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Народилася 21 серпня 1965 року в Одеській області, Любашівському районі, смт. 

Любашівці. В 1972 році пішла в Любашівську школу № 1, яку закінчила в 1982 році. В цьому 

ж році поступила в Одеський державний педагогічний інститут ім.. К.Д. Ушинського на 

педагогічний факультет. В 1986 році закінчила навчання в інституті за спеціальністю 

педагогіка та психологія (дошкільна) та присвоєно кваліфікацію викладач дошкільної освіти та 

психології, методист по дошкільному вихованню. Після закінчення вузу була направлена на 

роботу в Роздільнянський район.  

05.08.1986 р. Була прийнята в яслі-сад № 1 м. Роздільна на посаду вихователя. 

01.09.1987 р. була переведена на посаду старшого вихователя того ж закладу. 

06.12.1987 року була переведена на посаду завідуючою яслі-саду № 1         м. Роздільна, 

де працює по теперішній час. Стаж педагогічної роботи – 31 рік. На посаді – 30 років. 

 

Опис навчального закладу 

 

Дошкільний навчальний заклад №1 «Веселка» – дошкільний навчальний заклад 

загального розвитку дітей раннього і дошкільного віку (з 2 до 6(7) років) комунальної 

власності Роздільнянської міської ради Одеської області. 

Дошкільний навчальний заклад №1 «Веселка» – це сучасний заклад, у якому створено 

здоров’язбережувальне, предметно-ігрове середовище, комфортні умови для розвитку, 

навчання та виховання 155 дітей з українською мовою навчання. 

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному 

закладі функціонують: 

 6 груп загального розвитку  

 1 група раннього віку,  

 1 група молодшого віку,  

 2 групи середнього віку,  

 2 групи старшого віку,  

 музична зала;  

 спортивна зала; 

 «оздоровча кімната»; 

 метеомайданчик; 

 спортивний майданчик. 
Для кожної вікової групи обладнано ігрові майданчики з пісочниками, малими 

спортивними формами, які розмежовані зеленими насадженнями, квітниками.  

Колектив ДНЗ складається з 39 осіб. Навчально-виховну роботу з вихованцями 

здійснюють 16  педагогів, а саме: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 12 вихователів, 1 

музичний керівник, 1 інструктор з  фізкультури. Із них – 9 педагогів мають повну вищу 

освіту. 

Про здоров'я дітей, за їх фізичним розвитком та раціональним харчуванням піклується 

медичний персонал навчального закладу – старша медична сестра. 



Наш ДНЗ є базовим у районі для навчання педагогів, обміну досвідом роботи, 

впровадження інноваційних технологій. 

Діяльність дошкільного закладу концептуально спрямована на реалізацію головної 

мети – створення належних умов для становлення і всебічного розвитку життєво 

компетентної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до 

нової соціальної ролі; забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та 

реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності 

педагогічного процесу. 

Основними напрямками роботи дошкільного закладу є: 

 формування духовних, моральних  та загально людських цінностей засобами 

національного виховання на основі співпраці ДНЗ та сім’ї; 

 створення умов та забезпечення  повноцінного фізичного розвитку дітей шляхом 

інтеграції здоров'язбережувальних технологій з різними видами дитячої діяльності 

 формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників; 

виховання мовленнєвої культури особистості з урахуванням народних традицій; 

 розвиток творчих здібностей дітей; 

 розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку. 
З 2015 року пріоритетним напрямом роботи дошкільного навчального закладу є 

фізкультурно-оздоровчий напрямок, який проходить через всю організаційно-педагогічну та 

освітньо-виховну роботу. 

Працюючи за змістовними напрямками реалізації Базового компоненту дошкільної 

освіти, колектив дошкільного навчального закладу №1  «Веселка» спрямовує усі свої зусилля 

на впровадження в роботу інноваційних технологій: проектні технології, здоров’язберігаючі 

технології, інформаційно-комунікаційні технології, технологію дослідницької діяльності, 

використання педагогіки М. Монтессорі у вихованні дітей раннього віку, методику 

використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям,  теорію розв’язання 

винахідницьких завдань (ТРВЗ), застосування коректурних таблиць за авторською 

технологією доктора педагогічних наук Н.В. Гавриш. 

Для вирішення основних завдань дошкільний заклад застосовує різні, як стандартні, 

так і нестандартні здоров'язбережувальні технології в практиці роботи з дітьми: 

впроваджуються інноваційні технології з фізичного виховання такі, як ігровий стретчінг, 

фітбол-гімнастика, оздоровчі гімнастики, використання елементів «хатхи-йоги»; оздоровчі 

гімнастики: пальчикову гімнастику, психогімнастику, дихальну гімнастику, зорову 

гімнастику, кінезіологічні  вправи – «Гімнастику мозку».  

Інноваційною здоров’язберігаючою технологією в системі роботи закладу  є 

спелеотерапія. «Оздоровча кімната» зі штучним сольовим кліматом, в якій вихователі 

поєднують сеанси сольової терапії із казкотерапіїєю та фітотерапією. 

Гурткова робота в ДНЗ  є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і 

становить невід'ємну частину варіативної складової освітнього процесу.  

В 2013 році дошкільний навчальний заклад  № 1«Веселка» атестований з відзнакою за 

рівнем освітньої діяльності. 

             Педагоги ДНЗ – неодноразові переможці І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» в номінації «Вихователь дошкільного навчального закладу» (2005 р., 2010 р., 2013 р.), 

які є лауреатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Вихователь 

дошкільного навчального закладу» (2010 р., 2013 р.). 

Педколектив має вагомі  досягнення в роботі з творчо обдарованими дітьми: 

вихованці ДНЗ № 1 «Веселка» переможці міського фестивалю-конкурсу «З долоньки в 

долоньку» в номінаціях: «Театралізовані колективи», «Хореографічні колективи», «Читці», 

«Солісти, вокалісти» (2013-2015 р.р.), щорічні переможці міського конкурсу «Діти 

Роздільної», лауреати ІІ етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої  творчості «Сузір’я 

талановитих дошкільнят» (2013 р.), срібряні призери у 1 молодшій віковій категорії 

Відкритого районного конкурсу «Зорепад грації та краси» (2017 р.), І місце у X 



Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2017» у номінації «Для дітей дошкільного 

віку» (2017 р.). 

 

Фото навчального закладу 

 

 
 

 

 

 
Музичний зал 

 

 
Спортивний зал 

 



 
 

Спелеокімната 

 

 
Метеомайданчик 

 
Ігровий майданчик 

 

Контактні дані 
Адреса: Одеська область,м. Роздільна, пров. Спортивний, 4 

   E-mail:dnz1veselka@gmail.com 

Телефон закладу: (048-53)3-13-62 

 


