
 

                  Березівський  дошкільний навчальний заклад №2 

                               комбінованого типу 

 

          Білоконь Оксана Анатоліївна 

Народилася 30 серпня 1970 року в 

селі Андрієво-Іванівка 

Миколаївського району Одеської 

області в сім’ї вчителів. У 1977 році 

розпочала навчання у Винограднен-

ській середній школі. У 1987 році 

закінчила Виноградненську середню 

школу із золотою медаллю. У 1987 

році вступила до Київського держа-

вного педагогічного інституту 

 ім. О.М.Горького на дефектоло-

гічний факультет. У 1992 році 

закінчила Київський  державний педагогічний  інстит ім..М.П.Драгоманова, 

отримала кваліфікацію вчителя і логопеда допоміжної школи , 

олігофренопедагога дошкільних закладів. У серпні 1992 року була прийнята 

на роботу в дитячий садок №6 м.Березівки на посаду логопеда. Призначена 

на посаду завідувачки ДНЗ №2 у 2005 році. Одружена, чоловік – Білоконь 

Сергій Васильович. Маю доньку – Білоконь Каріну Сергіївну,  1994 року 

народження. 

 

 

 

 

 



Опис навчального закладу 

     ДНЗ №2 комбінованого типу «Веселка» розташований за адресою:, вул. 

Слави,53, м. Березівка, Одеська обл. Заклад працює з02.10.1963 року, 

знаходиться в підпорядкуванні районного відділу освіти , молоді та спорту 

Березівського району Одеської області. В дошкільному закладі педагогічний 

колектив складається з 11 педагогів. Дитячий контингент налічує 150 осіб. У 

дошкільному закладі укомплектовані усі вікові групи, створені спеціально 

розвивальні осередки, що відповідають програмовим вимогам, для успішного 

виконання навчально-виховного процесу. 

     Вихователі майстерно працюють та чітко продумують методику 

проведення занять, народних ігор і розваг . Це забезпечує не лише виховний, 

а й пізнавальний та оздоровчий ефект, сприяють залученню дошкільнят до 

витоків національної культури та духовності, що робить їхнє дозвілля 

веселим та яскравим під час перебування дітей у ДНЗ. 

     В програмі «Дитина» фізична досконалість розглядається як одна із ознак 

всебічного розвитку людини. Підростаюче покоління повинно бути всебічно 

досконалим, фізично підготовленим до праці і захисту своєї Батьківщини, 

тому дуже важливо, щоб діти з ранніх років розвивалися фізично. Основна 

метафізичного виховання – це розвиток дитини, оздоровлення дитячого 

організму, розвиток рухових здібностей і фізичних якостей, прищеплення 

любові та інтересу до фізичних вправ. 

     Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну 

освіту», проводяться усі необхідні профілактичні заходи . 

     У закладі постійно проводяться загартовуючи процедури ,на заняттях з 

фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність 

дітей, проводяться Дні здоров’я та  розваги, у навчальні заняття вводяться 

фізкультхвилинки.  Влітку проводяться оздоровчі заходи, які полягають у 

проведенні занять та розваг на свіжому повітрі,  загартовуючих  процедур. 



     Колектив ДНЗ №2 вирішує багато різних буденних і творчих проблем. 

Педагогічні ради спрямовують свою роботу на вирішення багатьох питань 

щодо патріотичного виховання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я. 

Основним видом діяльності дитини –є гра. Тому гра є важливим засобом для 

фізичного розвитку дитини. Різні види ігор  приносять користь дитині, коли 

вони в практичному використанні. Зокрема, народні рухливі ігри – 

неоціненний виховний скарб, який залишили нам наші прадіди. Вони є 

чудовим засобом всебічного виховання дошкільнят : сприяють розширенню 

уявлень дітей про навколишній світ, розвитку кмітливості, логічного 

мислення, психічних процесів, загартуванню волі, витримки, і з рештою 

залученню дітлахів до вивчення історії свого народу. Граючись в народні 

ігри, діти знайомляться з традиціями свого народу, звичаями та обрядами, 

віруванням, культурою, що є запорукою виховання національної свідомості. 

Крім того, рухливі ігри створюють передумови для закріплення рухових 

навичок розвитку фізичних якостей, самостійності, рішучості, 

доброзичливого і турботливого ставлення один до одного. 

     Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме  сім’я 

закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої та чужі 

вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі. У закладі постійно 

діє консультативно-інформаційний пункт, який має психолого-педагогічне, 

медичне спрямування.  

     Педагоги дошкільного закладу дотримуються вислову : «Якщо твої плани 

розраховані на рік, сій жито, на десятиліття – саджай дерево,    а на століття – 

виховуй дітей.» 

 

 

 

 

 

 



               Фото навчального закладу  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                                     Контактні дані 

ДНЗ №2 

вул.. Слави, 53 

м.Березівка, 

Одеська обл. 

67300 

 

Тел..:(04856)-2-02-07 

 

Сайт: 

 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 


