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Від мрії — до дії!
Дошкільний навчальний заклад має бути центром творчості,
інформації, інтелектуального та спортивного життя.
І на думку Лариси Колесник, завідувача чернівецького
ДНЗ № 41 «Центр розвитку дитини», голови місцевого
осередку Асоціації працівників дошкільної освіти у
Чернівецькій області, досягти цього цілком можливо.
Головне — втілювати задумане у життя.
— Пані Ларисо, Вам пощастило жити
і працювати в одному з найкрасивіших
міст України — Чернівцях. Його вважають
прикладом міжетнічної толерантності, полікультурності… А що Вам найбільше подобається у цьому місті?
Лариса Колесник: Кажуть, що хто не
бачив Буковини, той не бачив України! Чернівці — історична столиця Буковинського
краю — не раз очолювали рейтинги найкомфортніших міст. А безконфліктний досвід
співжиття у ньому різних етнічних громад
лише підтверджує цей статус. Найбільше
мені подобаються вулиці й площі нашого
міста, архітектурні пам’ятки, музеї, кав’ярні. А також те, як щодня опівдні на балконі
45-метрової Чернівецької ратуші сурмач у народному буковинському вбранні грає уривок
із пісні «Марічка». Подобається «мрія з оксамиту і золота» — Чернівецький театр імені
Ольги Кобилянської на Театральній площі.
Подобається вулиця, яку колись «підмітали
букетами троянд та на яку не пускали у брудному взутті», — вулиця Ольги Кобилянської.
— Нині особливу увагу освітяни приділяють патріотичному вихованню дошкільників. Як вважаєте, з чого починається любов
до Батьківщини? Як виховуєте її у маленьких
буковинців?
Л. К.: Вважаю, що любов до Батьківщини
починається з любові до батьків, поваги до рідних, до літніх людей. У наших вихованців виховуємо любов до рідного краю, бережливе ставлення до його природи, повагу до представників
різних національностей, які живуть у нашому
місті. Ознайомлюємо їх з народними звичаями,
традиціями, культурою українського народу.
Задля цього створили у дошкільному закладі
міні-музеї «Від зернини до хлібини», «Лялька
моєї бабусі», «Українські обереги», «Державні
та національні символи», «Писанка» тощо. А на
території дитячого садка облаштували куточок
лісу, квітники, які милують око з ранньої весни
до пізньої осені, висадили фруктовий сад.
— Очолюваний Вами дошкільний навчальний заклад здобув чимало нагород.
Розкажіть, будь ласка, про них.
Л. К.: Так, наш дошкільний заклад за високі досягнення в організації освітнього процесу,
у створенні умов для всебічного розвитку дошкільників увійшов до літопису сучасної освіти і науки України «Флагман сучасної освіти
України» та нагороджений відзнакою «Флаг-

ман сучасної освіти і науки України» (2008).
Також у минулому році заклад став лауреатом
Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва та посів ІІІ місце на Всеукраїнському
огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти
України. Пишаємося своїми досягненнями.
— Гадаю, Ви не збираєтеся зупинятися
на досягнутому. Поділіться професійними
планами на найближчий час. Про що мрієте як педагог?
Л. К.: Як педагог мрію про розвиток інфраструктури дошкільних навчальних закладів, про їх забезпечення новим технологічним
і мультимедійним обладнанням, сучасними
ергономічними меблями. Дошкільний навчальний заклад має стати центром творчості,
інформації, інтелектуального та спортивного
життя. Усе це не мрії, а потреби сьогодення.
Їх можна реалізувати, якщо лозунг «Усе найкраще — дітям» буде втілено в життя. Головне — діяти, здійснювати задумане.
— Розкажіть, будь ласка, про нетрадиційні методи оздоровлення вихованців, які
застосовуєте.
Л. К.: Ми співпрацюємо з Буковинським
інститутом екології людини. Близько 200
наших вихованців пройшли обстеження, за
результатами якого було складено ендоекологічний паспорт кожної дитини. Співпраця
з інститутом дала можливість забезпечити
дітей нашого дошкільного закладу питною
негазованою водою «Валя Кузьміна», хімічний склад якої наближений до хімічного
складу клітинної рідини організму людини.
На базі нашого закладу з грудня 2012 року
діє дослідно-експериментальний майданчик
«Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку». Використовуємо інноваційні
оздоровчі (елементи художньої гімнастики,
гідроаеробіка, пальчикова, дихальна та звукова
гімнастика, психогімнастика, дитячий фітнес,
су-джок терапія, кріомасаж) та профілактичнолікувальні технології (фітотерапія, ароматерапія, збагачення повітря фітонцидами).
— Що вважаєте пріоритетним в освітньому процесі?
Л. К.: Створення оптимальних можливостей для реалізації потенціалу кожної дитини та забезпечення здоров’язбережувального
середовища.

Лариса КОЛЕСНИК — завідувач чернівецького ДНЗ
№ 41 «Центр розвитку дитини», голова місцевого
осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
у Чернівецькій області

— Незабаром Великдень. Чи є у Вашій
родині якісь особливі звичаї його святкування. Шануєте традиції?
Л. К.: Так, у нашій родині шанують традиції. У суботу напередодні Великодня у застелений рушником кошик складаємо обрядові страви: паску, великодні яйця (галунки,
писанки, варені очищені яйця, прикрашені
бутонами гвоздики), сало, ковбасу, хрін,
будз, масло, сіль, мак, яблуко, зелену цибулю,
часник. А вдосвіта в неділю йдемо до церкви
освячувати святковий кошик.
— Яку країну хотіли б відвідати?
Л. К.: Подорожувати розпочала ще з шкільних років. Спочатку містами України, потім
Білорусі, Молдови, країнами Балтії, Західної
Європи. Щаслива, що мала можливість побувати у Парижі та відвідати Собор Паризької
Богоматері, Ейфелеву вежу, Луврський музей,
Монмартр, Тріумфальну арку… Мрію про подорож до країн Північної Європи.
— Що Ви побажали б колегам?
Л. К.: Бажаю щастя, радості, віри і благополуччя! Нехай світле свято Великодня принесе
любов та світло у кожну родину! Нехай Боже
благословення стане запорукою миру на українській землі, духовного відродження нашої
держави, здійснення найзаповітніших сподівань! Кожному з нас бажаю бути паном своєї
волі, другом своєї долі і слугою своєї совісті.
Розмову вела
Ольга ЧУЛЮК-ЗАГРАЙ

