
ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»ЯСЛА – САДОК» № 260 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Поліщук Людмила Борисівна, має вищу освіту, закінчила Одеський 

Державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського, за спеціальністю – 

вчитель навчальних класів. Свою трудову діяльність розпочала старшою 

піонервожатою в середній школі №51 м. Одеси. Працювала вихователем та 

методистом в дошкільному закладі № 304. На посаді завідувача Одеським 

дошкільним навчальним закладом «Ясла – садок» № 260 працює з 1986 року. 

Людмила Борисівна має Відзнаку Міністерства народної освіти УРСР 

«Відмінник народної освіти», Почесну відзнаку Одеського міського голови 

«Подяка», Почесна відзнака міського голови «Знак пошани», Грамоти 

Управління освіти та науки Одеської міської ради,  «Кращий педагогічний 

працівник міста Одеси» ,була делегатом на «І  Всеукраїнському з’їзді педагогічних працівників 

дошкільної освіти»    

У листопаді 1976 року  у м. Одеси було відкрито  дошкільний заклад № 260, загального 

типу. Заклад працює в п'ятиденний режимі:  ( з 7.00 до 19.00 год.). У закладі функціонує 11груп:  4 

групи раннього віку ( від 2 до 3 років) та 7 садових груп (від 3 до 6 років). В закладі створені всі 

необхідні умови для безпечного та комфортного перебування дітей. Протягом літа функціонує 

басейн – плескальня.  Прилягаюча територія закладу огороджена. Обладнана спортивним та 

ігровим інвентарем. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик.  На всій території розбиті 

естетичні зелені клумби з казковими героями. Заклад має естетично оформлені  музичну та 

спортивну  зали. Обладнані у закладі методичний, медичний та психологічний кабінети. Педагоги 

закладу  мають педагогічну освіту, впроваджують сучасні інноваційні методики та технології для 

виховання дошкільнят. Головна мета у вихованні та навчанні дітей для педагогів  нашого закладу -  

це  повноцінне фізичне, духовне та емоційне здоров’я  кожної дитини,  що є базисом для 

успішного  входження її до майбутнього сучасного життя у соціумі. Навчити дітей розв’язувати 

різні життєві ситуації через розвинену комунікативну компетентність, та толерантному 

відношенні один до одного. 

Вихованці закладу постійно приймають участь у творчих конкурсах юних художників, та 

огляді конкурсі «Зоряна юність Одеси». Дошкільний заклад співпрацює з Одеським інститутом 

удосконалення вчителів та Школою резерву керівників. На базі закладу проходять методичні 

комісії району та міста. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

м.Одеса-65104, проспект  Академіка Глушка 15|1 

e-mail:  odesdetsad260@ukr.net 

тел. 7448160 


