
 

 

Василівський дошкільний навчальний заклад ясла/садка «Колосок»  Василівської 

сільської ради, Одеської області 
 

 

Завідувач - Ткач Наталя Іванівна 

Дата народження: 12 серпня 1959,  

Одеська область, Біляївський район, 

с. Василівка 

Освіта: вища, Одеський державний педагогічний 

інститут ім.. К.Д. Ушинського, 1989 р., викладач  

дошкільної педагогіки  та психології, методист по 

дошкільному вихованню 

Трудова діяльність:  

08.08.1977 - 05.07.1979 –  вихователь санаторного  

дитячого садка  № 26 м. Одеса; 

02.08.1979-05.09.1980 – вихователь дитячого садка № 

202 м. Одеса; 

01.10.1980- 30.06.1986 – вихователь Василівського 

ясла-садка; 

 З 01.07.1986 –  завідувач Василівського дошкільного 

навчального закладу ясла/сад «Колосок»; 

 Стаж роботи на посаді – 31р. 

 

 

 

Василівський дошкільний навчальний заклад ясла-сад  «Колосок»   розташований у 

типовому приміщенні, яке побудоване в 1975 році, загальна    площа приміщень -

1478м2, заклад розрахований на 116 дитячих місць. В закладі функціонує 4  групи, в 

них виховується від 97 до 100 дітей різного віку.  В закладі є музичний та спортивний 

зал,   медичний кабінет.  Центром методичної роботи в ясла - саду  - методичний 

кабінет. В кабінеті знаходяться накопичувальні папки ,  методична та художня 

література, демонстраційний матеріал та  різні види наочності.  Зібраний досвід 

кращих педагогів закладу:  розробки конспектів занять, планування  різних видів 

діяльності, які були представлені  на районному  ярмарку педагогічних ідей  різних 

років.  

 

 

 

 

 

 

Юридична адреса:67613, вул. Леніна 32-а,  

с. Василівка, Біляївський район, Одеська 

область. Телефон : 4-11-00, е-mail- 

tkacnatalia59@gmail.com 

 

 

 



 

 

Кам’янський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Вербичка! Кам’янської 

сільської ради Біляївського району Одеської області 

 

 

 

Завідувач: Єпур Любов Петрівна   
 Дата народження: 30 вересня 1960 року 

 м.Червоноград, Львівська область 

Освіта: 1975 – 1979 навчання в  

Б – Дністровському с/г технікумі за фахом 

«Агрономія» 

1987 - 1992 Одеський сільськогосподарський інститут 

«Економіст по бухгалтерському обліку»; 

2007 – 2008 Одеський державний педагогічний  

університет   ім. К.Д Ушинсь-кого «Вихователь дітей 

дошкільного віку» 

Трудова діяльність: 10.05.1979р. – прийнята на посаду 

бригадира овочевої бригади радгоспу «Камянський». 

01.06.1991р – переведена на посаду бухгалтера 

радгоспу «Камянський» 

З 05.12.2006 – прийнята на посаду завідуючої           

Кам`янським дошкільним закладом  я/с «Вербичка» 

 

У 1974 році відкрив двері для малят новий дитячий садок, заснований КСП 

«Кам`янський». Дитячий садок відвідувало 120 дітей, функціонувало  4 групи. З 1 

червня 2007 року було відкрито ясельну групу. Дошкільний заклад був перейменований 

в яслі – сад «Вербичка». 

На даний час в закладі функціонує 4 групи,  потужність складає 60 місць, навачально 

виховний процес забезпечують  9 педагогічних працівників.  

Матеріально-технічна база дошкільного закладу; один  навчальний корпус, у якому 

розміщено 4 групових приміщення зі спальними кімнатами, методичний кабінет, кабінет 

завідуючої , медичний кабінет –ваги, ростометр, кварцева лампа, музична зала-музичний 

інструмент «Ямаха», ідальня налічує -2 електроплити, 2 холодильники, одна морозильна 

камера, електродуховка, електром`ясорубка, болер. 

 

 

 

 

 

67610 Одеська обл., Біляївський р-н, с. Кам’янка                      

 Центральна,69а 

Тел. 0974565729,  

e-maіl:epur1960@ukr.net 

 

 

 



 

 

Дачненський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Антошка» Дачненської 

сільської ради Біляївського району Одеської області 

 

 

 

Завідувач:                  Левицька  Тамара  Віталіївна 

 

Дата народження:   3 березня 1959 року Одеська область, 

Ширяївський р-н, с.Олександрівка 

 

Освіта:      спеціальна, Одеське педагогічне  училище  

 

Трудова  діяльність:                   

09.1074     -11.1978     –   маляр – обробник Одеський  

Будівельний комбінат     № 1; 

11.1978 – 07.1978 -Дачненська 

восьмирічна  школа,  лаборант кабінету біології; 

08.1980-2000 -    Дачненський ясла-садок №2, вихователь; 

З 13.04.2000    -          завідувач 

Дачненським ДНЗ ясла-садком  «Антошка». 

                                     

 

     

Дачненський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Антошка» розпочав свою 

роботу в 60-х роках.  

          Поступово трансформувавшись з 1967 року  дитячий садок змінив назву  на ясла-

садок №2, який розмістився в двох двоповерхових пристосованих  будівлях  в  яких  

функціонувало 6 різновікових  груп. 

          У  2001 році  ясла-садок  №2,  змінив  назву на  дошкільний  навчальний  заклад  

ясла-садок  «Антошка», та збільшився  ще на одну групу.   

   На даний час  Дачненський ДНЗ «Антошка» - це сучасний дитячий садок, в якому 

створено всі умови для всебічного та гармонійного розвитку дитини дошкільного віку. 

     В закладі функціонує 6 різновікових груп: одна група раннього віку  на  16 дітей, 

та 5 груп садового віку  в яких виховується – 161 дитина, загалом дитячий заклад  відвідує 

179 вихованців.  

        Навчально – виховний процес забезпечують  13 педагогічних працівників. 

        Дошкільний навчальний заклад має розвинуту матеріально-технічну базу:   дві 

будівлі, у яких розміщено  6 різновікових груп,  дві  фізкультурно-музичних зали,  

методичний кабінет,  медичний кабінет,   харчоблок    

з холодильним та електричним обладнанням,  кабінет завідуючої обладнаний 

ксероксом,   комп’ютером,  підключено до мережі Інтернет 

      

 

 67624, Одеська область, Біляївський район, 

с.Дачне, вул..Швченка,13 

Тел. 37-4-33, 0975975116 

 

 

 

 



 

 

Виголянський Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Вишенька» 

Вигодянської сільської ради Біляївського району Одеської області 

 

 

Завідувач: Слюсаренко Валентина Сергіївна 

Дата народження:  29.10.1978 року.   

Освіта: вища,   Кам”янець-Подільський  міжнародний  

педагогічний університет,  психолог 

 Трудова діяльність: з 2000 р вихователь Вигодянського 

ДНЗ «Вишенька». 

З 2001 року на посаді завідувача ДНЗ 

 

 

Вигодянський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Вишенька» був 

заснований у 1967 році. Будівля типова. Розрахований на 120 дітей. На даний час 

функціонує чотири групи: 1 група ясельного віку, 1 група молодшого віку, 1 група 

середнього віку та 1 група старшого віку. Площа земельної ділянки становить 0.85 га., на 

якій розташована будівля ДНЗ,  ігровий майданчик, харчоблок, погреб. Навчально-

виховний процес забезпечують 7 педагогічних працівники 15 працівників технічного 

персоналу. 

 

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: один корпус, у 

якому розміщено 4 групи, актова зала, кабінет завідуючої, медичний кабінет, кабінет 

завідуючої господарством та бухгалтера.  

 
 

Адреса: 67620, Одеська область,  

Біляївський район,  с. Вигода, 

вул.Нова , буд. 35. 

Тел. 0976074531 

Електронна адреса : 

selovugoda@ukr.n

et 

 

 

 

 

 

 



Великодальницький дошкільний навчальний заклад ясла – садок „Золотий ключик” 

с. В. Дальник Біляївського р-ну Одеської обл..                         

                  Сандуленко Галина Іванівна 

Родилася   5 лютого 1961 року в Росії Рязанської обл. 

Михайлівського р-ну, в с. Наумовка 

Освіта вища, закінчила Південноукраїнський державний 

педагогічний університет ім.. К.Д. Ушинського у 2002 році, 

організатор дошкільного виховання, вихователь дітей 

дошкільного віку. 

У 1985 році переїхала до с. В. Дальник Біляївського району 

Одеської області на постійне місце проживання  

З 18.10.1985 працювала  помічником вихователя  помічником 

вихователя дитячого садка «Золотий ключик» З 01.03.1995 – 

переведена вихователем дитячого садка «Золотий ключик» 

19.05.1997 – переведена завідуючою дитячого садка «Золотий 

ключик» 

29.04.1998 – призначена на посаду завідуючої ДНЗ «Золотий ключик» у зв’язку з 

переведенням дитячого закладу на баланс Великодальницької сільської ради. Стаж роботи 

на посаді 20 років 

Великодальницький навчальний заклад ясла – садок «Золотий ключик» був 

заснований 6 січня 1986 року радгоспом «Дружба» під керівництвом Попова Дмитра 

Антоновича. Це типовий двоповерховий будинок розрахований на 12 груп , 240 місць. 

Дошкільний навчальний заклад ясла – садок «Золотий ключик» відвідує 327 дітей. З них 

53 дитини пільгового контингенту з яких 12 дітей звільнені на 100% від батьківської 

плати, 41 дитина звільнені від батьківської плати на 50 % - багатодітні та малозабезпечені 

сім ї.  

В садочку працює 12 груп: 3 групи – діти старшого віку, 3 групи – діти середнього 

віку, 4 групи – діти молодшого віку, 2 групи – діти раннього віку. Персонал дитячого 

садка складає 68 працівників. Навчально – виховний процес забезпечують 29 педагогічних 

працівників: завідуюча, вихователь – методист, практичний психолог, два музичних 

керівника , 24 вихователів. 

Освіта: повна вища – 15 педагогів (вища категорія – 2), неповна вища  – 10 

вихователів, навчається у ВНЗ  - 3 педагога, 4 – середня освіта. 

Дитячий садок має розвинену матеріально – технічну базу: методичний кабінет, 

медичний кабінет з ізолятором, музичний зал, українську кімнату, кімнату відпочинку, 

пральну кімнату, харчоблок. 

  

 Контактні дан: і 67668 Одеська область Біляївський район с. 

Великий Дальник, вул.. Б. Хмельницького 54 – б,  телефон д/з  - 048 – 52 – 62 – 304      

завідувача – 067 – 176 – 57 – 85   093 – 620 – 80 – 11, zolotouklyhik@gmail.com,  det-

sad1986@mail.ru 

mailto:zolotouklyhik@gmail.com


 

Великодальницький дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» 

Великодальницької сільської ради Біляївського району Одеської області 

 

 

 

Завідувач: Колєсніченко Тетяна Олексіївна 

 

Дата народження: 2 лютого 1967 року 

Одеська обл., Тарутинський р-н, с.Вознесенівка - 2,  

 

Освіта: вища, Одеський державний університет 

ім.І.І.Мечникова, 1994 р., вчитель російської мови і 

літератури 

Білгород-дністровське педагогічне училище , 1988 

вихователь дошкільного навчального закладу; 

Трудова діяльність: 1988 – 2003 – вихователь 

Великодальницького дошкільного навчального закладу ясла-

садка «Сонечко» 

З 02.01.2004 – завідуюча  Великодальницького дошкільного 

навчального закладу ясла-садка «Сонечко» 

 

У Великодальницькому ДНЗ «Сонечко»  виховується 105 дітей. Працює 4 групи, 

одна ясельна та три садові групи: «Малятко», «Теремок», «Ромашка» та «Веселка». 

Виховується 105 дітей,які з задоволенням відвідують   дитячий садок. 

 Дитячий садочок забезпечений кадрами згідно штатного розкладу, працює 10 

педагогічних працівників, та 15 технічного персоналу. Дитячий садочок забезпечено 

комп’ютером та доступом до мережі Інтернет. 

Основні напрямки роботи: виховання  особистості в     умовах розвитку української 

державності,забезпечення форм і методів роботи з дітьми, для      формування 

справжнього громадянина України». 

 

 67668 Одеська обл., Біляївський р-н,  

с.Великий Дальник, ул. Леніна ,63 б 

Тел/факс: (252) 62 – 242  

Факс: (04852) 62 – 242 

sonechkov.d@ukr.net 

 

 

 

 

mailto:sonechkov.d@


Червонорозселенський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Антошка» 

Великодальницької сільської ради Біляївського району Одеської області 

 

 

Завідувач: Бурлак Наталія Петрівна 

 

Дата народження: 13 жовтня 1978 року 

Одеська область, Комінтернівський район, 

с. Шомполи 

 

Освіта: вища, Одеський державний педагогічний 

університет ім.К.Д.Ушинського , 2001 р., вчитель 

української мови та літератури. 

 

Трудова діяльність:  

08.1997-12.2001–вчитель початкових класів 

Червонорозселенської ЗОШ 1ст.; 

З 10.2002р.- завідувач Червонорозселенського  дошкільного 

навчального     закладу «Антошка» 

Стаж роботи на посаді – 11 років. 

 

 Навчальний заклад розпочав свою роботу  1 вересня 1980 року. 

    На даний час дитячий садок відвідує 20 дітей (1 група –різновікова),які отримують 

якісне харчування  , гарний догляд та виховання.  

    Дитячий садок ,,Антошка” кадрами забезпечений в повному обсязі згідно штатного 

розпису.  

    В д/с працює 12 працівників, в тому числі 3 педпрацівника: завідувач,  вихователь(вища 

освіта), муз керівник (освіта середньо-спеціальна). 

     Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу:  відремонтований 

корпус, у якому розміщено  навчальний  кабінет, кабінет завідуючої, групова кімната,  

їдальня, харчоблок,  спальня та інші підсобні приміщення. 

 

 

 

 67668, Одеська обл., Біляївський район , 

с.Червоний Розселенець ,вул. Леніна,35                                           

 Тел/0664015770 

burlak.natulya@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

mailto:burlak.natulya@gmail.com

