
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 274 

комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області 

 
Желязко Ірина Андріївна -  завідувач Одеським дошкільним 

навчальним закладом «Ясла-садок»        № 274 комбінованого типу 

Одеської  міської ради Одеської області.  

Дата народження - 24.07.1970 року.  

Освіта - вища, Південноукраїнський державний педагогічний 

університет ім. К. Д.Ушинського.  

Спеціальність за дипломом - Дошкільне виховання; організатор 

дошкільного виховання.  

Желязко Ірина Андріївна розпочала свою професійну діяльність  у 1990 

року -  вихователем,  в 2000 році  продовжила вихователем-методистом, 

а з 2008 року – завідувач Одеським дошкільним навчальним закладом 

№ 274. Загальний стаж роботи - 26 років. Стаж роботи на посаді - 8 

років.  

Дошкільний заклад заснований трестом «Одестрансбуд» и розпочав працювати 

04.10.1978 року. З 07.03.1996 року по 20.01.1998 року сумісна експлуатація закладу ВАТ 

«Одестрансбуд» та відділом навчальних закладів Одеської залізниці. З 21.01.1998 року 

дошкільний заклад переведено на баланс Північного територіального відділу управління 

освіти Одеського міського виконавчого комітету та змінено назву на «Дошкільний 

навчальний заклад № 274 комунальної власності територіальної громади м. Одеси». В 2010 

році рішенням   Одеської міської ради від 22.01.2010 року  № 5113-V змінено  назву на 

«Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 274 комбінованого типу Одеської 

міської ради Одеської області». Заклад працює  за 12-годинним режимом, 5 днів на тиждень. 

В закладі працюють  9 груп,  з яких: 1 група для дітей раннього віку та 8 груп для дітей 

дошкільного віку. На території дитячого садка розташовані: ігрові майданчики з критими 

верандами  – 9; малий спортивний майданчик для футболу – 1;  великий спортивний 

майданчик із спортивно-ігровим комплексом – 1; автомістечко, критий басейн. Стан та 

влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою та 

утриманням  дошкільних навчальних закладів. Усе обладнання групових кімнат, ігрових 

майданчиків відповідає віковим вимогам, антропометричним даним дітей та правилам 

безпеки життєдіяльності. Розвивальне середовище відповідає функціональним особливостям 

дошкільного закладу. 

    
 

 

Контактні дані: вул. Давіда Ойстраха, буд. 13_А, м. Одеса, 65025, Україна  

тел. (048) 751-89-30 ЄДПРОУ 26343335e-mail: оdnz-274@mail.ukr.net  

сайт закладу: http://suvoroddnz-274.odessaedu.net/uk/ 
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