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Народилася 12 липня 1970 р. у с. Кучурган Роздільнянського району.  З 1990 

р. по 1995 р. навчалася в ПУДПУ ім. К.Д.Ушинського на факультеті «Дошкільна 

педагогіка та психологія».  Присвоєна кваліфікація «Викладач дошкільної 

педагогіки та психології. Вихователь»   

З 1988 р. працювала вихователем дитячого садка  с. Кучурган. З 2005 р. 

переведена завідуючою цього же закладу.  

Опис начального закладу: 

Історія навчального закладу розпочинається з 1981 р.  коли новенький 

дитячий садок «Сонечко» для всіх дошкільнят с. Кучурган. З 1 вересня 1981 року 

в дошкільному закладі функціонувало 7 вікових груп і  180 вихованців почали 

відвідувати заклад. В новобудову завезли нові меблі, іграшки, фізкультурно-

спортивний інвентар, на території садочка, де розміщено дитячі ігрові майданчики 

для кожної вікової групи, встановили великі стаціонарні тіньові навіси. Першим 

завідувачем була Бучинська Валентина Миколаївна. Працював дитсадок до 1999 

року. А у 2000 р. з двух дитячих садків нашого села «Сонечко» і «Гронка» зробили 

один дитячий садок і  вирішили його назвати «Сонячна гронка». На протязі всіх 

років керівники були Сергеєва Галина Леонтьєвна, Каплун Віра 

Фьодоровна,Чернова Антоніна Серафимівна, Драгоєва Ольга Іліївна. З 2005 року 

керівником закладу призначено Ситнікову Наталію Василівну. 

  Сьогодні в садочку функціонує 5вікових груп: I молодша, II молодша, 

середня, різновікова та старша, кількісний склад дитячого колективу становить - 

125 вихованців.В дитсадку створено необхідні умови для розвитку, навчання та 

виховання дітей: затишні, естетично оформлені групи,  меблі та декорації, гарне 

предметно-розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрані згідно 

вимог навчально – виховної програми  «Дитина». 

Велика увага приділяється організації харчування дошкільнят. В садочку 

організовано 3-х разове харчування, яке містить весь набір рекомендованих 

продуктів. 

Основні завдання, які ставить перед собою колектив, - це зміцнення здоров'я 

дітей та встановлення партнерських стосунків із батьками, формування 



національно-свідомої особистості, виховання поваги та інтересу до культурних 

надбань українського народу. 
 

 

 
    II молодша група    

 
Середня група 



 
            Музей «Українська світлиця» 

 
 I молодша група 

 
Старша група 
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