
Дошкільний навчальний заклад  ясла-садок «Колосок» села  Приморського  

Кілійського  району  Одеської  області 

 
Прізвище, ім. я, по -батькові 

(біографія керівника) 

Чеботарьова Уляна Данилівна 
Я, Чеботарьова  Уляна Данилівна, народилася 09січня 1956 року в селі 

Приморське  Кілійського  району Одеської  області, в сім'ї робітників. 

У 1963 році пішла в 1 клас восмерічної школи  села Приморського 

Кілійського району Одеської області.  В 1971 році успішно закінчила 8 класів 

цієї школи. 

З 1971 по 1974роки навчалася в Білгород-Дністровському педагогічному 

училищі  по спеціальності вихователь дошкільного закладу. По закінченні 

навчання була направлена на роботу в місто Вилкове Одеської  області, де 

працювала в дитячому закладі «Джерельце» на посаді вихователя. 

З 1976 – 1984 працювала у Приморській середній школі на посаді 

вихователя групи продовженого дня.  

З 1985 року почала працюватив дитячому закладі «Колосок» 

с.Приморського на посаді вихователя. В 1991 році переведена на посаду 

завідувача ДНЗ «Колосок», на якій працюю по теперішній час. 

 2005- 2017 член Приморського сільісполкому.   

Нагороджена грамотами відділу освіти Кілійської РДА. Почесною 

грамотою Одеської обласної державної адміністрації ( 2014 р.), грамотою 

Кілійської районної державної адміністрації ( 2016 р.), Почесною 

грамотоюКілійської районної ради ( 2011 р). 

Маю двох дітей: Павла, 1981 р.н., одружений й  Наталю, 1986 року 

народження,заміжня. 

 
Опис навчального закладу 

    Дошкільний навчальний заклад «Колосок» села Приморського-це 

мальовничий,казковий куточок по вулиці Бесарабська.»Колосок»-це малюки 

з 2-х до 6-ти років.»Колосок»-це  нові методики і програми,втілення яких дає 

можливість досягти ефективного,інтелектуального,фізичного,естетичного 

розвитку дітей.»Колосок»- це закохані в свою справу працівники,яких 

об’єднує спільна мета-зробити дитинство вихованців яскравим,цікавим,з 



одного боку,і допомогти дитині стати Особистістю,з 

іншого.Педагогічнийколективсвоєюдіяльністюстворюєпозитивнийімідждошк

ільного навчального закладу. Ми співпрацюємо з організаціями та 

установами села, є активнимиучасникамизагальносільських, 

районнихзаходів. 

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо 

збереження й розвитку дошкільної мережі. В 2016/2017 н.р. в ДНЗ 

виховуються 60 вихованців. 

 На протязі трьох років вихованці дошкільного навчального закладу є 

лауреатами районного конкурсу »Сузір’я талановитих дошкільнят». 

 

 
                               Фото навчального закладу 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
Контактні дані: 

Юридична адреса:68350 Україна,Одеськаобласть,Кілійський район, с. 

Приморське, вул. Бесарабська,7 

Телефон: (097383424) 

 

 


