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Завідувач:  Ловченко Олена Анатоліївна 

Народилася:  21 квітня 1965р.  Одеська обл., Роздільнянський район, с. Надія 

Освіта: вища, ОПІ Ушинського 1992р.,  викладач дошкільної педагогіки і психології, 

методист по дошкільному вихованню. 

Трудова діяльність:       

З 01.08.1984р.- вихователь я/садка №6 «Оленка» Роздільнянського РТП.; 

19.10.1993р. переведена на посаду методиста в дитячий садок №4 «Ромашка» м. 

Роздільна; 

15.04.1994 переведена на посаду вихователя, в зв’язку зі скороченням ставки методиста; 

30.05.2002р. переведена в.о. завідуючої ДНЗ №4 «Ромашка» м. Роздільна; 

З 02.09.2002р.- завідуюча ДНЗ №4 «Ромашка» м. Роздільна; 

Стаж роботи на посаді - 15р. 

Загальний педагогічний стаж – 33р 

 Нагороди:Нагороджена грамотою Міністерства освіти (2002р.), грамотою районної 

державної 

адміністрації (2002р., 2003р., 2005р., 2015р..2016р.),грамотою районної ради(2014р.), 

грамотою районного відділу освіти (2001р.,2005р., 2006р, 2010р,),грамотами  міської ради 

(2005р.,2008р., 2009р., 20011р., 2014р.,2016р.) 

Опис навчального закладу 

Засновником ДНЗ є Роздільнянська міська рада, яка здійснює фінансування дошкільного 

закладу, та його матеріально-технічне забезпечення. 

  Тип дошкільного навчального закладу-загального розвитку. Розташований ДНЗ в 

пристосованому приміщені.  Рік побудови- 1946р. 

Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» розрахований на 75 дітей, виховується 100 дітей 

Групи комплектуються за віковими ознаками. 

З дітьми працюють досвідчені кваліфіковані педагоги, педкадри розподілені за групами з 

урахуванням освіти, педагогічного стажу, психологічної сумісності. . Педагогічний колектив 

ДНЗ складається з десяти осіб. Всі педагоги мають спеціальну освіту. З них них 6 осіб мають 

вищу освіту, 4 педагога - середню спеціальну. Один спеціаліст 1-ої категорії, один спеціаліст 

 2-ої категорії та один вихователь зі званням «старший вихователь», на сьогодні є вакансія 

фізінструктора(0,5ст). 

Проблема над якою працює ДНЗ(2013-2018н.р.) 

«Пізнавальний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного навчального закладу.» 

. Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію 

основних  завдань ДНЗ, а саме 

- Виховання гігієнічних та валеологічних знань, умінь та навичок у дітей раннього та 

дошкільного віку. 



-   Робота з батьківською громадою та розвиток партнерських відносин між закладом та сім’єю.  

        Навчально-виховна робота в дошкільному закладі визначається Базовим компонентом 

дошкільної освіти. Педагогічний колектив планує роботу з дітьми за програмою навчання та 

виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина»(2026р.) , та програмою розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт». 

Головною метою діяльності колективу ДНЗ № 4 є створення належних умов для забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти, виховання особистості дитини , національна спрямованість 

освіти , створення доброзичливої , творчої атмосфери , де враховувалися б інтереси та бажання 

дитини , створення умов для прояву самостійності , збалансований розвиток дитини,  

узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, 

сформованість базисно-особистісної культури. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

Контактні дані 

Одеська обл. м. Роздільна, вул. Молодіжна, 107-«а», тел. 0485331350 

E-mail: dnz4-romashka@ukr.net 

 

 

 


