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Народилася   08.01. 1970 р. у с. Петрівське, Велико- Михайлівського 

району, Одеської області. 

Освіта:    вища, Південноукраїнський державний, педагогічний університет ім. 

К.Д. Ушинського, 2009 рік, вчитель початкових класів 

Трудова діяльність:     

15.08.1989 – 01.09.1990 р. – старша вожата Петрівської восьмирічної   школи В 

– Михайлівського району, Одеської області 

18.09.1990р. – 01.08.1997р. – керівник гуртків етики бита в Будинку піонерів і 

учнів  смт. Дністровськ ССРМ 

01.09.1997р. – 05.11.2001р. – вихователь дошкільного навчального закладу №12 

ст.Роздільна 

02.09.2002 р. – 01.02.2010р. – вихователь дошкільного навчального закладу №1 

«Веселка»  м.Роздільна 

01.02.2010 р. – 01.12.2011р. – методист районного методичного кабінету відділу 

освіти м.Роздільна 

З 01.12.2011р. – завідуюча дошкільним закладом №6 м.Роздільна Одеської 

області. 

Опис навчального закладу: 

 

У  70 –х  роках перший  керівник  підприємства  «Сільгосптехніка» Іван  

Григорович  Касян  вирішив  збудувати  у  своєму  районі  дитячий  садок  

«Оленка».  

В  квітні  1980  року  в  цьому  навчальному  закладі було  відкрито  12  

груп. Перша  завідуюча  дитячим  садком Войникова  Неля  Йосипівна   у  

співпраці  з  Володимиром  Феодосійовичем вивели  дитячий  садок  на  одне  з  

перших  місць в  Одеській  області. 

В 1997  році  місце  завідуючої  унаслідувала Заболотна  Наталія  

Федорівна. За  роки  її  керівництва  було  зроблено  капітальний  ремонт  

дитячого  садка, відкрито  2  групи. На  сьогодні в  ньому  функціонує  5  груп, 1 

група раннього віку, 4 групи молодшого віку,  працює 31 працівник,  У складі 

педагогічного колективу- 12 педагогів, медичного персоналу – 1 працівник,  18 



працівників- обслуговуючого персоналу.  

Велику  увагу в  дитячому  садочку  приділяють  навчально -  виховному  

процесу. Ведеться  якісна  підготовка дітей  до  школи. Діти , які  йдуть до  1-го 

класу, показують високий  рівень  підготовки. Підтримується  взаємозв’язок  

школи  і  садочка. З 2011р. завідуючем дошкільним закладом є Товкан Ольга 

Петрівна. 

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних  

завдань дошкільної освіти : збереження і зміцнення фізичного і психічного 

здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та 

нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.        

Колектив дитячого закладу разом з батьками створили всі умови для 

того, щоб дітям було затишно, цікаво, щоб вони повноцінно розвивалися згідно 

зі своїми індивідуальними здібностями. Матеріальна база достатня,  у групах 

створено розвивальні середовища (куточки художньої творчості, спортивні, 

народознавчі, пошуково-дослідницькі).  

Велика увага приділяється навчально-методичному забезпеченню 

освітньо-виховної роботи ДНЗ. 

 Для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дітей 

педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та 

впроваджують сучасні перспективні програми та методики. 

Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності 

закладу. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, 

необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив 

організував для цього різні активні форми співпраці: 

- батьківські збори; 

- індивідуальні консультації спеціалістів; 

- виготовлення саморобок разом з дітьми; 

- спільні виставки, участь у святах; 

- дні відкритих дверей. 

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву 

позицію та привчають дітей з  дошкільного віку розуміти соціальну значимість 

участі в заходах різного рівня. 

 

 



 

 



 

 

 

Контактні дані: 

67400 Одеська обл., м.Роздільна, пров. Шкільний, 22-А 

Тел: (04853) 3-19-53 E-mail: razdelnaja.olenka6@ukr.net 
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