
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 3 

«ДЗВІНОЧОК»» 
 

 

 

Римська Олена Михайлівна. 
Народилась 16 вересня 1963 року в 

селі Ярославка Саратського району, 

Одеської області. У 1978 році 

вступила до Білгород-Дністровського 

педагогічного училища за 

спеціальністю виховання в 

дошкільних закладах та у 1982 році 

закінчила його і отримала професію 

вихователя. 

З 1982 року працювала вихователем в 

ДНЗ № 3 

В 1990 році вступила на навчання до 

Одеського державного педагогічного 

інституту ім.К.Д.Ушинського за 

спеціальністю дошкільна педагогіка і 

психологія, закінчила навчання у  1993 

році та отримала професію викладача 

дошкільної педагогіки і психології, 

методиста з дошкільного виховання та 

продовжила працювати вихователем в ДНЗ № 3. 

 В 2005 році була обрана головою Профспілки ДНЗ № 3 «Дзвіночок». 

2015-2016 році працювала на посаді вихователя-методиста в КЗ ДНЗ №3 

«Дзвіночок», а з 2016 року очолила даний заклад. 

В жовтні 2015 року обрана депутатом Білгород-Дністровської міської ради. 
 

Дитячий садочок був заснований  22 квітня 1982 року. Типова двоповерхова 

будівля загальною площею 2171 кв. м. Проектна потужність -  260 місць, 

заклад розрахований на 12 груп, функціонує 11. З  метою використання 

здоров'язберігаючих  технологій  та  покращення умов для занять 

фізкультурою з однієї групи облаштували  спортивну   залу,  є музична зала, 

функціонує інклюзивна група  для дітей з особливими освітніми потребами, 

кімната для психологічної корекції, логопедичний кабінет.  Навчання та 

виховання дітей  ведеться  на державній мові. 

    В «Дзвіночку»   щоденно турбуються про дітей 58 працівників, з них: 22 

вихователя, практичний психолог, 2 музичних  керівники,  інструктор з 

фізкультури, логопед-дефектолог, асистент вихователя, вихователь-методист, 

завідувач та 28 технічних працівників. 
 



педагогічне кредо ДНЗ: 
 

«Дитина не може чекати щастя. 

Вона не терпляча.  

Вона хоче і повинна бути щасливою сьогодні, зараз…» 

Ш. О. Амоношвілі 

 

За досягнення та успіхи педагогічний колектив нагороджено  

дипломами та грамотами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

2008-2009 н. р. Диплом ІІІ ступеня за участь у 

міському конкурсі «Краще предметно-ігрове 

середовище до сюжетно-рольових ігор». 

2009-2010 н. р. Подяка за участь у міському 

фестивалі « Сузір’я талантів»  

Грамота за вагомий внесок щодо створення 

сприятливих умов для організації навчально-

виховного процесу. 

2010-2011 н. р. Участь у міському конкурсі 

«Дружня родина – щаслива дитина». 

Грамота за ІІ місце у міському конкурсі 

«Рослинний дизайн в дошкільному навчальному 

закладі» 

2011-2012 н. р. Диплом ІІІ ступеня за участь у 

міському конкурсі «На кращу екологічну стежину»  

Участь у міському конкурсі «Розумники і 

розумниці» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 н. р. Диплом ІІ ступеня за перемогу в 

міському конкурсі педагогічної майстерності 

«Творчий пошук 2014» 

  2015-2016 н.р. Диплом ІІ ступеня за перемогу у 

міському конкурсі «Маленька весна на підвіконні» 

         Диплом ІІ ступеня за перемогу в міському 

конкурсі «На краще виготовлення інформаційних 

буклетів,візиток,брошур,флаєрів про дошкільний 

навчальний заклад»  

        Подяка за допомогу в організації різних видів 

педагогічної практики на відділеннях «Дошкільна 

освіта» та «Музичне мистецтво»,творчу та 

самовіддану працю зі студентами із вдосконалення 

професійних умінь і навичок майбутніх спеціалістів 

у галузі освіти.    Від колективу Білгород-

Дністровського педагогічного училища. 



 



 



 



 

 



Вул. Шевченка, 28,  м.  Білгород-Дністровський,  Одеська область,  

67701 

Тел./факс:   (04849) 2-84-62,  тел.2-84-18 

Е-mail: detsad_03@ukr.net 


