
 

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 57  

Одеської міської ради Одеської області 
 

Басюк Олена Борисівна – завідувач дошкільним закладом. 

Народилася 29 жовтня 1964 року в м.Москва. В 1984 році закінчила 

Московське Педагогічне училище № 7 за спеціальністю «Музичне виховання» 

та отримала кваліфікацію «Вчитель музики, музичний керівник». У 2008 році 

здобула вищу освіту в Південноукраїнському державному педагогічному 

університеті ім.К.Д.Ушинського за спеціальністю «Магістр педагогічної 

освіти», отримавши кваліфікацію «Викладач педагогіки та психології» 

      Олена Борисівна розпочала свою педагогічну діяльність в 1984 році. 

Працювала на різних педагогічних посадах: вчителем музики, музичним 

керівником, вихователем. З квітня 2008 року – завідувач Одеським 

дошкільним навчальним закладом «Ясла-садок» № 57 Одеської міської ради Одеської області. 

Одружена, має сина. 
 

        

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 57 Одеської міської ради 

Одеської області був збудований у 1970 році. В дошкільному закладі функціонує 8 груп: 2 групи 

– для дітей від 2-х до 3-х років, 6 груп – для дітей від 3-х до 6 (7) років ( 4 групових приміщення 

дошкільного закладу займає Школа мистецтв № 3). Режим роботи п’ятиденний з 7.00 до 19.00 

годин. Чисельний склад дітей складає – 352 вихованця. Мова навчання українська. В 

дошкільному навчальному закладі стабільно працюють 20 педагогів, які мають вищу та базову – 

вищу  педагогічну освіту.         

        В центрі уваги працівників дошкільного навчального закладу – дитина, неповторна 

особистість, з усіма її проблемами, з ослабленим здоров’ям у деяких дітей, інтересами і 

здібностями. Життя в дошкільному закладі змістовне і цікаве для дітей та для їх батьків, які є 

учасниками і гостями спільних заходів: свят, розваг, фестивалів педагогічної творчості, виставок 

тощо. Наш дошкільний заклад - виявлення та розвиток потенційних можливостей кожної дитини. 

Дошкільнята оточені турботою та любов’ю   персоналу. Наслідком роботи з розвитку творчих 

здібностей вихованців стала участь дошкільного закладу в виставках,  оглядах-конкурсах: 

«Зелений вогник», «Сюрпризіада» тощо. Вихованці дошкільного закладу є переможцями 

районного та міського конкурсу «Зоряна юність Одеси». Приймали участь у «LEGO – 

архітектурному проекті Століци міру» -  де стали фіналістами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Контактні дані:  

м.Одеса, вул. Академіка Філатова, 66/68, тел.(048) 737-57-48, (048)737-57-48. 

e-mail: odnz57@ukr.net 


