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          Туріва Світлана Іванівна  
                         Завідувач  Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок»№295. 

                              "Відмінник освіти України"  "Кращий педагогічний працівник міста Одеси" 
                         Працює в системі дошкільної освіти м. Одеси  51 рік, з  них 39 років – 

                          керівником.      Народилась 12.09.1948р. с. Грачівка Воронезька область.В1958р           

переїхала до м.Одеси.  З 1968 по  1971 - студентка Білгород – Дністровського педагогічного училища, 

факультет дошкільної педагогіки, спеціальність «вихователь»;1976  – 1981            студентка Бєльського  

педагогічного інституту, факультет   педагогіки та психології, спеціальність «викладач педагогіки та 

психології дошкільної»; з 10.1966 – 12. 1968 - вихователь дошкільного закладу № 87 Ленінського 

району  м. Одеси; з 03.1968 – 11.1972- вихователь дошкільного закладу №192; з 12.1972 – 01.1976 - 

вихователь дошкільного закладу №87 Ленінського району; 01.1976 – 04.1978 переведена   вихователем 

в дошкільний заклад №121 Ленінського району;з  04.1978 – 02.1979   переведена на посаду завідувача 

дошкільного закладу№268 Ленінського району;з 02.1979 – 04.1982   переведена на посаду завідувача 

дошкільного закладу №22; з 04.1982 – 01.1989   переведена на посаду завідувача дошкільного закладу 

№293; з  01.1989 –09.1989  переведена на посаду завідувача  дошкільного закладу №109 СКО  

Куяльник; з 09.1989 – 10.1993 переведена на посаду завідувача  дошкільного  закладу №266; з 10.1993  

по теперішній час  працює завідувачем Одеського дошкільного   навчального закладу «Ясла-садок» 

№295. 

 За роки керівництва дошкільним закладом нагороджена  нагрудним  знаком «Відмінник освіти 

України», подякою Прем`єр Міністра України , Почесними  грамотами  Міністерства освіти та науки 

України,  Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка», грамотами  міського та обласного  

управління освіти та науки Одеської міської ради., грамоти обласного управління освіти і наукової 

діяльності Одеської обласної державної адміністрації . 

 

Одеський дошкільний навчальний заклад  «Ясла-садок»№295 заснований  03 грудня 1993 року , з 

15.12.1993 року введено в дію. Працює за 12-годинним режимом роботи з 07.00 до 19.00 у складі 13 

вікових груп . В дошкільному закладі створені належні умови для всебічного, повноцінного розвитку 

дітей.  Кожна вікова група має окремий оснащений ігровий майданчик та функціонує спортивний 

майданчик. 13 ігрових майданчиків  оснащені тіньовими навісами, лавками, ігровим інвентарем, 

пісочницями.  

Дошкільний заклад з 2012 року є освітньо - інформаційним  національної мережі «Шкіл 

сприяння здоров`ю». Здійснюється стратегічне впровадження сучасних інноваційних 

здоров`язберігаючих  технологій  у ДНЗ. Заклад постійно  приймає участь у різних заходах та 

конкурсах на районному, міську, обласному та всеукраїнських рівнях. З  2007 року по теперішній час є 

базовим для ООІУВ. Під керівництвом завідувача отримано Сертифікат МОН України у номінації 

«Дошкільний навчальний заклад ; Авторське свідоцтво № 62 Управління освіти та науки Одеської 

обласної державної адміністрації за творчу роботу «Використання здоров`язберігаючих технологій у 

навчально-вихованому процесі ДНЗ як школи сприяння здоров`ю». Диплом обласного етапу Ярмарки 

педагогічних ідей і технологій з напрямку «Дошкільне  виховання», «Використання здоров 

‘язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі дошкільного закладу».  

У 2012-2013 н.р. ДНЗ  переможець  обласного туру Всеукраїнського огляду відеороликів за 

темою  «Здоров’язбережувальні технології в дошкільному  навчальному закладі». 

  
 

 

Контактні дані :                                                                         

 65123, м. Одеса вул. Висоцького, 14-а. Телефон (0482) 52-72-69.  

E-mail: оdnz295 @ ukr.net  Сайт http://detsad-295.ucoz.com/ 

 

http://detsad-295.ucoz.com/

