
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) № 8 

«ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ПОДІЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                   

                                                         Завідувач:  Рудольф Лідія Іванівна 

 

Рудольф Лідія Іванівна, народилася 20 січня 1950 

року в Білорусії. У 1967 році закінчила  середню 

школу. 

З 1969 року навчалася у Балашовському 

державному педагогічному інституті, який закінчила 

в 1975 році та здобула спеціальність «Вчитель 

математики середньої школи». 

В період з 1968 року по 1970 рік працювала у 

Гвардійський восьмирічній школі  Красноармійського 

району Саратовської області на посаді вчителя 

математики.  

З 1971 року по 1974 рік працювала у Котовському основному 

локомотивному депо техніком по замірах. 

З 1974 року по 1980 рік працювала в дитячому садку-ясла  №10 

вихователем. 

З липня 1980 року по червень 1981 року працювала на посаді   методиста в 

Котовській міській станції юних техніків. 

З червня 1981 року була переведена до Котовського дитячого садка №7 на 

посаду завідувачки.  

З 1986 року переведена на посаду завідувача ДНЗ №8 міста Котовська, де і 

працюю до цього часу. 

 

 

 



Опис навчального закладу: 

Є у світі чудова , неповторна країна «Дитинство»! І знаходиться вона 

не за високими горами, не за глибокими морями, а в казковому дошкільному 

навчальному закладі № 8 «Золотий ключик». Живуть в ній 260 веселих, 

щасливих малюків - дошкільнят. Їх опікають, оберігають, люблять, 

навчають і виховують досвідчені вихователі, добрі помічники вихователів, 

уважні медсестри, умілі кухарі і інші працівники. І як у кожної країни, у 

«Золотого ключика» є своя історія. 

Вперше він прийняв малюків 20 січня 1976 року І ось уже 41 рік кожного 

дня «наш садочок вітає діток».  

У ДНЗ № 8 функціонують 12 груп. 

Серед них:  - 9 дошкільних груп; 

- 3 ясельні групи; 

- 2 логопедичні. 

Робота колективу дошкільного навчального закладу «Золотий ключик» 

спрямована на зміцнення здоров’я дітей, охорону життя та індивідуалізацію 

освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно - орієнтованої, 

гуманістичної моделі виховання, соціалізацію дошкільників, що допомагає нам 

бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її 

компетенції.  

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



Контактні дані: 

 

вул. Армійська 529, м.  Подільськ, Одеська область, 66300  

тел:  (04862) 2-83-69   

 


