
 

 

Дошкільний навчальний заклад 

ясла-садок «Буратіно» с.Трудове 

Завідувач ДНЗ «Буратіно»- Чиканчи Лариса 

Панасівна народилася  

01 квітня 1964 року в селі Трудовому, 

Кілійського району , Одеської області.  

Громадянка України.  

З 1971 по 1981р. навчалася в 

Трудівській середній школі.   

З 1981-1982р. працювала старшою 

піонервожатою в Трудівській школі. 

з 1982 року по 1984 рік навчалася у Б – 

Дністровському педагогічному училищі, 

отримавши спеціальність -вихователь 

дошкільного закладу, 

з 1984 року по 1986 рік вихователь 

дитячого садка с.Трудове. 

з 1986 року по 2004рік працювала в 

Трудівській ЗОШ І-ІІІст. на посадах вчитель початкових класів, бібліотекар. 

З 2004 року по теперішній час працюю завідувачем ДНЗ «Буратіно» 

В  2010 закінчила в Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 

отримавши диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю –  вчитель 

початкових класів. 

 



Мовою навчання і виховання дошкільників в ДНЗ ясла - садок 

«Буратіно» є українська мова.  

За вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти села Трудове колектив 

дошкільного закладу неодноразово нагороджувався Грамотою Трудівської 

сільської ради, Подякою за активну участь у проведенні «Дня Кілійського 

району» у 2012р. та 2013 році. 

У навчальному закладі розміщено: музична зала, яка потребує 

капітального ремонту, медичний кабінет з ізолятором, харчоблок, пральня. 

Матеріально - технічна база відповідає вимогам. 

Вперше дитячий садок «Буратіно» гостинно відчинив двері для 

дошкільнят у 1986 році. На той час в дитячому садку працювало п'ять 

груп, власником дитячого садка був радгосп «Трудовий». 

3 1998 року по 2004 рік дитячий садок «Буратіно» за своїм 

призначенням не працював. 

В 2004 році дошкільний навчальний заклад ясла- садок «Буратіно», 

комунальної форми власності, власником якого є Трудівська сільська 

рада, розпочав свою роботу. 

3 2004 року по 2009 рік в ДНЗ ясла-садок «Буратіно» працювало дві 

різновікові групи неповний календарний рік. 

В 2010 році в зв'язку з демографічною ситуацією дошкільний 

навчальний заклад «Буратіно» перейшов на роботу з однією різновіковою 

групою 

Розташований навчальний заклад в типовому приміщені. Проектна 

потужність закладу-сім груп на 121 місце, але в закладі працює 1 

різновікова група, в якій виховується та навчається 24 дитини. 

ДНЗ ясла-садок «Буратіно» загального розвитку , з п'ятиденним 

режимом роботи закладу та 10,5 - годинним перебуванням дітей в ньому. 

Загальна площа будівлі закладу становить 1170 м.кв., яка 

розташована у затишному місці з просторим подвір'ям, ігровим та 

спортивним майданчиком. 

Дошкільне дитинство має надзвичайно важливе значення у 

становленні особистості, це етап підготовки до наступного періоду - 

шкільного дитинства. Основним напрямком діяльності закладу є 

формування у дітей загальнонавчальних умінь і навичок шляхом 

гармонійного, всебічного, особистісного розвитку дитини в умовах 

дошкільного закладу. 

Навчально-виховний процес у ДНЗ ясла-садок «Буратіно» 

здійснюється відповідно до Програми виховання і навчання дітей від 2 до 

7 «Дитина» . 

Науково-методична проблема дошкільного закладу «Формування 

соціально-моральної компетентності дошкільників». Навчально-виховний 

процес забезпечують три педагогічних працівники: 1 з повною вищою 

освітою, 2 з неповною вищою відповідною педагогічною освітою. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

68331 Одеська область, Кілійський район, село Трудове. Вул.Садова буд.22 

Тел.0978107194         buratino.dnz@ukr.net 


