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Народилася 14 липня 1974 р. у с.Яковлівка Роздільнянський району, 

Одеської області. Освіта вища, закінчила у 2008р. Уманський державний 

педагогічний університет, вчитель початкових класів. 

Трудова діяльність: 

16.08.1993-29.032002 – педагог-організатор ЗОШ І-ІII cт.с.Яковлівка; 

07.05.2002-02.09.2002 – вихователь ДНЗ с.Лиманське 

05.2003-13.01.2004 – вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст.с.Яковлівка; 

З 13.01.2004 р. – завідуюча ДНЗ «Пролісок» с.Яковлівка 

Стаж роботи на посаді – 9 років. 

 

Дошкільний заклад складається з двох приміщень: старого, який 

збудований у післявоєнні роки та нового, який збудований у 1986 році. В 

післявоєнні роки дитячий садок очолювала завідуюча Коваль Т.І., 

функціонувала одна різновікова група. В 1985 році дитячий садок очолив 

професіонал, досвідчений педагог - Кальченко Наталя Тимофіївна. З 1988 року , 

в новобудові відкрили дві різновікові групи. З 1995 року дитячий садок 

перейшов  на баланс колгоспу «40 років Жовтня». З 2001 по 2004 роках дитячий 

садок не функціонував. В 2004 році був принятий на баланс Яковлівської 

сільської ради. Згідно статуту був перейменований у ДНЗ «Пролісок». Під 

керівництвом завідуючої С.А.Литвинюк відновили свою роботу дві групи ( 40 

дітей) , працює творчий, професійний колектив – 15 чоловік. На протязі 2008-



2009 роках зроблений капітальний ремонт за рахунок обласного бюджету 

розвитку.  Будівля розрахована на 3 групи, одноповерхова, самостійна. В закладі 

виховується 40 дітей ( 2 групи). Режим роботи у закладі п’ятиденний, всі групи 

працюють у 12 годинному режимі.Виховний процес забезпечують 5 педагогів. 

Головна мета дошкільного навчального закладу - створення для 

дошкільників розвиваючого та навчального середовища, в якому вони 

найповніше розкриють свій внутрішній світ, досягнуть успіху і відчують себе 

комфортно. 

Головні завдання: 

- удосконалення педагогічної майстерності, використання передових 

інноваційних технологій навчання і виховання дітей; 

- виховання моральної, психічно і фізично здорової особистості вихованців 

дошкільного навчального закладу; 

- відновлення традицій сімейного виховання і залучення сім‘ї до 

навчального процесу;  

- творчих здібностей дошкільників, здатності до застосування здобутих 

знань, умінь і навичок; 

- підтримка обдарованих дітей; 

- розширення і вдосконалення освітніх послуг, орієнтованих на вік, 

компетентність та здібності кожної дитини. 

Контактні дані: 

67412 Одеська обл., Роздільнянський район  вул. Покровська,38 

Тел/факс: (04852) 4-22-31 

E-mail: dnz.prolisok@ukr.net  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


