
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 43 

Одеської міської ради Одеської області 
 

Олійник Олена Олександрівна 
     Олійник  Олена  Олександрівна  народилася  20 травня 1965 року в 

м.Благовещенськ, Амурської області.  

У 1984 році закінчила Одеське педагогічне училище.                        

У 1988 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. 

К.Д.Ушинського, за спеціальністю «Дошкільне виховання». З 08.1988 

р. по 03.1992 р. працювала вихователем ясла – садка № 289  м. Одеса.  

З 03.1992 р. по 01.1994 р. працювала вихователем – методистом у 

дитячому дошкільному закладі  № 268.   

З 01.1994 р. по 09.1997 р. працювала вихователем – методистом у  дитячому дошкільному закладі 

№ 307.  З 09.1997 р. по 11.2000 р. працювала завідувачем  дитячого дошкільного  закладу № 282.   

З 11.2000 р. по 09.2015 р. працювала завідувачем  Одеського  дошкільного  закладу № 121. 

З 09.2015 працює завідувачем Одеського ДНЗ № 43. 
 

     Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 43 загального типу, комунальної 

форми власності, функціонує з вересня  2015 року.  

    Загальна площа дошкільного закладу складає 6268,0 м2. Будівля закладу двоповерхова, 

самостійна. Загальна площа будівлі-2960,80 м2. Проектна потужність: 6 груп, розраховані на 110 

місць. Фактично функціонує 6 груп, які відвідують 200 дітей. У закладі оснащено: методичний 

кабінет, музичну залу, спортивну залу, кабінет психолога, медичний блок, харчоблок, пральню.  

    Територія дошкільного закладу повністю огороджена, має естетичний вигляд, достатньо 

озеленена газонами, клумбою з квітами та деревами різних порід.   

    На території закладу знаходяться 1 спортивний майданчик для проведення фізкультурно-

оздоровчої роботи з дітьми на свіжому повітрі, 6 окремих ізольованих ігрових майданчиків для 

кожної вікової групи, оснащених прогулянковими верандами, ігровими  спорудами малих форм, 

пісочницями, лавками. Майданчики мають м’яке  та трав’яне покриття.  

     Групові приміщення закладу мають естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, 

безпечний життєвий простір дітей у дошкільному закладі. В усіх групах оснащено предметно-

розвивальне та ігрове середовище відповідно до віку дітей та вимог чинних програм. Обладнано 

батьківські куточки, куточки дитячої творчості, осередки для ігрової, пізнавальної та рухової 

діяльності дітей. 
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