
Раухівський дошкільний навчальний заклад ясла – садок комбінованого типу. 

 

 

 Головатюк Надія Тимофіївна (Мазур), народилася 

17.04.1962 р. в селі Поташня, Бершадського району, 

Вінницької області. Освіта вища за спеціальністю 

педагогіка і психологія (дошкільна). 

1979р. поступила в педучилище на дошкільне відділення 

м.Новий Буг, Миколаївської обл.,яке закінчила в 1981 році 

і була направлена на роботу в м.Первомайск 

Миколаївської області, де працювала дог 1983 року. В м. 

Березівка 2 (тепер смт Раухівка), поступила на роботу у 

Раухівський залізнодорожний дитсадок на посаду вихователя, де працювала 

до 1995 року. В 1986 р. поступила в Одеський державний педагогічний 

інститут ім. К.Д. Ушинського і закінчила в 1990 році за спеціальністю 

«педагогіка і психологія дошкільна», присвоєна кваліфікація викладач 

дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню. 

Переведена на посаду методиста дитсадка м. Березівка 2. В 1998 році 

переведена на посаду завідуючої цього ж закладу, який був перейменований 

на Раухівський дошкільний навчальний заклад ясла – садок комбінованого 

типу. На посаді завідуючої працюю до теперішнього часу. 

 

Раухівський  дитячий садок заснований у 1960 році. У 2005 році створено 

Раухівський дошкільний навчальний заклад ясла – садок комбінованого 

типу  комунальної форми власності Раухівської селищної ради. 

           Площа приміщень – 945,6 кв.м, площа ділянки – 420,4 кв.м, 

проектна потужність закладу розрахована на 115 місць 

      У закладі працює 4 групи, всього 95 дітей. 

     Ясельна група – 17 дітей, 

Молодша група – 25 дітей, 

Середня група – 29 дітей, 

Старша група – 24 дітей.  

      Раухівський ДНЗ працює в постійному режимі за 5-ти денним робочим  

      тижнем; 10,5 годин на день.       В закладі є окремо музична і 

фізкультурна зали.     В закладі є медичний кабінет, в якому  є таке 

оснащення: стіл письмовий, стільці, ширма, кушетка, шафа канцелярська, 

шафа аптечна, халат медичний, косинка, простирадло, стіл медичний, ваги 

медичні, ростомір, секундомір, лампа настільна, тонометр, фонендо- скоп, 

джгут гумовий, , шприци одноразові з голками, пінцет, ножиці,термометр 

медичний, лотки ниркоподібні, шпателі одноразові, бакте- цидна  лампа 

пересувна, лонгети, гумові рукавички, лейкопластир та лікарські засоби та 

вироби медичного призначення для надання невід- кладної медичної 

допомоги . В закладі є кабінет практичного психолога. 

       На  харчоблоці є  електрична плита , електрична м’ясорубка, 

електричний бойлер, неіржавіючі сталеві столи ,  стелаж для посуду, 



кухонний посуд, ємкості для миття посуду, ножі, дошки для нарізання та 

обробки продуктів, холодильник. Пральна оснащена пральною машиною 

(автомат), ванною,насосом , ємкістю для накопичування води. Всього в 

закладі сім внутрішніх туалетів. Майданчики є для всіх вікових груп. 

Територія закладу огороджена.  Кількісний та якісний склад       

педагогічних працівників  

   Раухівського  ДНЗ : 9 педагогів. З вищою освітою – 6 педагогів, із  

  них – завідуюча,  психолог, музичний керівник, 3 вихователя. Мають 

  середню-педагогічну освіту 3 вихователя. За результатами атестації 

             3 педагоги отримали кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої 

             категорії», 3 педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

             першої категорії»,  3 педагоги підтвердили  кваліфікаційну  

             категорію «спеціаліст».  

         Пріоритетний напрямок у роботі з дітьми – художньо-естетичний.      

         Інновації – проект вихователя Ніточко Олени Миколаївни    

         «Пошуково-дослідницька діяльність дошкільників» 

 

 

1.Електронна адреса: 

piznaiko.gvardiyska@yandex.ua 

 

2.Адреса закладу: 

67308 вул.Гвардійська 64 

смт Раухівка 

Березівський р-н 

Одеська обл 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобіографія 

 

 

 

 

      


