
 

Дошкільний навчальний заклад № 2 «Сонечко» 

 загального типу, комунальної власності 
 

Довідка 

про завідуючу дошкільного навчального закладу № 2 «Сонечко» загального типу, 

комунальної власності 

Завідуюча 
 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 
 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Власюк Лілія Михайлівна 
 

22 грудня 1971  

 
  
 

Одеська область, м. Котовськ 

 

вища, 2008р., Південноукраїнський державний 

педагогічний університет  ім. К.Д. Ушинського, 

вчитель початкових класів 

 

09.1987- 07. 1990 – навчання в Одеському 

медичному училищі № 3; 

 

08.1990-12.11.1993 – медична сестра Біляївської 

центральної районної лікарні; 
 

11.1993-04.1994 – старша медична сестра я/с № 2 с. 

Мирне, Біляївського району; 
 

08.1994-06.1999 – старша медична сестра 

дошкільного закладу № 2 «Дзвіночок» м. 

Теплодара; 
 

11.1999-09.2001 – медична сестра міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату м.Теплодара; 

 

09.2001-09.2003 – майстер виробничого навчання 

МНВК м.Теплодара; 
 

09.2003-07.2008 – навчання в 

Південноукраїнському державному педагогічному 

університеті  ім. К.Д. Ушинського на факультеті 

початкового навчання; 
 

12.2003-08.2011 – заступник директора з 

навчально-виробничої роботи державного 

навчального закладу «Теплодарський професійний 

ліцей» 

 

 
 

 



 

З 09.2011 – завідуюча дошкільним навчальним 

закладом № 2 «Сонечко» загального типу, 

комунальної власності. 
 

Стаж роботи на посаді – 2 роки. 
 

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад № 2 «Сонечко» загального 

типу, комунальної власності 

Адреса  

(№ телефону, 

електронна 

пошта) 

65490, Одеська область, м. Теплодар, вул.. Генерала Плієва,2 

Тел: 048-(502)-29-31 

E-mail: teplodar.sonechko@ukr.net 

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

ДНЗ 

 

 

       З метою забезпечення потреб дітей в одержанні дошкільної освіти, 

за рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради від 

12.08.2010 р., № 276/В – 10 в м. Теплодарі 20.10.2010 року був 

відкритий дошкільний навчальний заклад № 2 «Сонечко» загального 

типу, комунальної власності. Першою завідуючою стала Гричухова 

Руслана Валеріївна.  

 З 1 вересня 2011 року дошкільний заклад очолює Власюк Лілія 

Михайлівна. 

Основні 

напрямки 

діяльності 

Головною метою дошкільного закладу є розвиток, виховання та 

навчання дітей раннього та дошкільного віку, надання педагогічної 

допомоги батькам у справі виховання малюків. 

Основними завданнями дошкільного навчального закладу є: 

 • реалізація державної політики в галузі освіти; 

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

  • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї; 

 • створення сприятливих умов для особистісного становлення і 

творчої самореалізації кожної дитини; 

 • сприяння задоволенню національно-культурних, загальнолюдських 

запитів дітей та їх батьків, виховання у них поваги до інших 

національностей. 

Кількісні 

показники 

ДНЗ працює за п’ятиденним тижнем, 10,5 годин в день. 

В закладі функціонує 7 груп, в яких виховується 157 дітей : 1 

група раннього віку – до 3-х років, 2 групи  молодшого віку – від 3-х 

до 4-х років, 2 групи середнього віку від 4-х до 5-и років, 2 група 

старшого віку від 5-и до 6-и років, кабінет вихователя- методиста, 

кабінет практичного психолога, кабінет медичної сестри. 

      Колектив дошкільного закладу складається з 43 осіб, з них: 

 - педагогічних працівників – 18; 

 - працівників обслуговуючого персоналу – 25. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


