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1.    Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок) №1  м. Ананьїв 

2.      Керівник закладу завідуюча   Чебан Ольга Михайлівна. 

3. Біографічна довідка 

Прізвище  Чебан   ім’я  Ольга   по батькові  Михайлівна. 

Народилася 17 вересня 1966 року в місті Ананьєві, Одеської області. 

В 1973 році пішла до школи №1 м. Ананьєва, яку закінчила в 1983 році. 

В 1983 році вступила до Одеського державного педагогічного інституту 

імені К.Д.Ушинського, який  закінчила в 1987 році за спеціальністю-

викладач дошкільної педагогіки та психології та методист по 

дошкільному вихованню. 

З липня 1987 року призначена вихователем Ананьївського д/с №3, де 

працювала до вересня 1988 року. 

В  жовтні 1988 року прийнята вихователем д/с №16 в с. Ваніно 

Хабарівського краю, де працювала по липень 1992 року. 

В липні 1992 разом з сім’єю переїхала до м. Ананьєва, де була прийнята 

вихователем д/с №3. 

В листопаді 1996 року переведена на посаду вихователя д/с №4. 

У зв’язку зі скороченням штату, в серпні 2000 року була звільнена,а в 

жовтні 2000 року – прийнята бібліотекарем ЦРБ м. Ананьєва. 

В червні 2002 року 

прийнята на посаду 

завідуючої ДНЗ №1 м. 

Ананьєва, де працює по 

теперішній час. 

Має двох дітей. Син – 

Олександр   1987р.н., син 

– В’ячеслав 1989 р.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.        ДНЗ №1 функціонує з 10 січня 1955 року. Раніше з 1877 по 1922 роки в 

цій будівлі жив і творив видатний художник Євген Іванович Столиця. Пізніше, до 

1955 року – виховувалися діти вчителів. Це була філія дитячого садочка №2 

Ромашка.  

І  по теперішній час  тут  виховуються дошкільнята. 

В ДНЗ №1 завжди панує тепла і дружня атмосфера. Очевидно, фундамент 

повної гармонійності заклали добрі і привітні люди, які жили колись у цьому 

будинку, зокрема, відомий академік живопису, художник Євген Іванович 

Столиця. Нащадки великого митця залишили тут надзвичайну ауру, і тому тут 

завжди панує веселий дитячий сміх і чарівна музика. 

Чимало зробили для підняття авторитету дитячого садка попередні 

керівники закладу: Віра Андріївна Крючкова, Валентина Григорівна Матвієнко та 

Катерина Никифорівна Хомицька. 

В цьому дитячому садку з дошкільнятами завжди працювали і працюють 

люди особливим творчим натхненням, з дитячим вогником в душі, здатні 

зацікавити дітей, виховати їх добрими і чуйними. 

Приміщення ДНЗ №1  пристосоване , одноповерхове. Будівля складається з 

двох  навчальних корпусів , 4 технічних приміщень (харчоблок, склад, 

котельня, пральня) . 

Фактично працює 4 групи в них 92 дитини. 

 



 
 

5.    ДНЗ ( ясла – садок) №1  знаходиться за адресою: 

 

66400 

Одеська область 

м. Ананьїв 

вул. Героїв України,40 

тел. (04863) 2 21 58. 

 

 


