
     Адміністрація закладу

         Ямпільська Олександра
Олександрівна

Завідувач Липовецького ЗДО №2

Дата народження: 27.12.1984р.

Освіта: вища, закінчила Вінницький державний  
педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського у 2013р.

Спеціальність: вчитель початкових класів та 
практичний психолог.

Педагогічний стаж (на займаній посаді): 14 
років.

Керувати закладом дошкільної освіти сьогодні означає цілеспрямовано впливати на 
педагогічний процес для досягнення позитивних результатів, створювати творчу 
атмосферу, сприятливий соціально–психологічний клімат, сміливо брати на себе 
відповідальність, діяти оперативно та принципово. В своїй роботі дотримується 
демократичного стилю управління. Постійно дбає про зміцнення матеріальної бази. В 
закладі створила згуртований, працьовитий, сильний колектив, який бере активну участь 
не лише в житті закладу дошкільної освіти, а й міста. Весь свій досвід, душевні сили віддає
дитячому садку.

Педагогічне кредо:  «Створити в дошкільному 
закладі такі умови, щоб він став школою радості 
для дітей, школою творчості для педагогів, 
школою спокою для батьків».



                                            Сафонова Альона В’ячеславівна

К

                           Комар Ганна Василівна

Вихователь - методист 

Освіта: вища, закінчила Вінницький державний  
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 
2011р.

Спеціальність: вчитель зарубіжної літератури та 
соціальний педагог.

Дата народження: 27.12.1984р.

Педагогічний стаж: 11 років;  
(на займаній посаді): 1 рік. 6 місяців.

Педагогічне кредо:  «Щоб мати право вчити інших, потрібно весь час вчитися 
самому».

Дата народження: 22.12.1988 р.

Освіта: І рівенць вищої освіти (бакалавр)
закінчила приватний вищий навчальний заклад 
«Університет сучасних знань» у 2019 році.

Кваліфікація: бакалавр з психології.

Педагогічний стаж: 14 років;  
на займаній посаді: 1 рік.

Практичний психолог

Педагогічне кредо:  «Кожна дитина – це зірка, яку спочатку потрібно відкрити, щоб 
потім вона засяяла в усій своїй красі».



              

                           Голод Валентина Іванівна

    

                                       Дяченко Олена Петрівна

Старша сестра медична 

Дата народження: 23.06.1950р.

Освіта: середня спеціальна, закінчила Чарджоуске 
медичне училище у 1971р.

Спеціальність: акушерка;
Кваліфікація: акушерка.

Стаж роботи: 49 років;  

Життєве кредо: «Завжди приходити на допомогу людям, якщо вони в ній потребують».

Завідувач господарства

Дата народження: 10.04.1972 р.

Освіта: середня спеціальна, закінчила Тульчинське 
училище культури Міністерства культури України у 
1992р.

Спеціальність: бібліотечна справа;
Кваліфікація: бібліотекар середньої кваліфікації.

Стаж роботи: 29років;  



Життєве кредо: «Завжди приходити на допомогу людям, якщо вони в ній потребують».


