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Приходько Т.В. народилась у 1973 році в м. Біляївка. У 1990 році закінчила 

Біляївську ЗОШ №1 та вступила до Одеського педагогічного училища, на 

відділення «Дошкільне виховання». У 1992 році по його закінченню, 

влаштувалась у Біляївський дитячий садок №1 на посаду вихователя. У 2001 

році закінчила ПДПУ ім. Ушинського. З 2003 року працює на посаді 

вихователя-методиста цього ж закладу.  З 2014 року переведена на посаду 

завідувача ДНЗ КТ я/с №1 «Веселка».  Заміжня, має доньку. 

 

                                         Опис  навчального закладу 

       Біляївський дошкільний навчальний заклад комбінованого типу ясла – 

садок № 1  «Веселка» заснований 1945 році,  розрахований на 228 місць. В 

дошкільному закладі функціонує 11 груп: 2 групи раннього віку, 9 груп 

дошкільного, з них одна група компенсуючого типу – логопедична. В установі 

працює 58 працівників, з них 25 педагогів. Також працюють провідні 

спеціалісти: медична сестра старша, практичний психолог, вчитель – логопед, 

3 музичних керівника. Робота колективу ДНЗ  спрямована на розвиток 

творчих здібностей дошкільників шляхом інтеграції різних видів художньо – 

естетичної діяльності» та на особистісно-орієнтований підхід до кожного 

вихованця.   Колектив  творчо підходить до організації освітнього процесу, 

під час якого діти разом із педагогами приймають участь в театральних 

постановах, розвагах, моделюванні ігрових ситуацій, спортивних змаганнях. В 

закладі вже створена костюмерна за персонажами різних казок, постійно 

виготовляються необхідні атрибути та обладнання (арки, тумби, колони). У 

 



закладі створені всі умови для повноцінного виховання та розвитку дітей. 

Малюків зустрічають затишні групові приміщення, які  ми постійно 

оновлюємо новими меблями, куточками,  облаштовуючи зони 

розвивального середовища. В навчально-виховному процесі використовуємо 

нетрадиційні методи оздоровлення, як то пісочна терапія (кінетичний пісок), 

кольоротерапія, для підвищення рухової активності дошкільнят  - 

використання степ платформ. Організована гурткова робота за темами: 

«Спритні долоньки» (тісто пластика), «Паперові дива» (паперопластика).  

Також не залишається поза увагою територія дошкільного закладу, разом із 

будівлями  ми маємо трохи більше гектара. Є у нас городні ділянки, квітники 

по території. Ігрові майданчики щороку поновлюються новими гральними 

формами із підручного матеріалу для підвищення рухової активності 

дошкільнят. Батьки вихованців є активними учасниками втілення наших ідей. 
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