
ОДЕСЬКИЙ  ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК» № 307 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 Керівник закладу - Мазаєва Ольга Олександрівна . 

Народилася 22 квітня 1950 року в с. Березова Рудка, Пирятинського 

району, Полтавської області. 

З 1957 по 1965 рік навчалася в Гурбинській 8-річній школі Пирятинського  

району, Полтавської області. 

З 1965 по 1969 навчалася в Прилуцькому педагогічному училищі на 

дошкільному відділенні. 

З 1969 по 1972 рік працювала вихователем в дошкільному закладі № 91 

міста Севастополь. 

З 1973 по 1978 працювала вихователем в дошкільному закладі № 11 м. 

Іллічівська Одеської області. 

З 1978 -1988 працювала вихователем в спеціалізованому закладі для дітей 

з порушеннями зору № 50 м. Одеса. 

В 1988 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут 

ім..К.Д.Ушинського , факультет психології, педагогіки ( дошкільної). 

З 1989 по 2000 рік працювала викладачем дошкільної педагогіки та 

окремих методик в Одеському педагогічному училищі.  

З 2000 по березень 2004 року працювала вихователем дошкільного закладу № 29 м. Одеса. 

З 30 березня 2004 року – завідувач Одеського ДНЗ «Ясла –садок» № 307 . 

 

Одеський дошкільний навчальний заклад  « Ясла – садок» № 307 Одеської міської ради Одеської 

області  загального типу, комунальної форми власності, функціонує  з 15 січня 1985 року. 

Загальна площа будівлі складає 3658,1  кв. м 

Площа території закладу – 10329, 45  кв. м. 

Будівля закладу двоповерхова, самостійна, типового проекту . 

Проектна потужність – 14 вікових груп на 260 місць. 

На сьогодні в закладі функціонують 13 вікових груп, а саме :  

4 групи раннього віку – 95 дітей  

9 груп дошкільного віку – 322 дитини. 

14- а група перепрофільована під спортивну залу  та кабінет музичного керівника та інструктора з 

фізкультури. 

Заклад працює за 5 - денним  робочим тижнем з 12- годинним  перебуванням дітей. 

Роботу закладу забезпечує колектив у складі 70 осіб. З них : 31 – педагог та 39 – обслуговуючий 

персонал. 

Навчально-виховний процес  в закладі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», до стандартів Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адреса закладу : 65111, м. Одеса, вул..Бочарова , 38-А  тел.  52-64-07;  751-84-38 

                               odnz307@ukr.net  , сайт  http://odnz307.ucoz.ua/ 
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