
 

Комунальний заклад 

 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 «Веселка» 

 

 

Завідувач КЗ ДНЗ №4 «Веселка» - Древаль Світлана 

Павлівна 
 

Працює з 11.11.1999 року на посаді завідувача дошкільного 

навчального закладу № 14 м. Білгорода-Дністровського 

Одеської області. (Ясла-садок №14 «Тополька» 

перейменовано в ДНЗ № 4 «Веселка», наказ № 179 від 

24.03.03р. та рішення Б-Дністровської міської ради).   

 

Дата народження – 18 червня 1960 року 

Місце народження – Україна, Одеська область, Білгород- Дністровсь- 

                                      кий район, с. Миколаївка. 

Освіта –  повна вища, Одеський педагогічний університет ім. 

К.Д.Ушинського (1990 рік) 

Спеціальність – дошкільне виховання 

Кваліфікація –  викладач педагогіки і психології дошкільної 

Володіння мовами – українською та російською  

Нагороди, почесні звання – «Відмінник освіти  України» ( 1996р.) 

Загальний стаж роботи – 35 років 
  

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

05.04.1978 – прийнята на посаду інспектора міського фінансового  

                      відділу 

26.09.1980 – прийнята в ясла № 2 (№17) вихователем 

10.10.1989 – переведена на посаду вихователя - методиста 

01.09.1995 – переведена в ясла-садок № 19 вихователем- методистом 

25.01.1996 – переведена на посаду психолога в дитячий садок № 14 

01.08.1996 – переведена на посаду вихователя-методиста в дитячий 

садок № 14 

11.11.1999 – переведена на посаду завідувача дитячого садка № 14  
 

Дитячий садок № 14 «Тополька» розпочав свою роботу 16 листопада 

1977 року. Перший завідуюч – Ракоїд Ольга Микитівна.    Сьогодні в 

дошкільному  закладі працює 6 вікових груп:  2 групи раннього віку та 4 

дошкільні групи, в яких виховуються 197 дітей.   

Мова навчання -  українська.  

Режим роботи: 12 годинний.      

У дошкільному закладі працюють 36  працівників, а саме:  

педагогів –  18 ,  

медичного персоналу - 1,  



технічного персоналу – 17. 

Матеріальна база відповідає вимогам нормативно-правових 

документів. Колективом створені належні  умови для всебічного, 

гармонійного розвитку особистості кожної дитини, педагоги піклуються про 

збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я  своїх вихованців. 

Заклад має світлий, просторий, естетично оформлений музично-

фізкультурний зал, медичний кабінет, методичний кабінет, харчоблок, 

пральню. Кожна група має свій ігровий майданчик. 

Дошкільний  заклад організовує освітній процес за народознавчим та 

фізкультурно-оздоровчим напрямами. 

ДНЗ планує свою роботу згідно з вимогами Базового компонента 

дошкільної освіти, освітньої програми  для  дітей від 2 до 7 років «Дитина» та 

Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». 

Педагогічний колектив  впроваджує в практику своєї роботи авторську 

методику фізичного виховання М.М.Єфіменка, використовуючи програму 

«Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку»; швидке читання за методикою М.М. Зайцева; елементи 

методики Карла Орфа «Всесвіт музичних звуків».  Групи раннього та 

молодшого  віку працюють за авторською програмою з образотворчої 

діяльності «Духовні джерела» - Циганової С.В.   
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

  

Юридична адреса:  

   67701 

                Одеська область                                                                                                

                м. Білгород-Дністровький,                                                                                                                                              

                вул. Першотравнева  № 83                       

Телефон: (04849) 2-79-04; електрона пошта: detsad4@ukr.net 
 

mailto:detsad4@ukr.net

