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         Дошкільний навчальний заклад ясла-садок  
« Пролісок» села Старі Трояни Кілійського району  

                               Одеської області 
 
 
    

                               Колісниченко Марія Іванівна                  . 

  
                                                                  Біографія 

  Колісниченко Марія Іванівна народилася 07.01.1961 року в селі Старі 

трояни Кілійського району Одеської області в родині колгоспника. З  1967  

по 1978 роки навчалася в Старотроянівській  школі. З 08.1978 по  08.1979 

працювала лаборантом Старотроянівської загальної школи Кілійського 

району. В 1979 році поступила на філологічний факультет Ізмаїльського 

державного педагогічного інституту, якій закінчила в 1983 р. Спеціальність -   

вчитель російської мови та літератури .  В 1983-1984 – працювала 

вихователем ГПД  Старотроянівської загальної школи Кілійського району;З 

20.08.1984 – завідувач ДНЗ ясла-садок «Пролісок» с. Старі Трояни Стаж 

роботи на посаді – 33 роки.Заміжня,маю двох доньок. 

 

                                

 

 

 



Протягом  2016-2017 років проведений ремонт дворових доріжок ,огорожі 

навколо садка,ремонт скважіни техничної води. В 2016 році          

облаштований внутрішній санвузел 

 

 

 

 

 

                     Опис навчального закладу 

 

 

Дошкільний навчальний заклад був    відкритий        рішенням Кілійської 

районної ради від 23 червня 1980 року №19  як Старотрояновский детский 

ясли-сад №5 Министерства образования. До цього в приміщеннях дитячого 

ясла – садка існував Дитячий будинок для дітей-сиріт віком від 1 до 7 років, 

де виховувалися діти  південних районів Одещини.   

  Дитячий ясла-садок був розрахований на 70 дітей дошкільного віку, його 

відвідували діти працівників бюджетної сфери та промислових підприємств, 

розташованих на території Старотроянівської сільської ради. До 1995 року в 

дошкільному закладі працювали 3   групи.   З 2012  року внаслідок 

скорочення чисельності дітей в ясла-саду працює одна різновікова група. 

Заклад працює  в постійному  режимі. Тривалість перебування дітей в 

дошкільному закладі -9 годин при п’ятиденному робочому тижні 

      Рішенням Старотроянівської сільської ради №54-6-5 від 08.08.2007р. 

дитячий ясла-садок перейменований в Дошкільний навчальний заклад ясла-

садок «Пролісок» села Старі Трояни Кілійського району Одеської області .         

         Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти , задоволення потреб громадян у 

нагляді , догляді та оздоровленні дітей ,створення умов для їх 

фізичного,розумового і духовного розвитку.  

В 2011 році пройшла державна атестація дошкільного закладу. 

В  2015 році рішенням Старотроянівської сільської ради від 31.03.2015р  

№195- ІІ-VІ   ДНЗ ясла-садок « Пролісок» с. Старі Трояни Кілійського 

району Одеської області   був переданий з комунальної власності 

територіальної громади села Старі Трояни до спільної власності  

територіальних громад сіл та міст Кілійського району.   

Навчально-виховний процес забезпечують 

3   педагогічних працівника: 2 з них мають вищу освіту , один  неповну 

вищу. Педагогічні працівники згідно графіку проходять курси підвищення 

кваліфікації  та атестацію. За результатами попередньої атестації один 

вихователь –спеціаліст першої категорії,один – 9 розряду 

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу:  

приміщення групи,   кабінет завідувача,   медичний кабінет з ізолятором,  

харчоблок, Харчоблок забезпечений холодною та горячою проточною водою, 

електричним та технологічним обладнанням.   Опалення     водяне, котел на 

твердому паливі економкласу.  



 

                                        Детский сад любимый наш… 

                   Теплом и уютом встречает своих воспитанников детский сад               

                                                               «Пролісок» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                    Контактні дані: 

68310. Одеська область    Кілійський район с. Старі Трояни, 

вул. Шкільна 78,80. 

Тел.:0484330231, 

Факс: 0484330081, 

Email:sveta16.1974@gmail.com 

 


