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Народилася 23.05.1974р. у с. Вигода 

Біляєвського району Одеської обл. Батько – Федоров Андрій Олексійович 1950 р.н. 

працював шофером в ВАТ «Шлях Ілліча» зараз пенсіонер. Мати – Федорова Надія 

Іллівна 1955 р.н. працювала інженером ОТ в ВАТ «Шлях Ілліча» зараз пенсіонерка. 

У 1981 році пішла до школи. Лиманська ЗОШ №1. 1991 році закінчила. 

У 1991 році поступила і закінчила 10 місячні курси швачок- мотористок (м. Одеса). 

1992 прийнята на роботу у радгосп працівником в вин.бригаду №3. 1992 в жовтні 

переведена в дитячий садок помічником вихователя. 1993 році поступила до 

Одеського Державного університету ім. К.Д.Ушинського  В червні1998 року 

закінчила за спеціальностю педагогіка і психологія  (дошкільна).Вихователь 

дошкільного навчального закладу – заочне відділення..1996 в травні переведена на 

посаду вихователя. У 1997 році вийшла заміж. Маю двох синів 1998р.н.,2011р.н.. 

01 вересня 2010року переведена на посаду завідуючої дошкільного 

навчального закладу №2 «Малятко» 

Дошкільний навчальний заклад №2 «Малятко» був заснован у 1949 році. 

Знаходиться за адресою: смт. Лиманське вул. Центральна ( Леніна 68 – 

а),Роздільнянського району Одеської області. Дитячий садок розрахований на 75 

місць. Мова навчання українська. Має дві різновікові групи: Молодша різновікова 

(з 2-4 років); 

Старша різновікова (з 4-6 років). 

Знаходиться на балансі селищної ради. Режим роботи 9 годин. Виховується 50 

дітей. Колектив складається з 16 осіб, з них 6  педагогів, а саме 1 завідуюча, 3 

вихователя, 1 муз.керівник, 1 ст.медсестра. Всі вихователі мають середню – 

спеціальну освіту. В своїй роботі ДНЗ керуючись основними державними 

документами, що  регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками 

працюють над створенням еколого – розвивальним серидовищем з метою 

формування особистості дитини в контексті екологічного виховання: розвиваючого 



предметно – ігрового середовища; необхідних умов для розвитку потреб і інтересів 

кожної дитини, для їх духовного зростання, фізичної досконалості. 



 

67452, Одеська обл., Роздільнянський район, селище міського типу Лиманське, 

вулиця Леніна, будинок 68 А  

+380 97 846 6994 

+380 63 493 0934 


