
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 171 

Одеської міської ради Одеської області 
 

          Пушкіна Лілія Михайлівна – завідувач. 

 
            Народилась 14 травня 1979 року у  м.Одеса.  В 1998 році 

закінчила Одеський педагогічний коледж за спеціальністю «Початкове 

навчання», отримала кваліфікацію «вчитель початкових класів». У 2001 

році закінчила Підвденноукраїнський державний педагогічний 

університет ім.К.Д.Ушинського  і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію «вчитель початкових 

класів». В 2013  році здобула другу вищу освіту у Державному закладі 

Південноукраїнській національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського за 

спеціальністю «Дошкільна освіта», отримала кваліфікацію «організатор дошкільної 

освіти, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог». 

         Лілія Михайлівна розпочала свою педагогічну діяльність у 1998 році. Працювала на 

різних педагогічних посадах: вчителем початкових класів, вихователем, вихователем-

методистом. З 2013 року – завідувач Одеським дошкільним навчальним закладом «Ясла-

садок» №171 Одеської міської ради Одеської області. 

Одружена, має дочку. 

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №171  Одеської міської 

ради Одеської області був відкритий в 1965 році. 

 У дошкільному закладі функціонує 12 груп. Режим роботи п’ятиденний,  12 

годинний. Мовний режим – український, російський. 

-   3 групи для дітей раннього віку 

-   3 групи для дітей четвертого року життя 

-   3 групи для дітей п’ятого року життя  

   та 3 групи для дітей шостого року життя 

            За проектом в дошкільному закладі 220 місць. За списком 411 дітей. 

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

процесу, є  кадровий склад навчального закладу, його рівень професійної підготовки і 

стабільність. У дошкільному закладі працюють 22 педагогічних  працівника,  

             Головним завданням роботи дошкільного закладу - є особистісно-орієнтована 

модель організації педагогічного процесу, в якій передбачає  створення повноцінного 

розвивального середовища і забезпечення відповідної позиції вихователя в організації 

дітей. 

              В усіх групах створені ігрові та розвиваючі зони для організації самостійної, 

ігрової, пізнавальної, рухової , трудової активності дітей. 

              В закладі створено умови для забезпечення оптимального рухового режиму: ігрові 

майданчики, фізкультурні куточки, обладнання для загартування.   

              Вихованці дитячого садка щорічно приймають участь у конкурсі «Зоряна юність 

Одеси». 

            Головним пріоритетом в практиці роботи дошкільного закладу є співпраця з 

родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками дошкільного 

закладу, активне залучення сім’ї до освітньо – виховного процесу; свобода вибору 

батьками групи, вихователів . 

     

Контактні дані: м.Одеса, вул. Космонавтів, 50, тел. (048) 766-38-78, 766-03-35, 

е-mail: odnz-171@ukr.net 


