
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла – садок» № 204 

Одеської міської ради Одеської області 
 

 

КІСЕ    АЛЬОНА     ПАНАСІВНА – завідувач 

 

Народилася   06 травня 1977 року в с.Тарутине , Одеської області. 

В 1996 році закінчила Білгород – Дністровське педагогічне училище за 

спеціальністю «Викладання в початкових класах», отримала кваліфікацію 

«Вчитель початкових класів, педагог – організатор».  В 2010 році здобула 

вищу освіту в Південноукраїнському  національний педагогічний університет 

ім.К.Д.Ушинського  у 2010 році за спеціальністю «Дошкільне виховання», 

отримавши кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, практичного 

психолога в закладах освіти. 

Альона Панасівна розпочала свою діяльність в 1996 році. Працювала на різних 

педагогічних посадах : вчителем початкових класів, вихователем, практичним 

психологом, вихователем-методистом.  

З 05 липня 2013 року – завідувач  Одеським дошкільним навчальним закладом 

«Ясла – садок» №204Одеської міської ради Одеської області. 

Одружена, має дочку. 

Кісе Альона Панасівна – відповідальний, грамотний, творчий керівник. За 

невеликий період роботи на посаді завідувача, вона змогла направити роботу 

колективу на успішне вирішення задач навчально-виховного процесу 

 

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла – садок» № 204 Одеської міської ради Одеської 

області загального типу був заснований у 1970 році. Режим роботи закладу - п'ятиденний , 12 – 

годинний. Мова навчання – українська, російська. 

Проектна потужність – 115 місць, функціонує 6 вікових груп, з них 1 група – для дітей віком до 3-х 

років (ранній вік),  5 груп для дітей віком від 3-х років дошкільного віку.  

В дошкільному закладі виховується понад 230 дітей. 

Розклад занять та режим роботи дня складений на основі програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Я у світі». 

Педагогічними та технічними кадрами дошкільний заклад забезпечений.  

Педагогічний колектив працює над вирішенням методичної проблеми «Від народознавства до 

патріотизму». З педагогами проводяться семінари, майстер – класи тощо. 

В дошкільному закладі працює дружний, сталий колектив, доброзичлива і затишна атмосфера для 

виховання та навчання дітей. 

 
 

Контактні дані: м.Одеса, вул .Центральний аеропорт, 15; тел.(048) 39 – 33- 17, (048) 39 – 37 – 53 

е – mail – odnz204@ukr.net 


