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   Павліченко  Світлана   Василівна   народилася   06 .11.1980 року в с. Шевченково  

Березівського району , Одеської  області ,громадянка  України . 

У  1987 році  пішла  до 1  класу  Шевченківської  загальноосвітньої   школи. 

1996 році  закінчила  9  класів та одержала  свідоцтво  про закінчення неповної 

середньої  школи. 

З 1996 – 1998рік навчалася в  Раухівській  загальноосвітній  школі,  закінчила  11  клас 

та  отримала  атестат  про повну  загальну  середню  освіту. 

З 1998-2001  навчалася  у  Первомайському  медичному  училищі  ,Миколаївської  

області  ,успішно здобула  медичну  освіту  за  спеціальністю  «Акушерська   справа». 

З   2001  року  працювала  на  фельдшерсько -акушерському  пункті  в  селі  Новоселівка    

до 2011 року  акушеркою. 

У 2002  році  вийшла заміж  та  перехала  на  постійне  місце  проживання в  с. 

Новоселівка ,  Березівського  району ,  Одеської  області у  2006  році. 

В 2016  році  вступила  до  Миколаївського  національного  університету   ім. 

Сухомлинського  на  факультет  « Дошкільної  та  початкової  освіти» на  заочну  форму  

навчання  , навчаюся  на  3  курсі. 

З 2013 по теперішній  час  працюю завідуючою  Новоселівського дошкільного  

навчального  закладу. 

 

 

 



     Новоселівський  дошкільний  навчальний  заклад загального  типу   комунальної  

форми  власності   розташований за адресою : с.Новоселівка ,вул. Нова 77А,  

Березівського  району, Одеської області , 67330.  

     Дошкільний  навчальний  заклад здійснює  свою  діяльність  згідно  Закону  України 

«Про  дошкільну    освіту»,  Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад,  

затверджене Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  12.03.2003 р. №305 

,власним  статутом ,рішеннями  районної  державної  адміністрації , Новоселівської  

сільської  ради , наказами  відділу  освіти  райдержадміністрації.   

      Згідно  статуту  діяльність  ДНЗ   направлена  на  збереження та  зміцнення  

фізичного і психічного  здоров’я  дітей;  формування  її  особистості;  розвиток  творчих 

здібностей  та  нахилів;  забезпечення  соціальної  адаптації  та  готовності  

продовжувати  освіту  .  

Новоселівський  ДНЗ  працює за   освітньою  програмою «Дитина» для  дітей  від  2-7  

років відповідно  до базового  компонента    дошкільної  освіти за 2016р. З українською  

мовою  викладання  та спілкування  з дітьми. 

      Навчальний  процес у Новоселівському ДНЗ  здійснює  завідуюча  Павліченко  

Світлана  Василівна ,   вихователі:  Васькіна   Наталія  Анатоліївна  та Ковтун  Яна  

Юріївна . Педагоги  мають вищу  освіту. Завідуюча  навчається  на 3 курсі  

Миколаївського  національного  університету   ім . Сухомлинського  . 

        У ДНЗ  функціонує 2 різновікові  групи, в них  виховується 39 дітей, із  них  7 дітей  

раннього  віку ,та  32  дітей  старшого  дошкільного  віку.  Новоселівський  ДНЗ  

працює за  п’ятиденним  робочим  тижнем,  протягом  10,5 годин. Проектна потужність 

складає  55 місць. 

      Дошкільний   навчальний  заклад   розташований на території Новоселівської  

сільської  ради  площею   525 м.кв .  Побудований  у 1985 році,   введений  в 

експлуатацію  у 1986 році . 

 Територія  дошкільного закладу  та його  будівлі відповідають санітарним  нормам.  

Новоселівський  ДНЗ  має  огорожу по  всьому  периметру . Кожна група має окремий 

ізольований   майданчик із зеленими насадженнями ,на яких встановлені пісочниці 

,ігрове обладнання. 

       Для виконання завдань розумового ,екологічного та трудового розвитку  обладнано 

дитячі городні ділянки, естетично оформлені квітники ,висаджено фруктові та 

декоративні дерева и кущі. Будівля знаходиться у належному стані. Навчальні та 

адміністративні приміщення дошкільного закладу мають затишний та естетичний 

вигляд Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень ,  ревізія систем 

опалення, вентиляційних та каналізаційних систем. Медичний кабінет оснащено 

відповідно до нормативно-правових документів . 



      Харчоблок забезпечиний необхідним  кухонним   посудом ,  технічним  та  

холодильним   обладнанням  . У приміщенні  пральні  встановлено  боллер з гарячою  

водою  , водопостачання  централізоване  перебоїв    не  має.  

Внутрішні  туалети є в наявності  ,оснащені  раковинами  з холодною та гарячою  

водою,  є два  унітази . 

Дах  покрівлі  шиферний у доброму  стані . 

У  групових  приміщеннях  створені  необхідні  умови    для  належної  організації  

життєдіяльності  дітей . 



      

 





 


