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ОСОБИСТІСТЬ

«Важливо не де ти, а який ти…»
Чи часто доводилося вам зустрічати на посаді керівника
дошкільного навчального закладу чоловіка? Принаймні
в Україні таких — одиниці. Енергійні, активні, по-справжньому
діловиті вони дбають про добробут очолюваного закладу й своїх
вихованців не гірше за колег-жінок. Знайомтеся — Тарас Голей,
завідувач дошкільного навчального закладу № 1 «Калинонька»,
м. Івано-Франківськ, голова місцевого осередку Асоціації
працівників дошкільної освіти в Івано-Франківській області.
— Пане Тарасе, працівники дошкільної
освіти — здебільшого жінки. Чи комфортно
вам працювати у фемінному середовищі?
Тарас Голей: Я працюю у сфері освіти понад 20 років. Стати учителем початкових класів вирішив за власним бажанням, тож вступив
на педагогічний факультет. Потім відслужив
в армії, де суто чоловіча компанія, а відтак —
знову повернувся до навчання. Власне, тоді
й зрозумів, що важливо не де ти, а який ти. А
невдовзі доля привела мене в дошкільний навчальний заклад № 1 «Калинонька», де я працюю завідувачем уже 15 років. Колектив у нас
хороший, дружній. До всіх працівників ставлюся з повагою і по-родинному люблю кожного. Навіть вважаю себе непоганим психологом.
У жіночому товаристві дошкільного навчального закладу почуваюся доволі комфортно.
— Як гадаєте, чи впливає те, що педагоги«дошкільники» переважно жінки, на гендерну соціалізацію дошкільників?
Т. Г.: На мою думку, для чоловіка бути вихователем насправді доволі складно. Мало хто
з чоловіків зможе виконувати цю функцію.
Натомість бути чоловіком-учителем, чоловіком-керівником навчального закладу простіше
і доцільніше, а малими дітьми нехай опікуються жінки — у них це ліпше виходить. Адже
діти набагато краще реагують на ніжний жіночий голос, аніж на низький чоловічий бас.
— Який педагог потрібний сучасному дошкільнику, на ваш погляд?
Т. Г.: Головне — це вміння любити дітей,
поважати їх як особистостей, знаходити до
них підхід, щиро й відкрито спілкуватися
з ними. Педагогічний такт або є, або його немає. Цього, як кажуть, не навчити.
— Чи змінилися останнім часом запити
батьків щодо виховання дітей? І чи у змозі
сучасний дошкільний навчальний заклад
задовольняти ці вимоги?
Т. Г.: Нині батьки більше, аніж раніше цікавляться освітнім процесом, а також допомагають у поліпшенні матеріальної бази дошкільного закладу. Але, на мою думку, вони
все ж таки є не настільки активними, як хотілося б. Здебільшого вимоги батьків виправдані. Зі свого боку ми намагаємося бути максимально відкритими і готовими до змін. Наше
гасло: «Ми надаємо послуги — ви замовляйте. Вихід знайдемо разом».

— Науковці стверджують, що на часі
змінити стиль взаємодії педагога з дитиною, віддати перевагу особистісно орієнтованому. Погоджуєтеся?
Т. Г.: Я не лише погоджуюся, а й намагаюся
впроваджувати це на практиці. Із 1999 року
як тренер співпрацюю зі Всеукраїнським
фондом «Крок за кроком». За цей час у багатьох містах України провів для педагогів
тренінги, покликані сприяти поширенню
і впровадженню особистісно орієнтованої
програми для дошкільників Всеукраїнського
фонду «Крок за кроком», в основу якої покладено саме такі засади. Адже кожна особистість — неповторна, і ми, працівники дошкільної освіти, маємо створити комфортні
умови для її розвитку.
— Чи можуть батьки впливати на те,
чого саме педагоги «Калиноньки» навчають
їхніх дітей?
Т. Г.: Кожен навчальний рік ми починаємо з бесід із батьками вихованців. Батьківські збори проводимо цілою командою:
завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, логопед, учитель англійської
мови, вихователі — разом обговорюємо проблеми, приймаємо рішення.
— Як гадаєте, чи можна інтегрувати в духовне виховання дошкільників елементи
релігійної просвіти? Допустимо в дитячому
садку вчити дітей, наприклад, молитов або
поклоніння іконам?
Т. Г.: На мою думку, релігійне виховання має відбуватися винятково в сім’ї. Адже
в кожного свій шлях до Бога. Хоча, звісно,
якщо всі батьки вихованців вирішать, що це
потрібно, — ми робитимемо і це.

Тарас ГОЛЕЙ — завідувач дошкільного навчального
закладу № 1 «Калинонька», м. Івано-Франківськ, голова
місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної
освіти» в Івано-Франківській обл.

Т. Г.: У нашій професії зупинятися у саморозвитку не можна. Потрібно постійно самовдосконалюватися, займатися самоосвітою.
Завдяки прогресу ми всі нині маємо безмежний
доступ до інформації. Для мене простір для саморозвитку дає ще й участь у різноманітних
проектах Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». Зокрема, останній проект, у якому я брав
активну участь як тренер, присвячений створенню центрів у ромських громадах для батьків та їхніх дітей, які не відвідують дошкільні
навчальні заклади.
— Чим захоплюєтеся?
Т. Г.: Люблю подорожувати. Зокрема,
у серпні цього року разом із сином підкорили
Говерлу. Час від часу пишу вірші, люблю тварин — рибки, папужки, морська свинка і собака — усі вони мешкають у моїй квартирі.
— Без чого не уявляєте свого життя?
Т. Г.: Гадаю, найбільшою цінністю у житті кожного є родина. Дружина і дорослі
діти — це ті люди, без яких не мислю свого
життя. А ще мрію про внуків.

— Чи може домашня освіта конкурувати з традиційною дошкільною? Вважаєте її
ефективною?
Т. Г.: А що тоді замінить дитячий колектив? Адже саме в колективі формуються
основні уміння і навички взаємодії дитини
з однолітками, без яких не обійтися у майбутньому. Тому ми дбаємо і про це: щоб кожен вихованець відчував себе потрібним і
унікальним у своєму першому дитячому колективі.

— На ваш погляд, українські дошкільники мають щасливе дитинство?
Т. Г.: Хотілося б вірити в це. Головне, щоб
ми, дорослі, не заважали їм у цьому.

— Принцип «освіта впродовж життя»
актуальний для вас?

Розмову вела
Ольга ЧУЛЮК-ЗАГРАЙ

— Ваша професійна мрія…
Т. Г.: Насамперед мрію про прекрасний,
сучасний, відремонтований та обладнаний дошкільний навчальний заклад, куди б із радістю
йшли дорослі і діти. Мрії мають властивість
здійснюватися. Упевнений, колись так і буде.

