
 

ПРИВАТНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 

 «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ОСТРІВЕЦЬ»
 

 Романова Валентина Григорівна, 1961 року народження, здобула повну вищу педагогічну 

освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста у 2004 році в вищому навчальному 

закладі «Ізмаїльський державний гуманітарний університет», за спеціальністю – початкове 

навчання і здобула кваліфікацію – вчитель початкових класів. Стаж безпосередньої педагогічної 

роботи за фахом- 18 років. З 2009 року займає посаду - директор Приватного дошкільного 

навчального закладу «Центр розвитку дитини «Острівець». 

           

 Дошкільний навчальний заклад “Центр розвитку дитини “Острівець” розрахований на 72 

місця. Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним нормам, 

її площа складає 1203 кв.м. Загальна площа ДНЗ складає 924 кв.м. Дошкільний заклад 

розрахований на 5 груп. Територія закладу має огорожу. На території розміщені ізольовані 

майданчики із зеленими насадженнями, навісами, гойдалками, пісочницями, спорудами для 

фізичного розвитку. Для всебічного розвитку дітей на території є маленьке озеро з живими 

рибками, та “велика” гора яка утворює природний ландшафт. 

 Опалювальна система є централізованою. Встановлено лічильники теплової енергії, води. 

Харчоблок забезпечений всім необхідним обладнанням.  

 Дитячий садок розміщується у двоповерховому будинку.  Дотримується принцип ізоляції 



окремих груп одна від одної і адміністративно-господарчих приміщень.  

На першому поверсі розташовані: 

 кімната “казок”; 

 методичний кабінет; 

 учбовий клас; 

 фізкультурний зал; 

 групові осередки. 

На другому поверсі розміщуються: 

- столова; 

- групові осередки. 

До складу групової для дітей дошкільного віку входять роздягальня, туалетна, групова 

кімната.  

 Дошкільний навчальний заклад “Острівець” є офіційним тестовим центром Cambridge 

English Language Assessment. 

Дошкільний навчальний заклад “Острівець” став фіналістом конкурсу IT проектів EGAP 

Challenge із проектом «Буквоїд». 

  Дошкільний навчальний заклад “Острівець” співпрацює з кафедрою дошкільної 

педагогіки Інституту дошкільної  і спеціальної освіти Державного закладу 

“Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського”. 

Педагогічними працівниками обох закладів на протязі учбового року продовжувалась робота 

по науково-дослідницької роботи з питань ефективності використання авторської методики 

щодо навчання дітей дошкільного віку грамоті “Пригоди на Острівці”. На базі нашого 

закладу були проведені педагогічні та психологічні практики студентів. 

     

Контактні дані: 

65029, Одеська обл., м.Одеса, вул.Пішонівська, буд.20 

тел. (0482)34-64-68; моб. 098-0301388 

сайт:  www.ostrov-ok.com.ua 

 

e-mail: ostrovok01@gmail.com 


