
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 13 

«ВИШЕНЬКА» ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Завідувач: Мельниченко Олександра Семенівна  

 

Мельниченко Олександра  Семенівна, 

народилася  05.02.1951 р. в. м. Котовську, 

Одеської області.  Закінчила ЗОШ№ 1                             

м. Котовська в 1968р.  

З 1969 р. по 1974 р. навчалася  в Одеському 

педагогічному  інституті  ім. К. Д. Ушинського. 

З 03 січня 1975 р. завідувач ДНЗ№ 4 

м.Котовська. 

У 1984 р. переведена завідувачем в ДНЗ№ 11 м. Котовська. 

З 2001 р. по теперішній час в  завідувач ДНЗ№ 13 «ВИШЕНЬКА».  

Педагогічний стаж – 47 років 

Нагороджена значком «Відмінник освіти України» - 1992р. 

Неодноразово за особистий внесок в розвиток міста, високі досягнення в 

роботі, творчий підхід до справи нагороджувалася грамотами виконкому,  

міського відділу освіти, управління освіти і науки Одеської 

облдержадміністрації, Міністерства освіти та науки.  

У 2008р. була  переможцем ІІ загальноміського проекту «Людина 

року» в номінації «Педагог року».    

 

 

 

 

              

 

 

                                     



Опис навчального закладу 

 

Дошкільний     навчальний     заклад  (ясла-садок)   №13     

«Вишенька» розташований за адресою м. Подільськ, пр. Перемоги, 24. 

Розміщений в двоповерховій будівлі, загальною площею - 4300 кв. м. 

Територія закладу має огорожу і захищену смугу по всьому периметру 

зелених насаджень.  

В ДНЗ №13«Вишенька» функціонує 6 вікових груп:  одна  група для 

дітей раннього віку; 5 груп для дітей дошкільного віку. 

 Заклад працює 10,5 годин.  

 Дошкільний заклад здійснює соціальний патронат у мікрорайоні. Усі 

діти охоплені дошкільною освітою. 

   Дошкільний навчальний заклад повністю   укомплектований 

педагогічними кадрами. Колектив  складається з 28 осіб, з них  11-

педагогів, а саме: 1-завідувач, 1-вихователь-методист, 8-вихователів, 1-

музичний керівник, 1-старша медична сестра, 17 чоловік обслуговуючий 

персонал .    

    За цей період колектив добився вагомих успіхів і признання батьків 

усього міста. Рік за роком згуртований, працелюбний колектив підвищував 

свій професіоналізм в нелегкій справі виховання та навчання дошкільнят.  

В ДНЗ створені оптимальні умови для постійного фізичного та психічного 

розвитку дошкільнят. Передбачено гнучкий режим.  

    Збереження здоров’я дітей стало візитною карткою нашого 

дошкільного закладу.  

Наші пріоритетні завдання: 

- турбота за збереженням здоров’я дітей; 

- забезпечення комфортного життєзберігаючого середовища; 

- формування успішної особистості; 

-      диференційований підхід; 

-      використання інноваційних технологій; 



-      професіоналізм і відповідальність. 

        Багато років заклад працює у валеологічному напрямку. З 

оздоровлення душі і тіла дітей в групових кімнатах оформлені куточки 

«Допоможи собі сам», де діти самостійно використовують різноманітні 

масажери - шишки, горіхи, каштани, ґудзики, бігуді, камінці, комплекс 

«Батир», «Доріжку здоров’я».  

  Велика увага приділяється духовного розвитку вихованців. З 

раннього дитинства ми навчаємо дітей любити себе, людей, життя. Багато 

уваги приділяємо саморегуляції. Психодинамічне «дійство» , медитація, 

точковий масаж, дихальні вправи системи «хатка-йога», гімнастика «у-

шу», «бебі-йога» дарують дітям здоров’я і душевну рівновагу.  

  Завдяки планомірній роботі з практичної валеології дошкільнята 

активно беруть участь у заняттях, вміють критично подивитися на себе, 

ростуть спокійними, уважними, урівноваженими, працелюбними, знають 

як собі допомогти щоб не хворіти. 

Колектив ДНЗ№13 «ВИШЕНЬКА» є переможцем Всеукраїнського 

громадського огляду-конкурсу стан умов і охорони праці в навчальних 

закладах Одеської області в 2015р.  нагороджений дипломом третього 

ступеня. 

 



 

           

 
  

  

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 Контактні дані 

 

 проспект  Перемоги. 24, м. Подільськ, Одеська область, 66300 

тел: (04862) 2-44-89 ,  e-mail: dnz13vishenka@ukr.net. 

                             
 


