
ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЯСЛА-САДОК» № 269 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Завідувач: Паламарчук Ірина Вячеславівна 

Народилася 11.11.1976 у м.Одесі. Освіта - повна вища. Закінчила 

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. 

К.Д.Ушинського за спеціальністю «Дошкільне виховання» у 2003 

році. Розпочала свою професійну діяльність  у 1995 році –   

вихователем,  з 2009 року  працювала вихователем-методистом, а з 

2017 року – завідувач Одеським ДНЗ № 269. Загальний педагогічний 

стаж: 19 р., 8 міс. Стаж роботи на посаді: 4 міс. 

 
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 269  

Одеської міської ради Одеської області, загального типу, комунальної форми власності, 

розташований за адресою: 65111, м.Одеса, Добровольського, 154-а,   функціонує з 1974 

року. Заклад працює у 12-ти годинному режимі роботи.   

         В закладі виховуються діти віком від 2 до 6(7) років. Для дітей працює 12 вікових 

груп, з них 3 групи раннього віку, 9 груп дошкільного віку. Всі вони гарні і затишні, теплі 

і гостинні, мають естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний безпечний 

простір для дітей у закладі. В групах естетично оформлено та розміщено ігрові зони, 

куточки природи, чергування, дорожнього руху, художньої та театралізованої діяльності. 

З вихованцями працюють досвідчені вихователі, психолог, музичні керівники, лагідні 

помічники вихователів. За здоров’ям малят спостерігає досвідчена сестра медична старша. 

Кухари майстерно готують смачну їжу. 

 На території дошкільного закладу знаходяться зелені насадження (газони, клумби з 

квітами, кущі та дерева різних пород), ізольовані дитячі  ігрові майданчики які оснащені 

ігровими спорудами малих форм, пісочницями, тіньовими навісами для кожної вікової 

групи, також мають асфальтове та трав’яне покриття; спортивний майданчик для 

проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми на свіжому повітрі.  

 Головною метою діяльності закладу є  забезпечення реалізації прав дитини на 

здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, розвитку, 

оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку із загальним розвитком. 

Створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації 

та готовності продовжувати освіту. 

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі 

визначається Базовим компонентом дошкільної  освіти в Україні (нова редакція). 

 

    

    
 

Юридична адреса: Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111, Україна   

тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98 

сайт: http://odnz269.wixsite.com  

e-mail: оdnz269@ukr.net  
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