
Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" № 271 

 Одеської міської ради Одеської області 

 

Баранова Віта Андріївна – завідувач дошкільного закладу. 
Народилася 08 жовтня 1978 року в с. Лозувата Ульяновського району.  

Кіровоградської області.  В 1999 році закінчила Південноукраїнський 

державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського за 

спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)» та отримала 

кваліфікацію «викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь».  

Віта Андріївна розпочала свою педагогічну діяльність в 1999 році. 

Працювала на різних педагогічних посадах: вихователь, практичний психолог, вихователь-

методист. З липня 2012 року – завідувач  Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-

садок» № 271 Одеської міської ради Одеської області.  

         Одружена, має сина. 

 

         Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 271 Одеської міської ради 

Одеської області був відкритий  в період 1913-1917 роках. Проектна потужність закладу - 20 дітей, 

за списком – 80 дітей. В дошкільному закладі за проектом 3 вікові групи: раннього віку – 1 (15 

дітей), дошкільного віку – 2 (65дітей). Кожна група має - роздягальню, групову кімнату, спальню, 

туалетну кімнату. Групи забезпечені відповідними меблями, які відповідають санітарним вимогам: 

столи, стільці, дитячі ліжка, шафи для одягу, шафи для іграшок, вішалки для індивідуальних 

рушників та предметів особистої гігієни. В дошкільному закладі відсутня пральня, прилегла 

територія. В наявності  є: методичний кабінет, медичний блок ,музична зала,харчоблок. Всі 

приміщення використовуються за призначенням. 

 

        Одним з найважливіших факторів, що впливають на результат навчально-виховного процесу, 

є кадровий склад навчального закладу, його рівень професійної підготовки і стабільність. У школі 

працюють 6 педагогів, з яких понад 60% мають вищу освіту та досвід роботи понад 15 років.    Під  

керівництвом завідувача в дошкільному закладі розроблено методичні посібники з різних 

напрямків роботи: «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників»; «Пошуково-

дослідницька діяльність пізнавального розвитку старшого дошкільного віку в різних видах 

діяльності»; «Взаємозв’язок гри та праці дітей дошкільного віку під час ознайомлення дітей з 

різними професіями», «Формування соціально-моральної поведінки дітей старшого дошкільного 

віку як складової життєвої компетентності». 

           

         Пріоритетними напрямками роботи є розвиток креативних здібностей у дошкільників  

формування правової освіти у дітей та їх батьків збереження фізичного, психічного, духовного та 

соціального здоров'я дітей шляхом застосування здоров'язберігаючих технологій; підвищення 

якості освітнього процесу через впровадження інноваційних освітніх технологій. 

        

 
Контактні дані: м. Одеса, вул Артелерійська, 2/2, тел.  (0482) 68-19-76 

e-mail: detsad.271@ukr.net 
 


