
 

Повна назва закладу Комунальний заклад «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла – садок) № 7 

«Гномик»» м.Білгорода – Дністровського 

Одеської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач 

 

 

Дата 

народження: 

 

 

Місце 

народження: 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Мінакова Наталія 

Василівна 

 

11 січня 1962 

 

 

Одеська область, 

м. Білгород - 

Дністровський 

вища, Одеський 

державний  педагогічний 

інститут 

ім.К.Д.Ушинського,1985р., 

викладач дошкільної 

педагогіки та психології, 

методист по дошкільному 

вихованню 

08.1977 – 07.1981 – 

студентка Білгород – 

Дністровського 

педагогічного училища; 

08.1981 – 25.06.1985 – 

студентка Одеського 

державного педагогічного 

інституту; 



09.1985-04.1990 – 

вихователь Білгород – 

Дністровського ясла – 

садок № 16  

04.1990-12.1996 – старший 

вихователь Білгород – 

Дністровського ясла – 

садок №14; 

12.1996 – 07.1998 – 

старший вихователь 

Білгород – Дністровського 

ясла – садок № 19; 

07.1998 – 12.2004 – 

вихователь Білгород – 

Дністровського комплексу 

«школа – сад»;  

12.2004 – 08.2006 

вихователь – методист 

Білгород – Дністровського 

ДНЗ №6; 

З 09.2006 – завідувач 

Білгород – Дністровським 

КЗДНЗ №7»Гномик» 

Педагогічне кредо: 

"Кожен вчинок - 

особистий приклад. 

Кожне слово - повага. 

Кожен погляд - любов та 

турбота".  

Загальні відомості про 

Білгород – Дністровський 

дошкільний навчальний 

заклад № 7 «Гномик» 

Одеської області 

Навчальний заклад був заснований Білгород – 

Дністровським заводом «Тіра» та відкритий 5 

жовтня 1987 року.  З 1993 року у  ході 

реорганізації заводу «Тіра» дошкільний 

навчальний заклад було передано на баланс  

Білгород – Дністровського відділу освіти. 



   Дошкільний навчальний заклад №7 

«Гномик» розташований в типовій 

двоповерховій будівлі загальною площею 

9854,5 м2. Проектна потужність закладу № 7 

складає 320 місць, ДНЗ  розрахований на 14 

груп. 

 В будівельному проекті передбачені 

додаткові функціональні приміщення: 

музична зала, медичний блок, кабінет 

завідуючої, методичний кабінет, кабінет 

завгоспа. . Всі групи мають спальні кімнати. 

Деякі приміщення реконструйовані і на даний 

час функціонують: 

- Кабінет практичного психолога; 

- Кабінет музичного керівника; 

- Сенсорна кімната; 

- Міні – музей «Світлиця» 

- Фізкультурний зал 

- Прогулянкові майданчики для кожної 

вікової групи; 

- Природничий музей 

На сьогодні в дитячому навчальному закладі 

функціонують  9 груп: 

- 1 група - раннього віку; 

- 6 груп - дошкільного віку; 

- 2 групи – 1- ий клас. 

Середня наповнюваність груп - 26 дітей.  

Мова навчання та виховання: українська 

З 1994 року КЗ ДНЗ№7 «Гномик» визначено 

як базовий з питань ОБЖД.  

В системі проводяться методичні об’єднання 

з питань охорони здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей, як для керівників 

дошкільних закладів, так і для вихователів 

міста. 

Згідно наказу по відділу освіти Білгород – 

Дністровської міської ради № 52 від 

05.02.2013 року  дошкільний заклад  став 

опорним ДНЗ з питань організації навчально-

виховного процесу дітей 5-річного віку. З 

лютого місяця 2013 року на базі закладу  

працює консультативний пункт для батьків 

або осіб, які їх замінюють. 

 



 

  

  

  

Контактні дані юридична 

адреса (№ телефону, сайт, 

електронна пошта) 

67700 Одеська обл., м. Білгород – 

Дністровський , вул. Плавнева,64-г 

Тел: ( 04849) 2-81-10; 2-83-36 

E-mail: detsad – gnom@ukr.net 

   


