
 

 

 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

(ЯСЛА-САДОК) № 1 «БЕРІЗКА» 

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
                      

      Завідувач:  Куліковська Ірина Вікторівна                          
 
 

                            
  
 
 

Куліковська Ірина Олександрівна народилася 20 червня 1979 року в 

місті Балта, Одеської області. 

    У 1986 році  вступила до ЗОШ м. Балта. В 1994 році закінчила 

загальноосвітню школу № 1. 

    У 1994 році вступила до Балтського педучилища. Після його 

закінчення вступила до Південноукраїнського державного педагогічного 

університету імені К.Д. Ушинського з відзнакою в 1998 році. В цьому ж році 

вступила до Південноукраїнського державного педагогічного університету 

імені К.Д. Ушинського на історико-філологічний факультет. В 2001 році 

отримала диплом з кваліфікацією вчителя української мови та літератури та 

зарубіжної літератури.  

У 2016 році вступила до Уманського державного педагогічного 

університеті ім. Павла Тичини, спеціальність «Дошкільна освіта». 

   З 2003-2009 роки працювала вчителем історії в ЗОШ с. Саражинка 

Балтського району. 

   З 2009-2012роки працювала спеціалістом районної державної 

адміністрації м. Балта. 

   3 2013-2014р. працювала вихователем ДНЗ № 1 «Берізка» 

З 29.10.2014 року працює на посаді завідувача. 

   

 Опис навчального закладу 

 

ДНЗ № 1 засновано у 1936 році. Це двоповерхова будівля із загальною 

площею  -3784 м2 

Дошкільний заклад має 8 групових кімнат, обладнаних сучасними 

дитячими меблями та необхідним інвентарем. На території закладу для 

кожної вікової групи створено та облаштовано ігрові майданчики.  

В дошкільному закладі функціонують: 

2 групи для дітей раннього віку; 6 груп – для дітей від 3 до 6 (7) років. 

Навчально-виховний процес забезпечують: завідувач -1, вихователь-

методист-1, музичний керівник-1, вихователі-12. 



 

 

Всього працівників:38, з них педагогічних:15, обслуговуючий 

персонал:23  
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну 
освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового 
компонента дошкільної освіти, власного Статуту. 
 «Берізка» це заклад в якому: 

- створюються умови для збереження і зміцнення психофізичного 

здоров’я,  повноцінного особистісного і інтелектуального розвитку 

дошкільників; 

- враховуються закономірності природного розвитку дитини  на 

дошкільному етапі,  визначається своєрідність та унікальність вікового 

періоду, соціокультурного становлення; 

- уся діяльність зорієнтована на запити сім’ї, її потреби по здійсненню 

якісного виховання, навчання  та розвитку дошкільників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

Контактні дані 

 

вул. Соборна, 107, м. Подільськ, Одеська область, 66300  

 

e-mail     sadberizka@ukr.net 

 


