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Народилася 30липня 1976 р. у с.Пужники,   Тлумацький району, Івано-Франківської 

області. Освіта вища, закінчила у 2010р. Південноукраїнський Національний педагогічний 

Університет ім..К.Д.Ушинського, вчитель історії 

Трудова діяльність:                    

11.1995-03.1996-художній керівник Народного дому с.Пужники, Тлумацького р-ну Івано-

Франківської  обл.; 

10.2000-10.2001-різноробоча ВАТ «Отрадівська птахофабрика»; 

10.2001-09.2005-вихователь ДНЗ «Ромашка» с.Болгарка Роздільнянського район  Одеської 

області ; 

З 09.2005-завідувачка ДНЗ  «Ромашка» с.Болгарка  Роздільнянського району  Одеської 

області. 

Стаж роботи на посаді - 11 років. 

 

Дитячий садок  побудовано в 1960 році. Це був дошкільний навчально-виховний заклад  

Відрядівської  птахофабрики. Для нього, для маленьких  відвідувачів було обрано чудову 

назву- «Ромашка».  Садок мав одну групу,  працював за 10-ти годинним робочим днем, 

завідуючою  була Фінік Л.М.       В 1972 році завідуючою  стала Дубська Є.П. 

З 1974 року  в садку функціонувало  вже  три групи, які налічували  90 дітей.  

З 1975 по 1993роки  завідуючою працювала  Бондар Н. П. Під її керівництвом працювали 

такі вихователі: Бандура Г.Г., Караман Л. А., Здерчук Т. М., Шуригіна Л. І., Дурдук Н. М., 

Погляд І.І. Працював садок уже за 12-ти годинним робочим днем.  

З 1993 року ДНЗ очолювала Сапарова Н.М.  В 1998році,  у зв’язку з низькою 

народжуваністю,  зменшилась кількість груп до однієї різновікової групи. 

З 1960 по 2002 роки  фінансове та  матеріальне забезпечення, харчуваня, поточні ремонти 

здійснювала Відрядівська птахофабрика. 

У 2003 році  ДНЗ «Ромашка» було передано на баланс Єгорівської сільської ради. З 2005 

року завідуючою працює Мачулка Г.І.  За цей час (2007-2010рр)  

був зроблений капітальний ремонт закладу. 

З   1-го листопада 2010 року дитячий садок привітно відчинив двері для   36 малят. В 

садочку відкрилися дві різновікові групи з 10,5 годинним робочим днем. Сьогодні  тут 

працюють 5 педагогів, які мають вищу освіту, музичний керівник  та  обслуговуючий 

персонал,  який робить перебування в садочку затишним та комфортним. 

ДНЗ «Ромашка» відвідують 40 вихованців, навчання у групах проводиться українською 

мовою. 

Дошкільний навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: 2 групові 

кімнати ,обладнані сучасними меблями та атрибутами, є 2 телевізори, музичні центри, 

комп’ютер. 



Обладнано кухню, пральну , навчальні кімнати. Є два ігрові майданчики.  

Загальна площа території 0,4га. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

Адреса : 67471,Одеська обл..,Роздільнянський р-н.,с.Болгарка 

Тел..(04853)4-75-75 


