
НЕВИПАДКОВА  ЛЮДИНА
Маючи доступ у казковий 

замок, ім’я якому — Дитин
ство, ми завжди повинні па
м’ятати про необхідність 
стати до певної міри дити
ною. Тільки за такої умови 
діти не будуть дивитися на 
нас як на людину, яка ви
падково потрапила за воро
та їхнього казкового світу.

Сім років тому назад до 
дитсадка «Маріте» прийшла 
працювати людина, яку ви
падковою в дошкільному 
вихованні не назвеш.

З того самого дня, як в 
1982 році Ніна Миколаївна 
Крутоус вступила до 
Ніжинського педінституту, 
вона кожного дня доводить 
своїм вихованцям та їх 
батькам  невипадковість 
свого вибору.

Майже двадцять 
п’ять років свого життя при
святила Ніна Миколаївна 
дітям. За цей час виросли 
трійко, власних дітей, а 
перші вихованці Ніни Мико

лаївни вже давно мають 
своїх дітей, які також прихо
дять.

«...Мені подобається пра
цювати з дітьми...», «...я вже 
засумувала без дітей...», 
«...як цікаво з маленькими...» 
— це не чергові декларації Ніни 
Миколаївни, а «думки вголос» 
під час приватної розмови.

Дуже важко позбутися 
штампів, коли пишеш про 
матір, вихователя — людей, 
що вводять тебе у цей світ, 
що з перших років життя зна
ходяться поруч з тобою. Так і 
хочеться сказати тисячу раз 
повторюване: добра, ніжна, 
лагідна... Слова самі по собі 
чудові, проте девальвовані 
від штампового вжитку. Але 
коли спілкуєшся з Ніною Ми
колаївною Крутоус, то відчу
ваєш, розумієш, що вона 
саме така — добра, ніжна, ла
гідна...

Працювати в дитячий,зак
лад Ніна Миколаївна прийшла 
в 1995 році. Людина творча

та професійна, вона легко 
зійшлася з дітьми, батька
ми та колективом. Розумі
ючи, що сім’я має величез
не значення у вихованні та 
становленні дитини, Ніна 
Миколаївна використовує 
всі доступні можливості 
для спарингу дитсадок — 
родина. Органічним продов
женням професійного до
робку Ніни Миколаївни було 
написання дослідницької 
роботи «Формування соц
іальної компетентності ди
тини через призму базово
го компонента Дошкільної 
освіти - в Україні. Сфера 
«Люди». Змістовна пінія 
«Сім’я. Родина», за яку Ніні 
Миколаївні присвоїли першу 
кваліфікаційну категорію. 
Щиро люблячи свою роботу, 
своїх вихованців, Ніна Ми
колаївна Крутоус постійно 
знаходиться у творчому 
пошукові.
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