
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 45 

Одеської міської ради Одеської області 
 

Врадій Олена Геннадіївна – завідувач Одеським дошкільним навчальним 

закладом «Ясла-садок»  № 45 Одеської  міської ради Одеської області. Дата 

народження – 15.06.1976 року. Освіта - вища, Південноукраїнський державний 

педагогічний університет ім. К. Д.Ушинського. Спеціальність за дипломом – 

«Дошкільне виховання»; викладач педагогіки та психології дошкільної. Врадій Олена 

Геннадіївна розпочала свою професійну діяльність  у 1993 року –   вихователем,  в 2009 

році  продовжила вихователем-методистом, а з 2014 року – завідувач Одеським ДНЗ № 

2, з   2015  року – завідувач Одеським ДНЗ № 45. Загальний стаж роботи – 24 роки. 

Стаж роботи на посаді – 3 роки. 

31 грудня 2015 року рішенням Одеської міської ради було створено Одеський 

дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 45 Одеської міської ради Одеської 

області. Заклад розташований за адресою: 65006, м.Одеса, провулок Краснослобідський, 15-Є. 

Заклад працює  за 12-годинним режимом, 5 днів на тиждень. В закладі працюють  6 груп,  з яких: 1 

група для дітей раннього віку та 5 груп для дітей дошкільного віку. Проектна потужність закладу: груп за 

проектом – 6, на 110 місць; функціонує 6 груп, дітей в них 228. 

Будівля закладу двоповерхова площею –  729,0 м2. Прилегла територія –  3394,0 м2.. На території 

дитячого садка розташовані ігрові майданчики з критими верандами для кожного групи. Для організації 

змістовного дозвілля в наявності ігрові комплекси «Струмочок», «Потяг»; пісочниці – 6; гойдалки – 2, 

кільце для баскетболу. 

Дошкільний заклад має наступні кабінети: кабінет завідувача; методичний кабінет; медичний блок: 

кабінет, маніпуляційний кабінет, ізолятор; кабінет завідувача господарства;  кабінет практичного психолога;  

кабінет керівника музичного;  кабінет інструктора з фізкультури. Також в наявності приміщення: музична 

(фізкультурна) зала; групові приміщення – 6; харчоблок; пральня  та інші технічні приміщення. Стан та 

влаштування будівлі та території закладу відповідає вимогам СЕС та Держпожежнагляду. Усе обладнання 

групових кімнат, ігрових майданчиків відповідає віковим вимогам, антропометричним даним дітей та 

правилам безпеки життєдіяльності. Розвивальне середовище відповідає функціональним особливостям 

дошкільного закладу, здійснюється відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-

наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах. Ігрові та розвиваючі зони створені 

відповідно до вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Контактні дані: провулок Краснослобідський, буд. 15-Є, м. Одеса, 65006, Україна тел. 

(048) 777-09-37 ЄДПРОУ 40209825e-mail: elenavradiy15@ukr.net сайт закладу: 

http://suvoroddnz45.odessaedu.net/uk/ 
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