
    Одеський спеціальний дошкільний  навчальний  заклад 

«Ясла-садок»    № 193    компенсуючого типу  

Одеської міської ради Одеської області 

Притиковська Світлана Дмитрівна - завідувач дошкільного закладу.                                                                                          

Народилася  31 березня 1972 року.  В 1994 році закінчила  Одеський державний 

університет ім. Мечникова за спеціальністю «Молекулярна електроніка 01.08. 

хімія». В 1997 році здобула другу вищу освіту в  Слов’янському державному 

педагогічному інституті за спеціальністю «Дефектологія. Логопедія», отримала 

кваліфікацію «логопед  шкільних та дошкільних закладів». В  2005  році  Світлані 

Дмитрівні  присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель», в 2007 році присуджено науковий 

ступень кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Корекційна педагогіка»,  в 2016 році присвоєно 

вчене звання доцента.                                                                                    

         Світлана Дмитрівна  розпочала  свою педагогічну діяльність в 1994 році.  Працювала на різних 

педагогічних посадах: помічником-вихователя, вихователем дошкільного закладу, вчителем-

логопедом, вихователем-методистом.  З лютого  2004 року - завідувач Одеського спеціального 

дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 193 компенсуючого типу Одеської міської ради 

Одеської області, за сумісництвом працює викладачем в Південноукраїнському  національному   

педагогічному  університеті на кафедрі дефектології та фізичної реабілітації. 

Одеський спеціальний дошкільний  навчальний  заклад «Ясла-садок»   №193    компенсуючого 

типу Одеської міської ради Одеської області функціонує   з  1987 року.  В дошкільному закладі 10 

логопедичних груп для дітей з важкими вадами  мовлення. Одна з них санаторна група для дітей з 

психоневрологічними захворюваннями.  

           Дошкільний заклад є базовим для кафедри дефектології та фізичної реабілітації  ПНПУ  ім.   

К.Д.Ушинського.  

  З дітьми працюють досвідчені педагоги із спеціальною освітою та достатнім досвідом роботи: 

логопеди, вихователі, психолог, музичний керівник, інструктор  з фізкультури. В нашому садочку 

педагоги надають дитині повноцінну допомогу в подоланні мовленнєвих вад. Свою роботу вони 

будують з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини окремо.   

              Діти під час навчання засвоюють дві тісно пов'язані між собою програми: загальноосвітню та 

корекційну. Для здійснення корекційної роботи обладнані логопедичні кабінети, є музичний зал, 

фізкультурний зал, кімната ЛФК, кабінет психолога, сенсорна кімната, кабінет фізіотерапії, куточки 

рухової активності в групах. 

             Територія дошкільного закладу гарно озеленена. Є квітники як в центрі території так і біля 

кожного ігрового майданчика. На  всіх  майданчиках є столи, лави, пісочниці, гірки, спортивне 

обладнання. 

          Головне призначення колективу - забезпечення розвитку особистості у дітей, зміцнення їх 

здоров'я, розуміння та урахування індивідуальних можливостей і потреб.                                                       

          У дошкільному закладі було узагальнено інноваційний досвід здоров’яспрямованої діяльності 

Одеського СДНЗ №193 – Школи сприяння здоров’ю «Виховуємо гармонійно розвинену особистість».                                                                                  

           З 2012 року дошкільний заклад є членом Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, 

освітньо-інформаційним центром з розвитку обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.                                        

          Є опорним закладом Одеського обласного інституту удосконалення учителів з проблем 

дошкільної та спеціальної корекційної педагогіки. На базі дошкільного закладу проходять районні і 

міські проблемні семінари, а також курси підвищення кваліфікації для логопедів, дефектологів, 

вихователів. 

    

Контактні дані: м. Одеса, вул Гайдара, 14а, тел. (048) 67-80-50, 67-80-72, 67-80-95,   

сайт:www.sadik193.odessa.ua; e-mail: sdns193@ukr.net 

 


