
ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЯСЛА – САДОК» № 3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
   Завідувач                   Дворядкіна Галина Тимофіївна 

   Дата народження       13  січня  1945 року 

   Місце  народження:   Курська  область, пгт Коренево 

                                        Кореневського району 

    Освіта: вища, Південноукраїнський  педагогічний університет, 

1995р., педагогіка і психологія (дошкільна),  

     Рильське педагогічне училище, 1963 р., по спеціальності 

     вчитель початкових класів 

 Трудова    діяльність:  15.08.0963 – 10.08.1967 р – вчитель початкових 

класів Петраківської  школи   Курської області. 

01.10.1967 -08.07.1968 р.-  вчитель початкових класів Граденицької середньої школи   Одеської 

області.  

05.07.1968 – 11.09.1977 р. вихователь Одеського дошкільного закладу  № 3,  

12.09.1977р. завідувач Одеським дошкільним закладом 

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла – садок» № 3 Одеської міської ради Одеської 

області розташований в пристосованому приміщенні на першому та другому поверхах . Загальна 

площа приміщень дошкільного закладу  складає 550 кв. м , площа ділянки  374 кв. м 

Приміщення збудоване у 1911 року, а як  дошкільний заклад   функціонує з 1945 року. Дошкільний 

навчальний заклад № 3 належить до закладів загального типу 

          Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до закону України «Про 

дошкільну освіту» , Статуту Одеського ДНЗ № 3 (реєстраційний номер  № 1412 -  VII від 07.12.2016 

року). 

            У закладі виховуються та навчаються діти різного дошкільного віку у чотирьох вікових 

групах: 

                 -  група раннього віку  (2-х до 3-х років) 

                 -  молодша  група (3-х до 4-х років) 

                 -  середня    група (4-х до 5-ті років) 

                 -  старша     група (5 ті до 6 ті років) 

 

    
 

               
Дошкільний заклад розрахований на 75 дітей, а фактично по списку 150 дітей.  Дитячі групи 

обладнані сучасними меблями. Створено розвивальне предметно – ігрове середовище, яке 

відповідає педагогічним та естетичним  вимогам.  Є ігровий майданчик, на якому розташовані 

чотири веранди . Майданчик обладнаний ігровим та спортінвентарем. Територія озеленена, 

оформлені різноманітні квітники. Приміщення та територія дошкільного закладу відповідають  

санітарним вимогам. Режим роботи закладу 5-ти денний, 12-годинний ( з 7.00-19.00). 

 

Контактні дані: 65007 м.Одеса, район Малиновський, вул.М'ясоїдівська, буд.19, 

тел.732-15-44. e-email: odnz.3@ukr.net 

 


