
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ЯСЛА-САДОК «ДЕЛЬФІН» 
 
 

Баларьова Світлана Василівна, 03.03.1957 

року народження.  

Народилася в м. Кілія Одеської області.  

У 1964 році пішла до 1 класу ЗОШ №2, в 1974 

році закінчила 10 класів середньої школи.  

З 1976 року по 1979 рік навчалася в 

Кахульському педагогічному училищі ім. А.С. 

Макаренко за спеціальністю «Дошкільна 

освіта»,кваліфікація «Вихователь дитячого садка». 

З 1976 року працювала вихователем дошкільного закладу.  

З 1999 року по теперішній час очолює дитячий навчальний заклад 

«Дельфін» м. Кілії. 

Заміжня, має чоловіка та трьох синів. 

До адміністративної та кримінальної відповідальності не притягалась. 

 

Дошкільний навчальний заклад засновано в 1976 році. 

Двоповерхова споруда загальною площею 3148м2, приміщення типове. 

ДНЗ розрахований на 220 місць. Територія огороджена металевим парканом. 

Дошкільний заклад опалюється власною котельнею, яка розташована на 

території ДНЗ. 

В дошкільному закладі працює 8 вікових груп: 2 групи – раннього віку, 

6 груп – дошкільного віку. Кожна групамає свою роздягальню, ігрову 

кімнату, санвузол. Також в наявності є музичний і спортивний зали, 

«Українська світлиця», кабінет музичних керівників, методичний та 

медичний кабінети.  

На прилеглій території для кожної вікової групи розташовані тіньові 

навіси  та обладнані ігрові майданчики,на двох спортмайданчиках – 

спортивне обладнання. 

В установі працюють 42працівника, з них 16 педагогів. 

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується 

Конституцією України,  Законами України  "Про освіту",  "Про дошкільну 

освіту",  іншими законодавчими   актами,  Кабінету Міністрів, наказами  

МОНмолоді та спорту, інших центральних органів виконавчої влади,  

рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування та  власним статутом.  

Пріоритетні напрямки роботи:  

1. Охорона і зміцнення здоров'я дітей, організація здорового способу 

життя. Охоплення системою оздоровлення і загартовування дітей 

дошкільного закладу з використанням нетрадиційних методик.  

2. Розвиток творчої особистості через впровадження сучасних 

технологій.  

3. Екологічне виховання – формування мотиваційної діяльності 

дошкільника.  

4. Формування та розвиток національної свідомості, патриотичних 

почуттів у дітей дошкільного віку. 



 

Лютий 1977 року. Дитячий комбінат «Дельфін» 

 

 

Травень 2015 р.  

 

 

 



 

 

Наш квітучий дитячий садок 

 

 



 

 

Щасливе дитинство! 

Адреса:   68302, Одеська область, м.Кілія, вул. Лермонтова,23-А 

телефон:  04843-4-25-41  

e-mail:   sbalareva@ukr.net 

код за ЄДРПОУ: 35131123 


