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ОСОБИСТІСТЬ

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Життєві премудрості успішної роботи
Як показує досвід Юлії Попової, головного спеціаліста
управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради,
голови місцевого осередку Асоціації працівників дошкільної
освіти, успішна робота — це не результат щасливого випадку,
а симбіоз працьовитості, таланту й харизми.
— Пані Юліє, що найбільше вплинуло
на формування Вашої особистості?
Юлія Попова: Світ — це книжка. А хто
не подорожує, той читає лише одну сторінку... Дуже люблю читати та подорожувати.
Відвідала багато країн Європи, але ліпшої
країни за Україну для мене немає. Тому відкриватиму її разом із друзями та колегами
з Асоціації. Торік ми познайомилися з молодим містом Іллічівськ, що поблизу Одеси,
цьогоріч — із Херсонщиною. Сподіваюся,
що такі зустрічі стануть доброю традицією.
— Яка ж книжка була улюбленою в дитинстві і що читаєте тепер?
Ю. П.: Ще в п’ять років я навчилася читати
завдяки дерев’яній азбуці. Перечитала всі книжки
вдома, у друзів. Полюбляла «Ясоччину книжку»
Наталії Забіли. Зараз читаю історичний роман
Юрія Сороки «Хотин». Відкриваю для себе історію України та її талановитих письменників.
— А чи можете Ви повернутися думками в той час, коли розпочинали свою професійну діяльність? Що відчували тоді?
Ю. П.: Після закінчення інституту я отримала направлення до Дніпродзержинська
й одразу ж на посаду методиста районного
відділу освіти. З першого дня опинилася в атмосфері відповідальності, колективізму, вболівання за справу. Це були роки бурхливого
розвитку — як для мене, так і для української

дошкільної освіти: будувалися нові дитячі садки, разом з новопризначеними керівниками я
отримувала досвід спілкування з проектантами, будівельниками, фінансистами, відбувалося моє становлення як управлінця. Та всюди я
відчувала піклування, підтримку і повагу.
— Якби була можливість змінити сферу
діяльності, то що Ви обрали б?
Ю. П.: Спроба обрати іншу сферу діяльності у мене була. Після 8-го класу за бажанням своєї тітки-медика я вступила до медичного училища. Моє навчання тривало до
першого відвідання лікарні… Я повернулася
до школи. У 9–10-х класах у міжшкільному
навчально-виробничому комбінаті дівчата
отримували спеціальність «вихователь дитячого садка». Мабуть, саме навчальна практика і вирішила мою долю: педагогічне училище, Запорізький та Слов’янський педагогічні
інститути. Звісно, були пропозиції і можливість змінити роботу, але ціную саме свою.
— Ви доволі жваво вирішуєте всі справи. Де Ви навчилися цього?
Ю. П.: Змалечку батьки мене вчили: щоб
чогось досягти, треба спочатку цього захотіти. Це правильно! Чітко поставлені цілі та
виважено розподілені завдання за ступенем
їх важливості — це вже половина справи.
Мені особисто подобаються складні, масштабні справи і справи творчого характеру.

Юлія ПОПОВА — головний спеціаліст управління освіти
і науки Дніпродзержинської міської ради; голова місцевого
осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»

— Що найбільше заважає працювати?
Ю. П.: Телефонні дзвінки, непрохані відвідувачі, справи, за які ми беремося тому, що
не можемо відмовити на прохання... Я дійшла
висновку, що треба співпрацювати лише з організованими, компетентними та відповідальними людьми, на яких можна покластися.
— Чи вистачає часу на особисті захоплення?
Ю. П.: Як для жінки, я на «ти» з технікою:
керую автомобілем, упевнено працюю на
комп’ютері, мені подобається фотографувати. Полюбляю новинки побутової техніки як
чинник економії часу для жінки та залучення чоловіка до приготування їжі. З останніх
придбань — аерогриль та мультиварка, які
не лише значно розширили домашнє меню,
а й стали темою для приємного спілкування
«що нового та смачного приготувати?».
— Зазвичай у жіночій сумочці є все на
будь-які випадки життя. Утім знайти щось у
разі потреби — складне завдання. Вам знайома така ситуація?
Ю. П.: Ситуація з пошуком знайома. Але
в жінки для кожного випадку — своя сумочка та відповідне її наповнення. Я завжди
знаю, що саме в ній є.

Юлія ПОПОВА: «Сучасні дошкільники щирими і світлими очима дивляться на світ, і все для них яскраве.
Вони правдиві та кумедні. Вони справжні!»

— Ви завжди так чарівно усміхаєтеся. Що
додає Вам життєрадісності та оптимізму?
Ю. П.: Успішність людини і у справах,
і у житті залежить від неї самої та від її оточення. Поважаю оптимістів, життєлюбів, які
чогось прагнуть і цінують життя. Кожна людина — коваль свого щастя, і для кожного воно
своє. У мене є рідні люди, заради яких варто
жити, і робота, від якої я отримую задоволення.
Розмову вела Катерина АЛЄКСЄЄНКО

