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Народилась 8 листопада 1972 року. 

У червні 1987 р. закінчила 8-й клас загальноосвітньої  школи та 

вступила до Білгород-Дністровського педагогічного училища.  

У червні 1991 року закінчила повний курс названого училища та 

отримала середню спеціальну освіту за спеціальністю «Дошкільне 

виховання», кваліфікацію вихователя дошкільних закладів. 

 З серпня 1991р. по листопад 1993р. працювала на посаді вихователя в 

дитячому садку №11 м. Котовськ. 

У січні 1994 року прийнята вихователем в ясла-садок №1 м. Радужний, 

де працювала до червня 1997 року.  

У червні 1998 року прийнята на посаду вихователя в дошкільний 

навчальний заклад №13 м. Котовськ.  

В грудні 1999р. переведена вихователем в дошкільний заклад №8                    

м. Котовська, де працювала до вересня 2007р. 

У 2004 році вступила до Уманського державного педагогічного 

університету ім. Павла Тичини на факультет дошкільної освіти, який 

закінчила у 2007р., отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне 

виховання. Практична психологія» та здобула кваліфікацію вихователя дітей 



дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, практичного 

психолога загальноосвітніх навчальних закладів. 

З вересня 2007р. переведена на посаду вихователя-методиста в 

дошкільний навчальний заклад №11 м. Котовськ.  

З жовтня 2014р. призначена на посаду завідувача дошкільного 

навчального закладу (ясла-садка) №11 «Перлинка» комбінованого типу 

Подільської міської ради. 

Опис навчального закладу: 

Дошкільний навчальний заклад №11 створено на підставі рішення 

Котовської міської Ради  від 15.04.1968 року №49.  

Дошкільний заклад розташований у двоповерховій типовій будівлі, яка 

має загальну площу 9450 м2 та площу приміщень 2197 м2.  

В ДНЗ №11 функціонує 9 груп: 2 групи раннього віку, 7 груп дошкільного 

віку, 1 з яких – логопедична (група для дітей з вадами мовлення). В 

дошкільному закладі виховується 190 дітей. 

Колектив закладу складається з  44 працівника, з яких: 18 – педагогічні 

працівники, 1 – медична сестра, 25 – обслуговуючий персонал.  

В ДНЗ функціонує музична та спортивна зали, логопедичний, методичний 

та медичний кабінети, музей з народознавства. Кожна група має окремий 

вхід, роздягальню, групову та спальну кімнати, санвузол. На території 

дитячого садка для кожної вікової групи обладнано ігрові майданчики. 

В дошкільному закладі створено сприятливі умови для фізичного, 

психічного, інтелектуального та духовного розвитку дітей, та підготовки їх 

до навчання у школі.  

Головною метою діяльності закладу є забезпечення  реалізації  прав дітей  

на  здобуття  дошкільної  освіти, в тому числі з вадами мовлення, їх 

фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та 

готовності продовжувати освіту. 

Головними завданнями діяльності закладу є: 



 забезпечення організації корекційно-відновлювальної роботи з дітьми 

дошкільного віку з вадами мовлення; 

 забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компоненту дошкільної освіти, розвитку та стану здоров’я дітей дошкільного 

віку, дітей з особливими потребами; 

 створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 

навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку, зміцнення 

здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх 

дотримання; 

 формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, норм безпечної поведінки; 

 сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психічному 

і фізичному розвитку дітей; 

 здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї з метою 

забезпечення умов для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  

віку,  які не відвідують  дошкільні  заклади   та   надання   їм консультаційної 

допомоги.  

 



 

 

 

 

 



 

 

Контактні дані: 

вул. Залізничників, 166, м. Подільськ, Одеська обл., 66300. 

 

тел.: (04862) - 2 - 46 - 88  

Сайт: - gkotdnz11.odessaedu.net 

E-mail: - dnz11perlynka@ukr.net 


