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 Прокопчук Тетяна Вікторівна – завідувач. 

Народилася 21 грудня 1980 року в м.Одеса. В 2001 році закінчила Одеський 

національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Політологія», отримала 

кваліфікацію політолога, викладача соціально-політичних дисциплін. В 2014 році 

здобула другу вищу освіту в Державному закладі «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» за спеціальністю «Управління 

навчальним закладом», отримавши кваліфікацію керівник підприємства, установи та 

організації ( у сфері освіти та виробничого навчання). 

Тетяна Вікторівна розпочала свою педагогічну діяльність в 2001 році. Працювала 

на таких педагогічних посадах як, вихователь та вихователь - методист. З 07 липня 2016 

року – завідувач Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла – садок» № 190 Одеської міської 

ради Одеської області. Одружена, має дочку. 
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області збудований за типовим проектом у 1967 році та був підпорядкований Одеському Морському 

торгівельному порту. Згідно розпорядження міського голови 01 січня 2015 року дошкільний навчальний 

заклад передано до комунальної власності міста Одеси. Кількість груп за проектом - 6  на 120 місць. 

Функціонує - 5, одна група переобладнана під спортивну залу. 

Головним завданням роботи дошкільного закладу – є реалізація завдань патріотичного виховання 

дошкільників через формування у дітей поваги до своїх національних особливостей, любові до своєї 

Батьківщини, міста, родини, а також робота щодо формування здорового способу життя, бережливого 

ставлення кожної дитини до власного здоров’я.  

Педагогічний колектив працює над вирішенням методичної проблеми «Удосконалення освітньої-

виховної роботи по створенню умов  для зміцнення та збереження здоров’я дитини, гарантованість 

безпеки життєдіяльності  дошкільника в навколишньому середовищі». 

Педагогами закладу велика увага приділяється фізичному розвитку та безпеки життєдіяльності 

дітей. Організовуються  різні види діяльності, спрямовані на набуття певних навичок поведінки, 

досвіду, самостійного пошуку виходів з непростих ситуацій, малюків навчають приймати виважені, 

продумані рішення. Адже все, чого навчають дітей, вони повинні вміти застосовувати в реальному 

житті, на практиці. Як результат системного підходу до питань фізичного розвитку та безпеки 

життєдіяльності  в закладі спостерігається високі показники фізичного розвитку, у дітей сформовано 

певні знання з питань охорони життя і збереження особистого здоров'я. Дошкільний заклад є базовим 

для педагогів, які проходять курси підвищення кваліфікації при Одеському обласному інституті 

удосконалення вчителів.  

В січні 2017 року дошкільний заклад пройшов державну атестацію.  
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