
Комунальний заклад 

 «Дошкільний навчальний заклад  (ясла - садок) №5 «Казка»» 
 

           Ленкар Лідія  Олексіївна  

 

Працює на посаді завідувача КЗ  ДНЗ  №5 «Казка» м. Білгорода – 

Дністровського Одеської обл. з 1975р. 

 

   Дата народження – 01 жовтня 1945р. 

    Місце народження – Україна, Одеська обл., м. Білгород – Дністровський 

    Освіта – повна вища, Бєльський педагогічний інститут, 1975 р.  

    Спеціальність -  викладач дошкільної педагогіки та психології  

    Володіння мовами – українською та російською 

    Нагороди, почесні звання – «Відмінник освіти України» 

    Загальний стаж роботи – 50 років 

     

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

  1965р. – прийнята на посаду вихователя дитячого садка м. Кіровськ 

Луганської обл.,  

  1967р.  – звільнена з займаної посади вихователя дитячого садка м. Кіровськ 

Луганської обл. та прийнята на посаду вихователя ДНЗ №5 «Казка» м. 

Білгорода – Дністровського.  

   1973р. – переведена на посаду вихователя - методиста ДНЗ №5 «Казка» м. 

Білгорода – Дністровського.  

   1975р. – призначена на посаду завідувача ДНЗ №5 «Казка» м. Білгорода – 

Дністровського. 

          Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 

«Казка»» був заснований у 1966 р., у 1973 році добудований ще один корпус.  

Двоповерхова будівля №1 – групи для дітей раннього віку, двоповерхова 

будівля №2 – групи для дітей дошкільної ланки.                                                                         

Режим роботи – 12 годин. 

Площа приміщень – 1367 кв.м,  ділянки – 4459 кв.м.                                                

Проектна потужність ДНЗ –10 груп  (120  дітей).                                                              

Кожна група має свій окремий вхід, роздягальню, спальню, групову, санвузол, 

зону для миття та зберігання посуду (портомийка).  В КЗ ДНЗ є музична зала, 



кабінет психолога (практично - корекційний та консультаційний), методичний 

кабінет, медичний кабінет, кабінет музичних керівників, пральня, харчоблок, 

комора.  

             Матеріальна база відповідає вимогам нормативно-правових 

документів.                 На прилеглій території кожній групі відведена альтанка, 

на території якої розташовані навіси, спортивне обладнання, пісочниця.                                                    

У закладі працюють 60 співробітників, всього педагогів – 26, з них 11 

педагогів мають повну вищу освіту, 15 педагогів – неповну вищу.                                                                      

Пріоритетні напрямки роботи : 

 забезпечення доступності та якості   дошкільної освіти відповідно до 

чинного  законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового 

компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі»; 

 об’єднання зусиль сім’ї та дошкільного закладу у вихованні здорової 

дитини; 

 формування у дітей громадянських та патріотичних почуттів на основі 

принципів народознавства 

 

                              
 

                              
 

 
 

Контактні дані комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №5 «Казка»»:  

вул. Ізмаїльська,116, м. Білгород – Дністровський,  

Одеська область, 67700 


