
Одеський дошкільний навчальний заклад 

 «Ясла-садок» № 52  

Одеської міської ради Одеської області 
Аванесьян –Акобян Еліза Рафаілівна. 

ПОСАДА: завідувач Одеським дошкільним навчальним закладом 

«Ясла-садок» № 52 Одеської міської ради Одеської області. 

ГРАМОДЯНСТВО: громадянка  України. 

ЧИСЛО, МІСЯЦЬ І РІК НАРОДЖЕННЯ:10 травня 1981 року. 

МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: Вірменія, місто Єреван. 

ОСВІТА: 2 повні вищі: 
 

      Південноукраїнський державний педагогічний університет 

       ім. К. Д. Ушинського, спеціальність  «Вихователь дітей в дошкільному 

      навчальному закладі, педагог організатор», 2003 р. 

Південноукраїнський національний педагогічний  університет ім. К. Д. Ушинського, 

2013 р.  факультет  післядипломна освіта та робота з іноземними громадянами , 

спеціальність «Керівник підприємств установи та організації (у сфері освіти та 

виробничого навчання), 2013 р. 

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ: російською та українською – вільно, англійською. 

ЗАГАЛЬН0ИЙ СТАЖ РОБОТИ: 17  років. 

СТАЖ РОБОТИ НА ПОСАДІ: 8 років. 
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

01.1998 р.-  07.2006 р.: голова вірменської молодіжної організації; 

01.1999 р.-02.2002 р. : шеф- редактор газети «Хор Вірап». 

08.2000 р. – 02.2001р.: дошкільний заклад № 50, вихователь; 

07.2002 р.- 08.2003 р. : дошкільний заклад № 50, вихователь; 

08.2003 р.- 02.2004 р.:  міський дитячій оздоровчий спортивний комплекс « Вікторія», 

старший  вихователь; 

04.2005 р.- 04.2009 р.:  дошкільний навчальний заклад « Ясла-садок»  

№ 29, вихователь; 

04.2009 р.:  Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» 52 Одеської міської 

ради Одеської області – завідувач. 

Опис навчального закладу: 

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 52 Одеської міської ради 

Одеської області розташований  в історичної частині міста по вулиці Дворянська 23. 

Особняк був збудований в кінці 19 сторіччя. 

Дошкільний заклад розрахований  на 4 групи, але на протязі 20 років часткове 

приміщення 100 кв. м. було здано в аренду. З 1992 року в дитячому садку функціонувало 3 

групи. В 2010 році, була відкрита 4 – та група  для вихованців старшого дошкільного віку. 

На першому поверсі розташовані ясельна та молодша група, роздягальня,  спальні , 

санвузли  а також хол, пральня  та харчоблок . Вхід в ясельну та молодшу групу 

роздільний із сторони внутрішнього двора. На другому поверсі розташовані середня та 

старша групи їх спальні санвузли та роздягальня, також служебці приміщення кабінет 

завідувача, завгоспа та медичний кабінет; по центру другого поверху розташований 

музичний   зал.  

Фото навчального закладу. 

  
Контактні дані: вул., Дворянська,23, телефон 7266938, Odessads52@gmail.com 

mailto:Odessads52@gmail.com


 

              

 

 


