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ОСОБИСТІСТЬ

«Дитина — це те сонце,
навколо якого обертається все...»
Дитина як найвища цінність — таким принципом професійної
діяльності керується Галина Шиманська — завідувач
житомирського ДНЗ № 39, голова місцевого осередку
Асоціації працівників дошкільної освіти у Житомирcькій області.
— Пані Галино, хто вплинув на Ваш вибір
професії?
Галина Шиманська: Переконана, що в житті кожної людини є Учитель — той, кого
хочеться наслідувати в усьому: мовленні,
жестах, манерах, погляді, усмішці… Зі своїм
Учителем я зустрілася на уроках історії та географії. Ганна Спиридонівна стала для мене
взірцем. Слухаючи її, віртуально подорожуючи з нею різними куточками світу, я мріяла,
що стану вчителем і моїми розповідями так
само захоплюватимуться учні. Мрії здійснилися — я стала вчителем початкових класів.
Було легко та цікаво. А згодом почала працювати в дитячому садку. Думала, на певний
час. Однак атмосфера, яка панує в дошкіллі,
захопила мене. І ось уже впродовж 25 років
я є педагогом-«дошкільником». Тепер без вагань можу сказати, що працювати з дітьми —
справа мого життя.
— Вважаєте себе успішною людиною?
Що, на Вашу думку, є запорукою успіху?
Г. Ш.: Можливо, прозвучить нескромно,
однак вважаю себе успішною. Я реалізувалася
як жінка, мати, педагог і керівник. Запорукою
успіху в роботі, як на мене, є командний підхід до будь-якої справи. Адже один у полі —
не воїн. Колектив нашого дошкільного закладу — це команда однодумців, творчих
особистостей, які люблять свою справу і прагнуть до самовдосконалення. Гадаю, завдяки
цьому й досягаємо хороших результатів.
— Якими принципами професійної діяльності ніколи не поступаєтеся?
Г. Ш.: Основний принцип моєї роботи —
ДИТИНОЦЕНТРИЗМ. Дитина — понад
усе. Дитина — це те сонце, навколо якого
обертається все: програми, методики і, звісно ж, ми — педагоги. У взаєминах з колективом керуюся принципом людиноцентризму.
Мої батьки свого часу обіймали керівні посади. Багато чим завдячую їм. Вони навчили
мене поважати, довіряти, співпрацювати.
Наш дошкільний заклад — це єдиний механізм. Щоб він функціонував якісно, кожний
член колективу має старанно виконувати
свої завдання. І нам це вдається. Ціную своїх
колег, дослухаюся до їхньої думки. Вдячна їм
за професійний підхід до роботи.
— Завдяки чому Вам вдається залучати
до освітнього процесу батьків вихованців?
Г. Ш.: Коли батьки добре поінформовані, чим живе дитячий садок, якщо їх уміло

та щиро запросити до співпраці, вони не залишаються осторонь. Я в цьому переконана.
А ще поділюся секретом: усі батьки люблять
похвалу. Без винятку. Тож вважаю, що не
слід скупитися на добрі слова. Доброзичливе ставлення — передумова продуктивної
партнерської взаємодії з батьками. Важливо,
щоб вони були не пасивними спостерігачами, а безпосередніми учасниками освітнього
процесу, критиками, наставниками, порадниками, вчителями й однодумцями. Досвід
співпраці з батьками наших вихованців ми
презентували на ІІІ Міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти — 2012».
— Що означає гра у Вашому житті?
У які ігри полюбляли грати в дитинстві?
Г. Ш.: Процес навчання і виховання дошкільників — це своєрідний театр. Театр
доброго, мудрого, вічного. У нашому «театрі» панує гармонія, бо нам вдалося мудро
розподілити ролі. Розуміємо, що в тріаді
«Діти — Батьки — Педагоги» усі ролі є головними, тож виконувати їх слід не почергово, а одночасно. А в дитинстві я дуже любила гратися ляльками. У мене їх було чимало.
Я виконувала роль учителя, а ляльки були
моїми ученицями. Пізніше захоплювалася
футболом та волейболом.
— Керувати навчальним закладом —
справа не з простих. Ми бачили Ваші чудові
творчі роботи. Як Вам вдається виокремлювати час для творчості? Що надихає?
Г. Ш.: Люблю свою роботу, живу нею, тому
чітко не розмежовую, коли вона починається,
а коли закінчується. Творчий порив спрогнозувати неможливо, тому все відбувається легко
і природно. Звісно, найбільш надихає спілкування з дітьми. Вони сповнюють енергією, додають сил, спонукають до творчості.
— Якби Ви мали змогу кардинально
змінити щось у дошкільній освіті, з чого
розпочали б?
Г. Ш.: Зі створення необхідних для розвитку дошкільників умов у дошкільних навчальних закладах. Відтак адаптувала б до вимог
сьогодення законодавчу базу. Подбала б про
те, щоб нормативні документи були насправді
дієвими.
— Яким, на Ваш погляд, є ідеальне ставлення дорослого до дитини?
Г. Ш.: Ідеальними вважаю партнерські
взаємини між дорослими і дітьми. Завжди

Галина ШИМАНСЬКА — завідувач ДНЗ № 39 м. Житомир,
голова місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників
дошкільної освіти» у Житомирській області

дотримуюся цього принципу — і на роботі,
і в родині.
— Якій літературі віддаєте перевагу?
Г. Ш.: Дуже люблю поезію. Моя улюблена поетеса — Ліна Костенко. Багато її творів
знаю напам’ять, цитую знайомим, використовую в роботі.
— До якої когорти належите: песимістів, реалістів чи оптимістів?
Г. Ш.: Я — оптиміст. Попри негаразди
і проблеми, по життю крокую з високо піднятою головою. Щиро вірю: усе, що трапляється, потрібно пережити. Словами Ліни
Костенко: «І все на світі треба пережити, і кожен фініш — це, по суті, старт…».
— Що найбільше цінуєте в житті?
Г. Ш.: Наразі — мир! У країні, у родині,
у душі…
Розмову вела
Ольга ЧУЛЮК-ЗАГРАЙ
Шановні колеги! Завітайте на сайт
Асоціації працівників дошкільної освіти
за адресою www.dnz.com.ua, на якому
ви маєте змогу знайти координати
місцевого осередку Асоціації у своєму
регіоні та дізнатися, хто його очолює.

