класах ще в п’ять або навіть у чотири
роки. У Німеччині дошкільна освіта має на
меті не навчання, а лише соціалізацію й надбання дитиною комунікативних навичок,
і не є обов’язковою. У сусідній Польщі дошкільники шостого року життя проходять

обов’язкове навчання в «нульовому» класі.
А у США під час вступу дитини до першого
класу батьки обов’язково мають надати сертифікат, що підтверджує її навчальні досягнення. Ознайомлюючись із різноманіттям
світових підходів до виховання й навчання
дошкільників, кожен педагогічний колектив у змозі віднайти «золоту середину» —
саме те, що матиме найліпший ефект у роботі з їхніми вихованцями.
— Яким має бути випускник дошкільного навчального закладу?
Ю. Н.: Насамперед він має бути особистістю зі сформованими уявленнями про
сім’ю, суспільство, країну, у якій народився й живе, із чітким усвідомленням себе
частинкою Всесвіту. Випускник дошкільного закладу повинен бути соціально обізнаним, мати сформовані уявлення про
свої права та обов’язки. Знати, як поводитися в разі виникнення конфлікту. Крім
того, розуміти ієрархію взаємин у своєму
оточенні й дотримуватися прийнятих у суспільстві моральних норм. Він має вміти
аналізувати інформацію та розв’язувати
ті чи ті життєві ситуації, володіти необхідними знаннями й навичками, доцільно використовувати їх, а ще — неодмінно прагнути до саморозвитку.
— Що вихованцям «Червоної калини» подобається найбільше?
Ю. Н.: Найбільше наші дошкільники полюбляють, коли до дитсадка приїжджає ляльковий театр — це для них справжнє свято. Запрошуємо театральні студії з усієї України. Із
перших хвилин перегляду тієї чи тієї вистави
малеча буквально поринає у чарівне дійство.
А після вистави діти ще довго діляться враженнями від побаченого, обговорюють персонажів тощо. Тож і улюблений вид діяльності
наших малюків — це театралізація казок.
— Ви відвідували дитячий садок у дитинстві?
Ю. Н.: Так склалося, що я ніколи не відвідувала дитсадок. Мій тато був військовим.
Наша родина жила у військовому містечку.
Поруч не було ні бабусі, ні дідуся. Сумувала
дуже за ними. Бачилися лише раз на рік після
тривалого перельоту з далекого Казахстану
до України. Мої дитячі спогади — це дружнє

інтернаціональне спілкування з дітьми військових.
— Що дарує дитині щасливе дитинство? Яка роль дорослих у цьому?
Ю. Н.: Щасливе дитинство — це мама
й тато, міцна родина. Це друзі, які завжди
поруч під час мандрів країною дитинства.
Це дорослі, що завжди зрозуміють та підтримають. Упевнена, мудре, ненав’язливе
втручання дорослого, його підтримка у пізнанні складного й різноманітного навколишнього світу завжди допоможе дитині
бути щасливою.
— Яким основним принципом керуєтеся у житті?
Ю. Н.: Мені до душі давня мудрість:
«Дорогу здолає той, хто йде». Не слід чекати, коли зміниться світ, треба докладати
максимум зусиль, аби самому робити його
кращим.
Я — оптимістична людина. Переконана, що все, що стається в нашому житті, —
на краще. Недарма мені так подобається
притча про сойку. У ній розповідається про
те, як бідолашна пташка щодня шукала собі
прихисток від палючого сонця в гіллі сухого
дерева, що немічно лежало посеред величезної пустелі. Якось налетів ураган й засипав
дерево піском, тож сойці нікуди було подітися. І довелося пташці пролетіти сотні миль
у пошуках укриття — доки вона не прилетіла зрештою в розкішний сад, де дзюрчали
чисті струмочки і рясніли плодами розлогі
дерева. І усвідомила тоді сойка, що якби її
дерево вціліло б, ніщо не примусило б її залишити задушливу пустелю. Тож потрібно
сміливо крокувати назустріч майбутньому.
Розмову вела
Ольга ЧУЛЮК-ЗАГРАЙ
Шановні педагоги!
Ви небайдужі до розвитку дошкільної
освіти? Прагнете змін? Бажаєте
підвищувати свою професійну
майстерність? Приєднуйтеся
до Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація працівників
дошкільної освіти»!

