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ОСОБИСТІСТЬ

«Любити дітей потрібно всім серцем…»
Дати кожній дитині щастя! Ця настанова видатного педагога
Василя Сухомлинського стала кредом професійної діяльності
Ірини Туник, методиста науково-методичного центру управління
освіти і науки Броварської міської ради, голови місцевого
осередку Асоціації працівників дошкільної освіти у Київській
області.
— Пані Ірино, у будь-якій історії чи не
найцікавішим є початок. А як розпочиналася Ваша історія як фахівця з питань дошкільного виховання?
І. Т.: Я з дитинства мала світлу мрію —
бути педагогом: із любов’ю навчати та виховувати дітей, дарувати їм радість…
Так і сталося. У 1992 році я почала працювати
вихователем у дошкільному навчальному закладі «Ялинка» м. Бровари, а згодом — вихователем-методистом. Дякую долі, що подарувала мені можливість стати часточкою
чудового колективу на чолі з розумним,
творчим керівником — Тетяною Тоцькою.
Цікаво, що в дитинстві я відвідувала саме
цей дитячий садок, а згодом і моя донечка.
Нині дошкільний навчальний заклад «Ялинка» імені В. О. Сухомлинського має статус
експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня.
— Які, на Вашу думку, три основні складові іміджу сучасного педагога?
І. Т.: По-перше, це любов до дітей. Василь
Сухомлинський писав: «Педагог без любові
до дитини — це все одно, що співець без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору». Любити дітей потрібно всім
серцем.
По-друге, педагог має завжди бути
у творчому пошуку, не стояти на місці, а самовдосконалюватися, працювати над собою,
пізнавати нове і передавати це своїм вихованцям.
По-третє, він повинен володіти сучасними комп’ютерними технологіями. Сучасний
педагог — це педагог-новатор, творча, прогресивна особистість.
— Чим насамперед зумовлений Ваш
професійний інтерес до творчості Василя
Сухомлинського? Розкажіть, будь ласка,
про свою діяльність, пов’язану з його літературною спадщиною.
І. Т.: Твори Василя Сухомлинського — невичерпне джерело творчості і натхнення для
роботи з дошкільниками. Проблематика його
казок та оповідань завжди актуальна. Ідеться,
зокрема, про питання морального виховання,
збереження здоров’я дітей, художньо-естетичний розвиток дошкільників, виховання
любові до природи та Батьківщини.
Педагогічний колектив «Ялинки» розробив інноваційну педагогічну технологію — моделювання змісту творів Василя
Сухомлинського, що забезпечує інтегра-

ційний підхід до виховної роботи з дошкільниками.
Результатом спільної діяльності педагогів
закладу стало видання 13 навчально-методичних посібників, шість з яких отримали гриф
МОН України. Серед них — дві мої авторські
книжки: «Розвиток логічного мислення старших дошкільників. Завдання та проблемні ситуації» та «Права та обов’язки дітей і дорослих
за педагогічними принципами В. Сухомлинського».
Під час роботи з літературною спадщиною Василя Сухомлинського намагаємося
в доступній для дітей формі розкрити філософський зміст його творів. Зокрема, задля
ліпшого сприймання дітьми змісту оповідань та казок педагога, анімуємо їх. Уже вдалося анімувати більше 100 творів. Цього я навчаю педагогів не лише «Ялинки», а й інших
дошкільних закладів міста на спеціальноорганізованих курсах за програмою Intel
«Навчання для майбутнього», яку я адаптувала до дошкілля.
— Кажуть, що один у полі — не воїн. Хто
допомагає Вам утілювати в життя задумане?
І. Т.: Для мене, як для педагога, важливо
бути потрібною, знати про те, що на мене
щодня чекають вихователі, методисти, завідувачі дошкільних закладів. Ми робимо
спільну справу — виховуємо і розвиваємо дітей, готуємо їх до дорослого життя. Значну
допомогу і підтримку під час реалізації творчих ідей мені надають мої мудрі керівники:
завідувач Тетяна Тоцька, про яку я вже згадувала, та Людмила Ярич, завідуюча відділом
дошкільних, позашкільних закладів та виховної роботи управління освіти і науки Броварської міської ради. Щиро вдячна їм!
— Що Ви можете назвати подарунком
долі у Вашому житті?
І. Т.: Звісно, це мої батьки, моя родина
і улюблена справа — педагогічна діяльність.
Я не уявляю себе в іншій професії. Залюбки
працюю і як науковець, і як практик, публікую свої доробки, створюю мультимедійні
проекти.
— У житті кожної людини виникають
ситуації, із перебігом яких вона кардинально не згодна. Яку Ви обираєте позицію в такому разі: приймаєте обставини чи з усіх
сил намагаєтеся змінити хід подій?
І. Т.: У Василя Сухомлинського є оповідання «Дуб і Лоза». У ньому описано розмо-

Ірина ТУНИК — методист науково-методичного центру
управління освіти і науки Броварської міської ради,
голова місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників
дошкільної освіти» у Київській області

ву могутнього Дуба і Лози. Дуб вихвалявся,
що він великий і сильний, нічого не боїться.
Він насміхався з Лози через її тендітність.
Та коли налетів буревій, Лоза прогнулася
до землі й не зламалася, а Дуб намагався
вистояти. Однак не зміг, його гілочки поламалися від сильного вітру і дощу. Мені здається, у нашому житті трапляються різні ситуації, тому не можна бути лише Дубом чи
Лозою. Інколи я йду «до кінця», намагаюся
боротися, а іноді «прогинаюся», як Лоза, переглядаю свої вчинки, намагаюся відшукати
компромісне рішення, альтернативні шляхи
розв’язання проблеми.
— Який Ваш найяскравіший спогад дитинства?
І. Т.: Особливо запам’яталися подорожі
до зимового лісу. Мій тато — мисливець.
Узимку він часто вирушав на лижах до лісу
і розглядав сліди диких звірів на снігу. Нерідко брав мене із собою. Я пригадую казкову природу в лісі… Я бачила, де ночують
дикі кабани і лосі, де ховаються зайці,
як бігають лисиці. Це було так цікаво і незабутньо!
— Якби Ви спіймали золоту рибку, які
три бажання загадали б?
І. Т.: Перше моє бажання — мир і спокій
на рідній українській землі. Друге — щаслива доля моєї доньки. А третє — довголіття
моїх батьків.
Розмову вела
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