
Одеський дошкільний навчальний заклад 

«Ясла-садок» №174 комбінованого типу  

Одеської міської ради Одеської області 
 

 Лінюшина Марина Олексіївна – завідувач 

Народилася 12 квітня 1973 року в м. Одеса. В 1996 році закінчила Одеське 

педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання», в 2003 році 

закінчила Південноукраїнський державний  педагогічний університет ім. 

К.Д.Ушинського за спеціальністю «Логопедія». 

Стаж безпосередньої педагогічної діяльності складає 24 роки. Стаж роботи на посаді завідувача 

-  9 років. Розпочала свою трудову  діяльність на посаді вихователя. Пройшла всі сходинки 

професійного росту. З 2008 року працює  завідувачем Одеським дошкільним навчальним 

закладом  «Ясла –садок» №174 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області. 

«Ясла – садок» № 174 «Щасливе дитинство» заснований 28 травня 1970 року наказом по 

Київському районному відділу освіти №89 у зв’язку із закінченням будівництва типового 

будинку «Ясла-садок» №174, введено в експлуатацію  з 25.05.1970 р. за потребою  населеного 

пункту та батьків. 

У «Ясла-садку» №174 з 25.05.1970 р. функціонувало 12 груп. З 23.09.1991 р. ДНЗ №174 

перереєстровано, як комбінований у зв’язку з відкриттям груп для дітей з вадами мовлення.  

Пільговий контингент дітей складає: діти з порушеннями мовлення – 106, діти багатодітних 

сімей – 28 

         В Одеському ДНЗ №174 комбінованого типу працюють професійні педагогічні кадри -26, 

технічних працівників  - 29. 

В 2013 році в Одеському ДНЗ №174 комбінованого типу була проведена атестаційна 

експертиза. 

На протязі багатьох років Одеський ДНЗ №174 комбінованого типу брав участь у  

проведені заходів для слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації при ІУВ, а також є 

базовим для проведення педагогічної практики студентів Одеського педагогічного училища та 

Національного південноукраїнського педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Слід 

відзначити високий рівень цих заходів, творчий підхід педагогічного колективу до їх 

підготовки та проведення. 

         Колектив дошкільного навчального закладу стабільний, працює в активній творчій 

атмосфері, бере участь в міських конкурсах, проектах. На базі закладу проводяться семінари, 

методичні об’єднання для педагогічних працівників  району, міста. З 2016 року  в закладі 

впроваджується програма LEGO-конструювання. В травні 2017 колектив став суперфіналістом 

Всеукраїнського фестивалю - конкурсу «РОБОТІКА - 2017» в номінації «Стилістична 

довершеність». 

         Педагоги дошкільного навчального закладу завжди приймають участь у конкурсах 

професійної майстерності «Кращий педагогічний працівник дошкільного навчального закладу» 

та стають переможцями. Вихованці  щорічно є  лауреати та фіналісти конкурсу «Зоряна юність 

Одеси». 

 

   
 

Контактні дані: 65080 м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.20Б 

т. (0482)645-765 е-mail: odnz174@ukr.net 
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