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Народилася  16 листопада 1949 року у місці Ананьїв Одеської області. 

З 1966р. по 1967р. навчалась на педагогічних курсах з підготовки 

вихователів дошкільних закладів при середній школі №1 м. Ананьїв.  

З 1967р. по 1969р. працювала вихователем в дитячих садках №3, 1 

м.Ананьїв. 

З 1972р. по 1976р. працювала вихователем в ясла-садках №4, 3 

м.Ананьїв. 

У 1975 р. закінчила Бельцький державний педагогічний інститут                     

ім. А. Руссо за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» та 

здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, 

методиста дошкільного виховання. 

З 1976р. по 1980р. працювала вихователем дитячого садка № 3                            

м. Котовська, методистом дитячого садка №3 та завідувачем дитячого ясла-

садка  №3. 

З 1980р. по теперішній час працює завідувачем ДНЗ №10 «Зірочка» 

комбінованого типу.              

«Спеціаліст І категорії», педагогічний стаж - 48 років, нагороджена 

значком «Відмінник народної освіти». 



  Опис навчального закладу 

 

Дошкільний навчальний заклад №10 створено на підставі рішення 

міської Ради народних депутатів від 31 серпня 1966 року №257.  

В ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу функціонує 8 вікових груп: 

2 групи раннього віку, 6 груп дошкільного віку, з них 2 групи компенсуючого 

типу - офтальмологічна та логопедична.  

Типовий дошкільний навчальний заклад, будівля двоповерхова. 

Загальна площа приміщень – 1155м2, ділянки – 6500 м2.  

 Дошкільний заклад має музично-спортивну залу, кабінет вчителя-

логопеда, офтальмологічний, медичний кабінети, методичний та кабінет 

завідувача. 

Навчально-матеріальна база груп відповідає сучасним вимогам. Кожна 

група має свою назву. Створене предметно-розвивальне середовище 

забезпечує належні умови для розвитку кожної дитини. 

Навчально-виховний процес забезпечують 45 співробітників: 

педагогічних працівників – 19 осіб, обслуговуючого персоналу – 26 осіб. 

 Основні напрямки освітньої діяльності: збереження та зміцнення 

фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я дітей дошкільного 

віку, здійснення інтелектуального розвитку дошкільників на  засадах 

інтеграції змісту та творчого впровадження  інноваційних освітніх 

технологій. 

Створені умови в закладі забезпечують повноцінний та гармонійний 

розвиток вихованців. Групи сформовані за віковими особливостями дітей, з 

дотриманням санітарних правил і вимог, побажань батьків. В групах 

облаштовані дитячі розвивальні центри, ігрові осередки, які є достатньо 

наповненими, естетичними, багатофункціональними,  відповідають 

гігієнічним вимогам. Ефективно та результативно використовуються в 

освітньо-виховному  процесі спортивно-ігровий центр. 



Пріоритетними формами роботи в процесі організованої освітньо-

розвивальної діяльності є: інтегровані заняття, заняття-дослідження,                           

- конструювання, - моделювання, - казка, - ра, у процесі яких реалізуються 

чинні Програми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Контактні дані 

вулиця Каштанова,будинок 77а,  місто Подільськ, Одеська область, 66300. 

  

тел: (04862) 2-34-76 

 

e-mail: dnz10zirochka@ukr.net 

 

адреса сайту: gkotdnz10.odessaedu.net 
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