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ОСОБИСТІСТЬ

«Нашій країні як ніколи потрібні фахівці,
здатні приймати нестандартні рішення…»
Сучасні педагоги мають мислити творчо й нестандартно, бути
готовими до нових професійних викликів. І допоможуть у цьому
безперервний розвиток, самоосвіта та самовдосконалення.
У цьому переконана Віра Лященко — викладач Харківської
академії неперервної освіти, голова місцевого осередку Асоціації
працівників дошкільної освіти в Харківській обл.
— Пані Віро, ви маєте досвід як управлінської, так і викладацької діяльності.
Що вам більше до вподоби: керувати чи навчати?
Віра Лященко: Так, справді, завідувач
дошкільного навчального закладу — передусім управлінець. У його компетенції,
як відомо, — керівництво виховною і методичною роботою, розв’язання адміністративно-господарських питань, робота
з сім’ями вихованців, організація педагогічної просвіти батьків тощо.
Завідувач повинен «бачити» усі аспекти життя закладу, постійно тримати в полі
зору абсолютно всі ланки освітнього процесу, господарські й адміністративні справи, уміти виокремлювати найважливіше,
виявляти причини недоліків, своєчасно
усувати їх, вивчати і впроваджувати прогресивні методи роботи. Він має забезпечити оптимальне розв’язання поставлених
завдань, доводити розпочате до кінця,
мислити перспективно, правильно мотивувати колектив. А також пам’ятати, що
відповідає не лише за те, як керує, а й за те,
що і як саме роблять його підлеглі. Це нелегка ноша.
Бути хорошим управлінцем — означає
постійно вчитися. Адже саме від керівника
залежить, яким буде дошкільний навчальний заклад, його імідж, якість освітнього
процесу тощо.
Працюючи завідувачем, я значну увагу приділяла професійному зростанню — як власному, так і працівників дошкільного начального
закладу. «У чому ж полягає головний секрет
успішної діяльності закладу?» — часто запитували мене студенти, які проходили
педагогічну практику в нашому дитячому
садку. Я завжди впевнено відповідала їм:
«Секрет успіху — у високій працездатності
кожного члена колективу і щирій любові до
дітей».
Завідувач і колектив дошкільного навчального закладу, пропрацювавши кілька років
пліч-о-пліч, вчаться розуміти одне одного з
півслова, з напівнатяку, з напівдумки.
Своє основне завдання як керівника я
вбачала в тому, щоб підтримати і підбадьорити, навчити працювати творчо, без примусу. Я усвідомлювала: результати того, що
виконують працівники, «бо треба», і того,
що вони роблять від душі, істотно відрізняються.

Щиро раділа, коли вдавалося налагодити
гармонійну роботу. І не заради виконання
плану, «галочки», а заради творчості, отримання задоволення від досягнутого спільними зусиллями. Така праця сповнювала невичерпними силами, натхненням.
Зараз працюю викладачем і, безперечно,
досвід управлінської діяльності мені дуже
допомагає. Адже маю змогу підкріплювати
певні наукові засади власними знаннями
та досвідом, отриманими під час практичної діяльності. Залюбки передаю свій досвід слухачам.
Особливістю моєї педагогічної діяльності є динамічність. Вона зумовлена тим,
що слухачі, які приходять на лекції, це фахівці зі значним практичним досвідом, вже
сформованими власними поглядами щодо
виховання та навчання дошкільників, і спрямування їхньої навчально-пізнавальної
активності в потрібне русло потребує неабиякої викладацької майстерності, мобільності.
Вважаю, що професіоналізм викладача
проявляється в умінні на основі аналізування педагогічних ситуацій формувати педагогічні завдання та віднаходити оптимальні
способи їх розв’язання. Викладач має бути
творчою особистістю, аналізувати власний
досвід, використовувати провідний досвід
колег, бути у неперервному пошуку нових,
досконаліших, раціональніших педагогічних технологій.
Складно сказати, що мені більше до вподоби — управлінська чи викладацька діяльність. Гадаю, викладацька діяльність є логічним продовженням управлінської, це нова
сходинка до професійного самовдосконалення. Віддаючи частинку своєї душі слухачам,
які відвідують курси підвищення кваліфікації,
я отримую задоволення від викладання. Спілкування з педагогами надихає мене на нові
починання, спонукає до пошуку нових ідей.
— Які найбільш ефективні шляхи удосконалення професійної компетентності
педагогів, на ваш погляд?
В. Л.: Сучасність поставила перед дошкіллям важливе завдання — створити умови,
що забезпечували б індивідуальний підхід до
розв’язання освітніх завдань, стимулювали
розвиток майстерності педагогів, сприяли
підвищенню їхньої професійної компетентності.

Віра ЛЯЩЕНКО — викладач Харківської академії
неперервної освіти, голова місцевого осередку
ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
в Харківській обл.

Як на мене, серед найефективніших шляхів формування професійної компетентності
сучасних педагогів варто виокремити такі,
як активізація особистісно-професійного
розвитку фахівців, мотивація та стимулювання їхньої ініціативності, розвиток інноваційних ресурсів дошкільного навчального
закладу, створення в ньому умов для якісного удосконалення корпоративної культури,
збагачення освітнього простору актуальною
інформацією.
— Як гадаєте, чи готові українські освітяни змінювати підходи до роботи? Наскільки педагоги «гнучкі» до змін у професійній діяльності?
В. Л.: Педагог — професія, у якій надзвичайно важливу роль відіграє особистість фахівця. Звісно, не всі педагоги готові до змін у
своїй професійній діяльності.
Будь-які зміни завжди сприймають неоднозначно, і це нормально. Гадаю, усе залежить від лідера, керівника. Якщо він зуміє
організувати запровадження тих чи тих інновацій, мотивувати педагогів, налаштувати
їх на зміни, якщо йому властивий «здоровий» авантюризм, він щиро прагне якісних
змін, то йому обов’язково вдасться втілити в
життя задумане.
Вважаю, що українські педагоги здебільшого готові змінювати підходи до роботи,
однак за умови, що будуть створені необхідні
умови для реалізації нових підходів, підтримуватимуть їхню ініціативу.
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— Які форми роботи з педагогами вважаєте найефективнішими?
В. Л.: Методична робота в сучасному
дошкільному навчальному закладі має
бути максимально гнучкою щодо нових
вимог. Вона покликана сприяти розвитку
творчості, ініціативи, підвищувати якість
освітнього процесу. Пошук змісту, форм,
методів освітньої роботи — процес безперервний.
Найефективнішими формами роботи
з педагогами вважаю колективні. Ідеться як про традиційні (засідання педради,
проблемний семінар, семінар-практикум,
педагогічна майстерня, ділова гра, лекція-консультація, практичне заняття тощо),
так і нетрадиційні форми (аукціон педагогічних ідей, методичний ринг, конкурс педагогічної майстерності, круглий стіл тощо). Однак у будь-якому разі вихователь-методист
дошкільного навчального закладу має обрати саме ті форми роботи з педагогами,
в ефективності яких він переконався на власному досвіді.
— Чи вважаєте перспективною дистанційну форму навчання педагогів?
В. Л.: Безперечно. Дистанційне навчання
дає педагогу змогу навчатися тоді, коли йому
зручно. За допомогою сучасних технологій
можна здійснювати дистанційне навчання,
навіть коли між викладачем та студентом
пролягають сотні, чи навіть тисячі кілометрів. Студенту не потрібно приходити в той
чи той навчальний заклад у чітко визначений час, виконувати програму певного курсу
в установленому порядку.
Інтернет, телефонний і факсимільний
зв’язок, і, звісно ж, традиційне надсилання навчальних матеріалів поштою забезпечують можливість ефективної навчальної взаємодії. Якщо технології і методи
навчання дібрати адекватно до завдань,
бажань і можливостей студента та викладача, дистанційна освіта може бути настільки ж ефективною, як і традиційна.
До того ж дистанційне навчання — це єдиний можливий спосіб оволодіти новими
знаннями і навичками для тих, хто значну частину дня зайнятий. Тобто фахівець
без відриву від виробництва має можливість
підвищити кваліфікацію або оволодіти
новими знаннями. Водночас дистанційне
навчання розв’язує проблему підвищення
професійного рівня тих педагогів, які проживають у віддалених від обласного центру
районах, а також дає можливість навчатися
для людей з обмеженими фізичними можливостями.

ОСОБИСТІСТЬ
Слухачі курсів підвищення кваліфікації
Харківської академії неперервної освіти також навчаються дистанційно.
— Як гадаєте, чи приділяють українські
освітяни належну увагу самоосвіті?
В. Л.: Здатність до саморозвитку, самоосвіти і самовдосконалення є запорукою
успіху фахівця. Щоб отримати відчутні результати діяльності, потрібні, передусім, бажання і сила волі.
Гадаю, українські освітяни приділяють
самоосвіті належну увагу. І не останню роль
у цьому відіграють як зовнішні чинники
(конкуренція, зміна професійних вимог,
громадська думка, фінансова винагорода),
так і внутрішні (амбіції, відданість справі,
творчий підхід, прагнення до самовдосконалення, потреба в нових знаннях тощо).
— Наскільки актуальним є питання
етики професійної діяльності педагогів?
В. Л.: Питання професійної етики є надзвичайно важливим, оскільки розуміння його
змісту істотно впливає на життєдіяльність
особистості фахівця. Кожний рід діяльності
людини має певні норми професійної етики.
Особливістю етики педагогів є культура поведінки, прагнення до високих ідеалів, норм
моралі.
Переконана, що педагогу слід ретельно
пильнувати за своєю поведінкою, контролювати емоції, міміку та жести. У дошкільному
навчальному закладі має панувати позитивна атмосфера, і це завдання покладено на педагогів. Вони мають володіти педагогічною
культурою.
Найважливішою вимогою педагогічної етики є любов до дітей. Ідеться не лише
про вимогу проявляти почуття. Педагоги
зобов’язані приймати кожну дитину такою,
якою вона є, співпереживати їй.
В етиці професійної поведінки педагога
важливим є і педагогічний такт. У взаєминах з дітьми педагог має дотримуватися
певних норм та правил: обирати відповідний ситуації стиль спілкування, у жодному
разі не принижувати честь і гідність дитини, зокрема за ознаками віку, статі, національності, релігійних переконань та інших
особливостей.
— На які реформи в дошкільній освіті
покладаєте сподівання? За чим майбутнє?
В. Л.: Значні сподівання покладаю на прийняття Закону України «Про освіту». Прагну, щоб в Україні сформувався новий погляд
на дошкільну освіту. А майбутнє — за створенням дошкільного навчального закладу,
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у якому насамперед формуватимуть у дітей
творче мислення, плекатимуть їхні творчі
здібності. Нашій країні як ніколи потрібні фахівці, здатні приймати нестандартні рішення,
які вміють творчо мислити. Тому потрібно
докласти максимум зусиль щодо розвитку творчого мислення дошкільників. Лише
вкладаючи в дітей найкраще, дорослі можуть
очікувати від них достойних вчинків у майбутньому.
Також щирі надії покладаю на впровадження інклюзивної освіти. На жаль, щороку зростають показники захворюваності
дітей, зокрема, збільшується кількість дітей,
які страждають на психічні захворювання,
мають вроджені вади розвитку, відхилення
генетичного походження тощо.
Останнім часом дедалі більше батьків дітей, які мають порушення в розвитку, прагнуть, щоб їхню малечу виховували разом
зі здоровими однолітками. І ось питання
розв’язано на державному рівні. Мене, як педагога, радує те, що дитина з особливими
освітніми потребами зможе отримувати
освіту відповідно до своїх індивідуальних
можливостей, що вона набуде впевненості
в собі, перебуваючи в групі разом зі здоровими однолітками. А головне — це сприятиме
формуванню толерантного ставлення у суспільстві до таких дітей.
— Чим захоплюєтеся?
В. Л.: Мої захоплення здебільшого пов’язані з мистецтвом. Люблю класичну музику,
оперу, балет. Отримую неймовірне задоволення від в’язання, вишивання. Мрію знову
займатися айкідо. Також дуже люблю читати.
— Яка ваша улюблена книжка?
В. Л.: Постійно відкриваю для себе письменників. От нещодавно прочитала автобіографічний роман «Девід Копперфільд»
англійського письменника Чарльза Діккенса, у якому висвітлено проблему становлення особистості. Зараз читаю філософський
роман «Титан» німецького письменника
Жана Поля.
— Ваші побажання колегам...
В. Л.: Літо у розпалі, незабаром серпень,
а отже, наближається новий навчальний рік,
традиційні серпневі наради, відповідно, і нагальні проблеми, питання, актуальні як для
сьогодення, так і для майбутнього. Усім колегам бажаю нових здобутків, творчої наснаги та успішного здійснення задуманого!
Розмову вела
Ольга ЧУЛЮК-ЗАГРАЙ

