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ОСОБИСТІСТЬ

«У роботі педагога дрібниць не буває…»
Професійний успіх залежить від бажання бути хорошим
фахівцем. У цьому переконана Наталія Шаповал — методист
з питань дошкільної освіти методичного кабінету при управлінні
освіти Херсонської міської ради, голова місцевого осередку
Асоціації працівників дошкільної освіти у Херсонській області.
— Пані Наталю, Ви любите весну? Традиційно вважають, що це пора пробудження, початку чогось нового. Покладаєте особливі очікування на цьогорічну весну?
Н. Ш.: Весна — це завжди оновлення,
надії, активність, життєрадісність… Це сонце, світло, яскраві барви. Весна пробуджує
бажання жити, творити і просто усміхатися. Щойно згадую про улюблені з дитинства
проліски — ніжні, тендітні й беззахисні —
й одразу поліпшується настрій. З нетерпінням очікую, коли зацвітуть вишні, і густий, духмяний, свіжий аромат сповнить
усе навколо. Весну завжди чекаю, мабуть,
як і всі. І покладаю надії… Цьогоріч —
на мир у рідній країні.
— Як ставитеся до змін? Чи хотілося б
змінити щось у системі дошкільної освіти
України? Якщо так, то що саме?
Н. Ш.: Мені подобається динаміка, рух,
пошук, різноманітність, інноваційність
тощо. Вважаю, що будь-які зміни — це крок
уперед, шлях до розвитку. Вдячна педагогічним колективам, з якими працюю. Вони
з розумінням ставляться до моїх ініціатив,
завжди підтримують мої пропозиції як методиста.
Українським дошкіллям пишаюся. Звісно, є речі, які хотілося б змінити, однак я —
реаліст, тож усвідомлюю, що реалізувати
певні наміри доволі складно.
Коли я працювала вихователем, то мріяла, щоб у групі було 10–12 дітей. Фахівці
стверджують, що одночасно педагог може
сприймати дев’ять дітей. Власне, хотілося
б, щоб зміни стосувалися наповнюваності
груп. Адже ми мало не щодня говоримо про
особистісно зорієнтований підхід… А ще —
щоб була єдина програма навчання (чи то ж
розвитку, виховання) для дітей дошкільного
віку і молодших школярів, один державний
стандарт, який об’єднав би дошкілля і початкову школу. Тоді ми забули б про проблему
наступності дошкільної і початкової ланок
освіти.
— Бути педагогом — місія відповідальна і непроста. Чи виникали у Вас колинебудь сумніви щодо того, чи правильно
обрали професію?
Н. Ш.: Так, погоджуюся, місія педагога
непроста. Однак люблю свою роботу. З першого ж дня педагогічної діяльності зрозуміла, що полюбила цю професію назавжди.
Це — моя доля. Коли працювала вихователем, про дітей у моїй групі знала вся моя
сім’я — хто що намалював, хто сказав щось

смішненьке, хто був плаксивим чи, можливо, вередував, хто бешкетував. Звісно, низька
оплата праці іноді наштовхувала на сумнівироздуми, адже крім закоханості в дошкілля, є
ще інші життєві потреби.
— Сучасні реалії ставлять перед педагогами все нові і нові виклики. Як гадаєте,
що саме дасть фахівцям змогу впоратися із
вимогами часу?
Н. Ш.: Насамперед — мобільність, робота над собою, професійне вдосконалення,
креативність і, вочевидь, толерантність.
— Від чого залежить професійний успіх?
Н. Ш.: Від бажання бути хорошим фахівцем. І, звісно, від безперервної роботи над
собою. Необхідно формувати внутрішню
культуру, поважати себе. Відповідальність,
чіткість у виконанні професійних обов’язків, адекватність вчинків, самодисципліна.
Слід пам’ятати, що у роботі педагога дрібниць не буває (перевірено!). І не зупинятися
на досягнутому, постійно перебувати в пошуку.
— Яке місце у Вашому житті посідає самоосвіта?
Н. Ш.: Без неї неможливо бути хорошим
фахівцем. Адже завжди є теми, що потребують глибшого вивчення. Це стосується
як професійної діяльності, так і особистісного саморозвитку, якому приділяю особливу
увагу.
— Що допомагає прийняти правильні
рішення у складних ситуаціях?
Н. Ш.: Гадаю, зваженість та стриманість.
Буваю дуже рішучою. Рідко приймаю спонтанні рішення. Намагаюся завжди керуватися розумом, знаходити компроміси, уникати
конфліктів.
— Якби Вам запропонували поспілкуватися з будь-якою відомою особистістю
за горнятком кави, кого обрали б і про що
передусім запитали б?
Н. Ш.: Хотіла б поспілкуватися із бразильським письменником Пауло Коельо.
Я запитала б у нього: «Як іти до здійснення своєї мрії?». Напевно, він відповів би так:
«Пам’ятай: завжди треба точно знати, чого
хочеш… Ніколи не відмовляйся від своєї
мрії… Тільки одне робить здійснення мрії
неможливим — це страх невдачі… Коли ти
чого-небудь бажаєш дуже сильно, весь Всесвіт допомагає тобі цього досягти». Іще хотілося б поспілкуватися із надзвичайно чарів-

Наталія ШАПОВАЛ — методист з питань дошкільної освіти
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ною жінкою — Софі Лорен, запитати у неї,
як стати такою ж упевненою в собі.
— Розкажіть про найвідважніший вчинок у Вашому житті?
Н. Ш.: У цілому я не з когорти боязких.
Нещодавно пережила неймовірний страх,
коли наважилася спробувати такий атракціон, як ZIP-line. Було дуже страшно, але пишаюся собою — я це зробила!
— Ви любите квіти?
Н. Ш.: Безумовно. І різні. Найулюбленіші — троянди. Якось на день народження
мені подарували величезний букет жовтих
хризантем. Відтоді обожнюю жовті квіти.
Жовтий — колір сонця, радості, надії, любові.
— Що Ви побажали б для педагогів-«дошкільників»?
Н. Ш.: Любити свою професію, любити
кожну дитину. Спілкуючись із вихованцями,
пам’ятати, що кожний прожитий день залишається у їхній підсвідомості на все життя.
Мабуть, найвищою нагородою для педагога є миті вдячності. Наприклад, коли
зустрічаюся випадково в місті з вихованцем,
який уже став дорослим, мені стає так приємно, коли він привітається, усміхнеться
і скаже: «Ви пам’ятаєте мене? Це ж я, Ваш
Дімка! Я зберігаю світлини нашої групи в дитячому садку. Адже на них є Ви».
Миру всім, добробуту, любові і пошани!
Розмову вела
Ольга ЧУЛЮК-ЗАГРАЙ

