
Галинська Наталія Миколаївна-завідувач дошкільного закладу. 

Народилася 09 березня 1976 року в м. Одеса. В 1995 році закінчила 

Одеське педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання», 

отримала кваліфікацію «вихователь в дошкільних закладах». В 2002 році 

здобула вищу освіту в  Південноукраїнському державному педагогічному 

університеті ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Дефектологія», 

отримала кваліфікацію «логопед». 

      Наталія Миколаївна розпочала свою педагогічну діяльність в 1995 

році. Працювала на різних педагогічних посадах: вихователем, логопедом, завідувачем. З серпня 

2004 року – завідувач Одеським санаторним дошкільним навчальним закладом «Ясла-садок» № 

239 компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області. 

      Розлучена, має двох дітей – сина та дочку. 

      Історія Одеського санаторного ДНЗ № 239 починається ще з вересня 1946 року,  було засвоєно 

дитячі ясла № 57, з лютого 1957 року дитячі ясла № 57 перейменовано в туберкульозні дитячі ясла 

№ 57 на 120 місць для дітей хворих на активну форму туберкульозу. З квітня 1976 року 

туберкульозні дитячі ясла № 57 реорганізовано в туберкульозний ясла-сад № 239.  З січня 2002 

року заклад  перереєстровано на санаторний дошкільний навчальний заклад “Ясла-садок”№ 239 

компенсуючого типу для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими та 

загасаючими формами туберкульозу та з січня 2010 року на Одеський санаторний дошкільний 

навчальний заклад “Ясла-садок” № 239 компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської 

області. Зараз заклад відвідує близько 380 дітей. 

       Одним з найважливішим факторів, що впливають на результат навчально-виховного процесу є 

якісно підібраний кадровий склад дошкільного навчального закладу, його рівень професійної 

підготовки і стабільність. У закладі працює 28 педагогічних працівників, з яких близько 50% 

мають І і ІІ кваліфікаційні категорії, постійно підвищують свою кваліфікацію, самоосвіту та 

творчу діяльність, використовуючи сучасні педагогічні технології та передовий педагогічний 

досвід. Заклад укомплектовано фахівцями педагогами, медичними працівниками та технічними 

працівниками.  

     Вся робота закладу спрямована на зміцнення здоров’я дітей через удосконалення лікувально-

оздоровчої роботи, формування фізичної та психологічної готовності до школи,  співпраці 

дитячого закладу і сім’ї. Важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі є якісне 

медичне обслуговування,  організація правильного харчування дітей, на достатньо високому рівні 

проводиться робота з фізичного виховання.  

 

            

                  

Контактні данні: 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 54, тел.  (048)761-30-47, 761-30-48 
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