
Одеський  дошкільний навчальний заклад 

«Ясла-садок» № 306 Одеської міської ради Одеської області 

 

Завідувач закладу  Чуїна Тамара Іванівна, «Відмінник 

освіти України», педагогічний стаж якої перевищує 35 років, 

освіта вища педагогічна, в закладі працює з 2005 року.  Закінчила 

Одеський державний   педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського 

за спеціальністю – педагогіка та психологія дошкільна. 

    

Дошкільний заклад функціонує з 1985  року    в   новому  мікрорайоні 

Таїровського  масиву. Сьогодні  в  дошкільному  закладі  працює  12 груп: 2  групи   

раннього віку, 10  груп   дошкільного віку. В закладі 386 дітей (раннього віку -  60 

дітей, дошкільного віку – 326 дітей). Режим роботи у закладі: п’ятиденний, 12 – 

годинний  з 7.00 до 19.00. З  українською та російською мовами навчання. 

Дошкільний заклад є  інтелектуально – естетичним та оздоровчим центром. В 

закладі створені необхідні умови для всебічного розвитку виховання та навчання 

дітей:  музична зала, фізична зала, кабінет інтелектуального розвитку. 

  Заклад працює за програмами «Дитина» та частково за новими  авторськими  

інноваційними  програмами.    Крім запланованих освітніх  занять  у  закладі   

працюють  гуртки: «Інтелектуал» та «Здоров’ятко»   

В закладі працюють високо кваліфіковані педагоги: з вищою освітою – 17,   з   

середньою  спеціальною – 12.  З них:  вищий категорії  - 4;   І категорії - 4;  ІІ 

категорії - 4; спеціалістів - 18. 

Влітку в закладі працює басейн. Застосовуються нетрадиційні  форми 

оздоровлення  дітей:  загартування (повітряно – контрастним методом); хатха – йога 

(статистичні вправи для оздоровлення організму); ароматерапія (восени  та  

зимовий період); релаксація та аутотренинг ; фітотерапія. 

 На території озеленена ділянка квітами, кущами роз. Ігрові майданчики оснащені 

великими ігровими формами (машинки, кораблики…). Спортивний майданчик 

оснащено спортивним обладнанням. 

 На базі дошкільного закладу проходять семінари, методичні об’єднання для 

педагогів району та міста. Вихованці щорічно беруть участь в міському конкурсі 

«Зоряна юність Одеси».  

Робота педагогічного колективу спрямована на удосконалення навчально – 

виховного процесу,  створення сприятливих умов всебічного розвитку дітей та 

підготовки їх до навчання у школі. 

 
 
Адреса закладу: 65113, м. Одеса, пр. Ак. Глушка, буд. 1/5. 
Тел.: 47-45-19 

 електронна пошта:  odnz306@ukr.net 


