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Народилася 31 липня 1962 р. у смт Кочкор-Ата 
Киргизької РСР. Дитинство Олени Таран минуло 
серед величних кам’янистих гір Тянь-Шаню, де буду-
валися Токтогульська ГЕС на річці Нарин і молоде 
місто Кара-Куль. У 1975 р. родина переїхала до 

м. Світловодська (Кіровоградщина). Там Олена Рафі-
ківна закінчила 10 класів середньої школи № 10.

У 1989 р. вона стала випускницею Київського 
педаго гічного училища № 2. А у 1994 р. закінчила Київ-
сь кий державний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія 
(дошкільна)». У рідному навчальному закладі у 2013 р. 
О. Р. Таран здобула і другу вищу освіту — корекційну.

Після закінчення навчання у 1994 р. Олена Рафіківна 
була призначена завідуючою дитячого садочка № 11 
«Ластівка» Броварського заводу порошкової металургії. 
На її професійну долю випало чимало випробувань, адже 
розпочинати працювати довелося у непростий період 
середини 90-х. На той час завод не спроможний був 
утримувати дитячі садочки. Багато з них закривалися, 
багато — не працювали, словом, виживали, як могли.

Колектив ДНЗ «Ластівка» на чолі з Оленою Рафі-
ківною Таран доклав чимало зусиль для того, щоб дитя-
чий садок зберіг своє функціональне призначення та 
залишився повноцінним навчальним закладом для 
дошкільнят. Минуло багато років. Завдяки наполегли-
вій праці й великій любові до своєї справи та дітей, педа-
гогів садочка, а також турботливому ставленню місь-
кої влади ДНЗ «Ластівка» зберіг тепло та затишок для 
дзвінкоголосої малечі, яку завжди радий вітати у своїх 
стінах.

Олена Рафіківна Таран нагороджена почесними 
грамотами виконавчого комітету Броварської місь-
кої ради та Почесною грамотою Міністерства освіти 
і науки України.

ТАРАН  
ОЛЕНА РАФІКІВНА

Випускниця факультету дошкільної 
педагогіки і психології (1994)

Завідуюча ДНЗ «Ластівка» управління 
освіти і науки Броварської міської ради

Спеціаліст вищої категорії,  
вихователь-методист

Народилася 3 січня 1960 р. у м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області. В 1977–1979 рр. 
навчалася в Київському педагогічному училищі № 2 
імені К. Д. Ушинського, який закінчила з відзнакою. 
Упродовж 1979–1985 рр. працювала вихователем 
садових груп у дитячих садках Києва.

У 1981 р. Ірина Євгеніївна вступила на вечірню 
форму навчання до КДПІ ім. О. М. Горького (спеці-
альність «Педагогіка і психологія (дошкільна)»), який 
із відзнакою закінчила в 1985 р., здобувши кваліфі-
кацію викладача дошкільної педагогіки і психології, 
методиста з дошкільного виховання. З 1985 до 2008 р. 
працювала на посаді викладача в Київському педагогіч-
ному училищі № 2 імені К. Д. Ушинського (з 1994 р. — 
коледж). З 2008 р. — викладач, а з 2010 р. — старший 
викладач кафедри методики і технологій дошкільної 
осві ти КУ ім. Б. Грінченка. Науко вий кореспондент 
ла бораторії психології дошкільника Інституту психоло-
гії імені Г. С. Костюка НАПН України, працює над кан-
дидатською дисертацією «Індивідуальні особливості 
пізнавальної активності старших дошкільників». Член 
громадської організації «Жіноча організація “Лада”».

І. Є. Товкач — автор низки науково-методичних 
публікацій; навчально-методичного посібника «Хочу 
бути мамою, хочу бути татом»; методичних і навчаль-
них посібників серії «Віконечко у світ грамоти»; спів-
автор програми виховання та навчання дітей від двох 
до семи років «Дитина», методичних рекомендацій 
до неї та навчально-методичного посібника «Ігрова 
діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей». 
Сфера інтересів: підготовка спеціалістів із дошкіль-
ної освіти до практичної діяльності; консультування 
батьків із проблем розвитку, виховання та підго-
товки дошкільників до початкової школи, шлюбних і 
дитячо-батьківських взаємин.

Заміжня, має двох дорослих синів.

ТОВКАЧ 
ІРИНА ЄВГЕНІЇВНА

Випускниця педагогічного 
факультету (1985)

Старший викладач кафедри дошкільної 
освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка


