
ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА – САДОК» № 195 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Гулевич Наталія Володимирівна - завідувач ОДНЗ. 
Народилася  22 травня 1964 року в м. Балта Одеської області. В 1985 

році закінчила Одеський педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського за 

спеціальністю «Педагогіка і психологія» (дошкільна), отримала кваліфікацію 

«викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному 

вихованню».     

Наталія Володимирівна розпочала свою діяльність в 1981 році. 

Працювала на різних педагогічних посадах: вихователем, методистом, 

музичним керівником, викладачем, методистом з дошкільної освіти 

методичного кабінету відділу освіти Малиновської райадміністрації м. Одеси, 

завідувачем. З лютого 2012 року – завідувач Одеським дошкільним 

навчальним закладом «Ясла – садок» № 195 Одеської міської ради Одеської 

області. Одружена, має дочку. 

 

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 195 Одеської міської ради Одеської 

області був відкритий 19 вересня 2012 року. 

Розташований в окремій двоповерховій будівлі, площею 2188,5 м2, прилегла територія складає 

1716 га. На прилеглій території обладнані ігрові майданчики з альтанками для кожної вікової групи. 

Кількість груп за проектом – 12; за санітарними нормами наповнюваності розраховано на  280 

дітей. Стан діючих груп задовільний і відповідає санітарно - технічним нормам. Кожне групове 

приміщення складається: спальня, роздягальня, ігрова, туалетна кімната. Групи комплектуються за 

віковими ознаками. 

Режим роботи закладу: 12 годин, п’ятиденний. 

Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх 

особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності 

продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.            

З 2013 року  наш садочок став учасником програми «Навчання через дію» проекту 

«Сприяння освіті». У рамках цього проекту вихованці дошкільного закладу використовують   

навчальні набори LEGO Education в освітньо-виховній діяльності, приймають участь у 

різноманітних архітектурних проектах «Світ розваг», «Столиці світу». Імплементуючи дану 

програму, ми не лише розвиваємо у дітей навички конструювання (технічні навички), а створюємо 

умови для  всебічного розвитку дитини, включаючи критичне мислення, сміливість, впевненість у 

собі, відповідальність, уміння працювати як самостійно, так  і в команді.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані: 65080, м.Одеса,  вул. Космонавтів 29/4,  телефон.: (048) 795-54-71 

E-mail:  odnz195@ukr.net 
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