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   Народилась у місті Одесі. Закінчила 1989 році Одеське педагогічне 

училище за спеціальністю дошкільна освіта, а у 1994 році Одеський 

педагогічний інститут за спеціальністю педагогіка та психологія 

(дошкільна). З 1989 року працювала вихователем  дошкільного закладу, з 

1994 року – вихователем-методистом дошкільного закладу. З 2009 року 

працює завідувачем даного закладу. 

 

Дошкільний навчальний заклад комунальної форми власності, функціонує з 1978 року. На 

протязі багатьох років знаходився під відомством заводу "Кисеньмаш", мав ознаку "Зразкового 

дошкільного закладу". З 1994 року перейшов до відділу освіти Київської районної адміністрації. В 

2002 році в дошкільному  закладу  відкрито 4 санаторні групи для дітей з ранніми проявами 

туберкульозної інфекції. Тому з 2010 року заклад став називатись Одеським дошкільним 

навчальним закладом «Ясла-садок» № 267 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської 

області.  

В закладі працює 11 вікових груп: серед них – 2 групи раннього віку (одна з яких санаторна), 3 

– молодших  групи (одна з яких санаторна), 3 – середні групи (одна з яких санаторна), 3 – старших 

(одна з яких санаторна). Загальна чисельність дітей складає 305 осіб.  

Дошкільний заклад працює в 12-годинному режимі, 5 днів на тиждень. 

В закладі створені всі умови для якісного навчання та виховання дітей. У наявності спортивна 

та музична зали, медичний блок, окремі харчоблок та пральня. Також працюють методична та 

психологічна служби. Для проведення прогулянок в різні пори року в дошкільному закладі є 

спортивний майданчик, веранди та ігрові майданчики для кожної вікової групи. Територія 

дошкільного закладу огороджена металевою сіткою. 

Пріоритетним напрямком у  роботі з дітьми є: забезпечення дітей якісною дошкільною освітою, 

створення умов для подальшого розвитку дошкільнят та забезпечення наступності між ланками 

освіти: дошкільний заклад – школа. Пошук шляхів для покращення індивідуальної роботи з 

кожною окремою дитиною, з метою подальшого розвитку дітей та  їх адаптації до шкільного 

навчання. Забезпечення реалізації фізичного, розумового, духовного та соціального розвитку 

дитини. Удосконалення роботи з охорони життя і здоров'я дітей дошкільного віку. 
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