
 

Одеський дошкільний навчальний заклад «ЯСЛА-САДОК» № 299  

Одеської міської ради Одеської області 
Масленникова Світлана Павлівна 

Дата народження: 19 листопада 1960 року 

Місце народження: Одеська область, Комінтернівський район, совхоз ім.Кірова  
Освіта: вища:  

- - Білгород-Дністровське педагогічне училище, вихователь дитячого садка,1979 р.; 

- - Одеський державний педагогічний інституті ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю 

«Педагогіка та психологія дошкільна» кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки та 

психології. Методист з дошкільного виховання», 1986 р. 

1979 р. – 1986 р. – вихователь дошкільного закладу № 51 завода «Продмаш».  

1986 р. – 1993 р. – вихователь-методист дошкільного закладу № 203. 

1989 р. – педагогічне звання «вихователь-методист». 

1990 р. – нагрудний знак «Відмінник освіти». 

З серпня 1993 року – завідувач дошкільного навчального закладу «ЯСЛА-САДОК» № 

299. 

2001 р. – грамота Міністерства освіти України. 

2003 р. – грамота Суворовської районної адміністрації  

2004 р. – пам’ятний нагрудний знак «60 років визволення м. Одеси від фашистських загарбників» 

2004, 2010, 2015 рр. – Почесною грамотою департаменту освіти та науки Одеської міської ради  

2014 р. – почесна грамота виконавчого комітету Одеської міської ради 

2016 р. – почесна відзнака Одеського міського голови «Подяка» 

Загальний педагогічний стаж – 35 рік.  

Стаж роботи на посаді – 24 років. 

 

У грудні 1982 року в Суворовському районі м.Одеси відкрився дитячий садок № 299, зареєстрований рішенням 

виконавчого комітету Одеської міської ради № 622 від 30 грудня 1982 року. ДНЗ збудований за типовим проектом, 

розташовується у двоповерховій будівлі.  Заклад є комунальним бюджетним закладом освіти м.Одеси.  

Довідка про включення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, видана Державним 

комітетом статистики України № 306722 від 01.07.2010р. 

Статут дошкільного навчального закладу затверджено у 2010 році. 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом на 2015-2020 рр. № 08/166-022 від 11.06.2015 р. 

 Вже 35 років дитячий садок має гарну репутацію, надійний, перевірений часом, якому можна довірити 

найдорожче – свою дитину!  

Сучасний ОДНЗ № 299 – це 11 вікових груп, 2 з яких відвідують малята раннього віку, 9 груп відвідують діти 

дошкільного віку. Всього в закладі 370 дошкільнят.  

В садочку створено гарне розвивально-ігрове середовище для формування у дітей життєвої компетентності. 

Групові кімнати обладнані необхідними зручним обладнанням, мають сучасний дизайн та нові меблі, враховані 

санітарно-гігієнічні умови для перебування дітей. В дошкільному закладі функціонують світлі та просторі музична 

і спортивна зали, які обладнані всім необхідним технічним та спортивним обладнанням. 

Територія дошкільного закладу гарна і затишна у всі пори року. На території закладу ростуть багатолітні дерева 

та молоді насадження різних порід, багато квітів.  

На території садочка розміщено дитячі ігрові майданчики для кожної групи окремо. Всі дитячі майданчики 

обладнано сучасним ігровим обладнанням. Також обладнано спортивний майданчик необхідним спортивним 

обладнанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

65069 м. Одеса Десантний бульвар, 1А, (0482) 52-58-46, odnz299@ukr.net  

mailto:odnz299@ukr.net

