№ 13 (13) 2015

9

ОСОБИСТІСТЬ

«Дитсадок майбутнього —
консультаційний центр для батьків…»
Небайдужі до українського дошкілля фахівці не просто прагнуть
якісних змін. Вони мають чітке бачення модернізації системи
дошкільної освіти, усвідомлюють, що насамперед потрібно
реалізувати. Зокрема, міркуваннями про те, яким має стати
дитячий садок у майбутньому, ділиться Ірина Кірічок, завідувач
рівненського дошкільного навчального закладу № 7, голова
місцевого осередку Асоціації працівників дошкільної освіти
у Рівненській обл.
— Пані Ірино, нині в освітянській спільноті активно обговорюють шляхи реформування української освіти. А яких змін прагнете
ви? Яким, на ваш погляд, має бути дошкільний
навчальний заклад у майбутньому?
Ірина Кірічок: Безумовно, систему дошкільної освіти в Україні потрібно модернізувати. Одним із можливих способів її осучаснення є створення альтернативи для
багатогрупових дошкільних навчальних закладів (12 і більше). Ідеться про дитячі садки,
мережа груп яких становила б від двох до шести. Поясню чому. Для функціонування таких
закладів не потрібні великі будівлі з великою
територією. Це вже розв’яже чимало проблем,
що нині часто виникають. Такі дитячі садки
(групи) можна буде створювати при навчальних закладах, видозмінених житлово-комунальних господарствах тощо. Тривалість їх роботи може варіюватися від 3-4 до 12 год. Щодо
форми власності подібних закладів, то вона
може бути різною. Основною вимогою до їх
діяльності має бути наявність відповідної ліцензії. Також потрібно забезпечити контроль
управлінь освіти та якісний добір кадрів.
Дошкільний навчальний заклад у майбутньому, на мій погляд, може бути таким: маленький, затишний, чистий дитячий садок, у якому
виховують дітей віком від трьох до шести-семи
років. Із багатофункціональними дидактичними матеріалами промислового, а не «кустарного» виробництва. Забезпечений різноманітним
ігровим обладнанням. Групи якого не перенаповнені. На кожну групу — два-три вихователі,
вчитель-логопед, лікар-педіатр. У кожного вихователя є можливість в електронному варіанті
складати плани, проекти тощо. Батьки беруть
активну участь в освітньому процесі.
Фактично дитячий садок майбутнього —
друга домівка для дітей, своєрідний консультаційний центр для батьків з питань виховання
і розвитку дітей віком до шести (семи) років
(за територіальним принципом). Консультації
могли б надавати педагоги, практичний психолог, соціальний педагог, лікар-педіатр, можливо, юрист.
— Якби ви стали міністром освіти, з чого
розпочали б свою діяльність?
І. К.: Із підняття престижності професії педагогічного працівника в українському суспіль-

стві за допомогою матеріальної та моральної
мотивації. Зі змін щодо підготовки майбутніх
педагогів-«дошкільників»: зробила б акцент
не на кількості педагогічних кадрів, а на якості
їхньої освіти (із попереднім вивченням їхньої
схильності до професії педагога). Переглянула
б програми підготовки вихователів. Необхідно
збільшити для них кількість практичних занять у дошкільному навчальному закладі під
час навчання, відновити вимогу обов’язкового відпрацювання випускниками бюджетної
форми навчання. Розглянула б і чітко визначила джерела фінансування навчальних закладів
державної (муніципальної) форми власності.
«Повернула» б до дошкільних навчальних закладів шестирічок.
— Як ви ставитеся до запровадження
системи домашньої освіти в Україні? Це перспективно?
І. К.: Цілком. Принаймні, якщо говорити про освіту дітей віком від трьох до п’яти
років. Однак за умови, що батьки зможуть
забезпечити дитині домашню освіту в традиційному її розумінні. А от уже п’ятирічній
дитині, гадаю, доцільно перебувати в колективі однолітків, хоча б відвідувати групу
короткотривалого перебування. Домашня
освіта, безперечно, перспективна. Проте для
її запровадження необхідно здійснювати
просвітницьку роботу з батьками.
— У чому, на ваш погляд, полягає основне
завдання дошкільної освіти?
І. К.: У входженні дитини в колектив однолітків, в оволодінні нею комунікативними
навичками, освоєнні нового соціального статусу тощо.
— Чи виникають у вас труднощі у взаємодії з батьками вихованців?
І. К.: Завжди знаходжу з батьками дошкільників спільну мову. Для них важливо
знати, що про їхню дитину справді піклуються, розуміють її, намагаються допомогти
в разі виникнення тих чи тих проблемних
ситуацій. У спілкуванні з батьками важливий діалог, відкритість. Звісно, іноді батьки
незадоволені певними моментами. Прикро,
коли вони перекладають батьківські обов’язки на педагогів.
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— Деякі батьки нарікають, начебто їхню
дитину перевантажують у дитячому садку.
А деякі, навпаки: наполягають на додаткових заняттях тощо. Як «догодити» всім?
І. К.: Усі діти різні, тож навантаження
для кожної дитини слід визначати індивідуально. Головне — не відбити в неї бажання
пізнавати нове. І це залежить як від батьків,
так і від педагогів. Слід відпрацювати збалансований підхід до навчальної та самостійної діяльності дитини.
— Чи виникають у вас проблеми із використанням електронної бази реєстрації
дітей до дошкільного закладу? Для багатьох
батьків незрозумілим є принцип її роботи.
І. К.: Виникають. Здебільшого через необізнаність батьків. Постійно проводимо
роз’яснювальну роботу з ними щодо цього.
— Чи вистачає вам свободи дій у професійній діяльності?
І. К.: Так, я вільна у своїй професійній
діяльності. Звісно, іноді виникають ситуації, коли для втілення певних намірів не
вистачає коштів, часу, однак у такі моменти
усвідомлюю, що головне — прагнути, тоді й
результати не змусять чекати на себе.
— Чого ви побажали б колегам?
І. К.: Миру і здоров’я! Творчого натхнення, дружнього колективу, допитливих вихованців та небайдужих батьків.
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