
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

(ЯСЛА-САДОК) № 1 «МАЛЯТКО»» 

Біографія керівника 

 Магалюк Інна Василівна– завідувач КЗ ДНЗ № 1 «Малятко» 

 

Дата народження: 02.08.1970 року                     

Місце народження: місто Білгород -Дністровський.  

Освіта: повна вища, закінчила Південноукраїнський державний 

педагогічний університет  ім. К.Д.Ушинського  у 1995 році за спеціальністю  

педагогіка та психологія дошкільна за кваліфікацією «Викладач дошкільної 

педагогіки та психології, вихователь» та  у 1996 році за спеціальністю 

«Психологія, практична психологія в системі освіти»,  кваліфікація - 

«Психолог. Практичний психолог в системі освіти». 

Трудова діяльність: 

1989-1995 рік працювала на посаді вихователя дитячого садка № 17 

«Васильок»  

м. Білгород - Дністровський 

1995 - 2000 рік працювала на посаді практичного психолога школи № 11. 

З 2000 року працювала на посаді вихователя-методиста дитячого садка-ясел  

№ 1 «Івушка». 

З 2016 року обіймає посаду завідувача комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)№ 1«Малятко»». 

Стаж педагогічної роботи – 28 років, з них в КЗ ДНЗ № 1 «Малятко» - 17 років. 

Має особисті здобутки у педагогічній галузі, нагороджена грамотами 

управління освіти і науки Одеської Державної Адміністрації, міського голови, 

Білгород-Дністровського міського відділу освіти, подяками за сумлінну 

працю. 



 

                                                              

 
 

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

(ЯСЛА-САДОК) № 1 «МАЛЯТКО»» 

М. БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1  

утворився  рішенням Білгород-Дністровського виконкому за № 441 від 

29.07.1963 року у результаті об’єднання двох дитячих садків № 2 та № 3 в 

дитячий садок № 1 з назвою «Івушка».  

          У 2003 році дошкільний заклад було перейменовано рішенням 

виконкому Білгород-Дністровської міської ради за № 479 від 24.03.2003 року 

на дошкільний навчальний заклад № 1 «Малятко», який розрахований на 135 

дітей. 

Заклад має статус комбінованого  поєднуючи 4 групи загального 

розвитку та 4 компенсуючі (санаторні) групи  для дітей з малими і 

загасаючими формами туберкульозу, які потребують корекції фізичного 

розвитку, тривалого лікування та реабілітації, з ранніми проявами 

туберкульозної інфекції. Вихованці санаторних груп знаходяться під наглядом  

дитячого лікаря - фтизіатра міського тубдиспансера, а з 2010 року лікаря - 

фтизіатра міської дитячої поліклініки.   

 

Напрям роботи закладу – екологічний. Навчально-виховний процес 

забезпечують 18 педагогів.  

Серед них : з повною вищою освітою – 10 педагогів; 

                    з неповною вищою – 8 педагогів; 

                    з вищою категорією - 1 педагог; 

                    з І кваліфікаційною категорією – 1 педагог; 



                    з ІІ кваліфікаційною категорією – 2 педагоги; 

                    категорія «спеціаліст» - 5 педагогів; 

                    9 тарифний розряд – 9 педагогів; 

                   звання «вихователь-методист» мають - 4 педагоги. 

 

КЗ ДНЗ № 1 «Малятко» має розвинену матеріально-технічну базу – 3 

корпуси. В них  розміщені 8 груп, 2 міні-музея (екологічний, народознавства), 

музична зала, медичний кабінет, ізолятор, кабінет психолога. Окремі будівлі  

для харчоблоку та пральні. 

 

 

Вже багато  років  дошкільний заклад працює на пріоритетним 

напрямком екологічного виховання дошкільників, маючи свої традиції та 

надбання, використовуючи   різноманітні  форми, методи та прийоми у роботі 

з вихованцями, такі як спостереження, бесіди, пошуково-дослідницьку 

діяльність.  

 

 
 

Колектив педагогів поглиблено працює над національно-патріотичним 

вихованням малюків. 

Центром  національно-патріотичного виховання у КЗ ДНЗ № 1 «Малятко» 

став власноруч створений педагогами  Національний музей, який значно 

розширює можливості вихователів у розв’язанні завдань, пов’язаних з 

історичною, культурною освітою, формуванням освіченої, розвиненої 

особистості з початковими зародками патріотизму, любові до України, поваги 

до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу. 

 



                  
 

             

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
 

               

 
 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ 

67700 Одеська обл., м. Білгород - Дністровський,  

вул. Єврейська (Кірова),9 

Тел: (04849)  2-72-76, 2-74-33 



E-mail: detsad_1@ ukr.net 

 
 

 


