
Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад  (ясла - садок) №6 «Калинка»» 
 

 

                   Доміловська Тетяна Миколаївна 

 

     Народилася  28.03.1957 р. в селі Пряма Балка, Арцизського  району, 

Одеської області. Після закінчення школи в 1973 році вступила до Білгород-

Дністровського педагогічного училища. По закінченню навчання у 1976 році 

прийнята на посаду вихователя у ДНЗ № 5.  У 1990р. призначена на посаду 

вихователя-методиста в ДНЗ № 18. Закінчила Одеський державний 

педагогічний інститут  ім. К.Д.Ушинського у 1990 році, здобула кваліфікацію  

викладача дошкільної педагогіки і психології та вихователя-методиста 

дошкільного закладу. У 1992 р. прийнята на посаду методиста міського відділу 

освіти Білгород - Дністровської міської ради. У 1993 р.  призначена на посаду 

завідувача дошкільного навчального закладу № 6 «Калинка». Загальний стаж 

роботи – 35 років. Нагороджена грамотою МОН України (1989 рік), грамотами 

відділу освіти та міського голови. Була депутатом п’ятого скликання Білгород 

– Дністровської міської ради. 

Опис навчального закладу 

  Дошкільний навчальний заклад засновано у 1973 році. Будівля дошкільного 

закладу розрахована на 6 груп, проектна потужність- 135 місць.  

   В  2014   році дитячий садок отримав назву - Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад  (ясла - садок) №6 «Калинка»».  

     У даний час в дитячому садку функціонують 5 вікових груп загального 

розвитку, 1 група – 1 клас ЗОШ №5. Кількісний склад -173 дитини, середня 

наповнюваність груп – 25 дітей. Мова навчання – українська. Режим роботи: 

12 годин. 



     В дошкільному навчальному закладі «Калинка» успішно працюють 15 

педагогічних працівників, з них :  

- Повна вища освіта – 4 

- Середня спеціальна – 11 

- вища кваліфікаційна категорія –1 

- І категорії – 1 

- ІІ категорії – 2 

-  «Вихователь-методист» – 3 

   Дитячий садок працює над науково-методичною проблемою: «Національно-

патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства». 

Планування навчально-виховної роботи відбувається за освітньою програмою 

«Я у Світі»  та парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина» 

(програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку).  

 У своїй роботі працівники дошкільного закладу використовують: 

- елементи методики М.Монтессорі; 

- спадщину В.О.Сухомлинського; 

- спадщину Софії Русової; 

- методику «Виховання казкою» Л.Б.Фесюкової та інші інноваційні методики. 

    Вже традиційним у роботі навчального закладу з родинами стало 

застосування методу проектів. Нетрадиційні форми взаємодії з батьками, 

наповнені інноваційним змістом і спрямовані на залучення батьків у 

діяльності закладу, встановлення неформальних контактів. Вони мають 

певний результат у встановленні доброзичливої, довірливої атмосфери, 

позитивного емоційного настрою для спільної творчості. 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



Контактні дані: 

 

вул. Енгельса, 2, м. Білгород – Дністровський, 

Одеська область, 67701 

тел. 3-57-03  E-mail:  detsad6@ukr.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


