
 

 

 

 

 

Комунальний заклад 

 «Дошкільний навчальний заклад  (ясла - садок) № 8 «Пролісок»» 
 

                 Лутенко Людмила Іванівна  

 

Працює на посаді завідувача КЗ  ДНЗ  №8 «Пролісок»  

                                       м. Білгорода -Дністровського Одеської обл. з 1991р. 

 

    Громадянство – громадянка України 

    Дата народження – 04 квітня 1961р. 

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

    Нагороди, почесні звання – грамота Міністерства освіти 

    Загальний стаж роботи – 35 років 

04.1982 – 08.1988 - вихователь ясла-садка №12 «Чебурашка»  м. 

Білгорода-Дністровського; 

08.1988  -  вихователь ясла-садка №18 «Дельфін» м. Білгорода-

Дністровського; 

з 06.1991 -  завідуюча ясла-садка №18 «Дельфін» (відповідно до наказу 

відділу освіти Білгород-Дністровської міської ради   № 246 – к від 

08.12.2003 р. дитячий садок «Дельфін» було перейменовано на дошкільний 

навчальний заклад «Пролісок»). 

          

 Дошкільний заклад розташований у затишку багатоповерхівок, 

неподалік від славнозвісного Дністровського лиману. Історія дошкільного 

закладу почалася з будівництва та заснування його у 1986 році. Це типова 

двоповерхова споруда, загальною площею 2180 м2, має 23 приміщення. Кожна 

група має свій окремий ігровий майданчик, навіси, альтанки, вхід та пожежні 

виходи, роздягальню, спальню, групову, санвузол, буфет. На прилеглій 

території розташовано спортивний майданчик з необхідним обладнанням. В 

наявності методичний кабінет та кабінети психолога і діловода, музична та 

фізкультурна зали. Дошкільний заклад розраховано на 265 місць. В закладі 

працює 63 працівника, з них педагогів – 28 чол., 9 осіб мають повну вищу 

освіту, 18– неповну вищу освіту. 



 

 

 

 

 

Груп - 11 

Дітей – 296 

Середня наповнюваність – 28 

Мова навчання – українська 

Режим роботи – 12 годин 

В дошкільному навчальному закладі працює 28 педагогів:  

 з вищою освітою – 9 

 І категорії - 2 

 ІІ категорії – 1 

 Спеціалістів – 25 

 Звання «Вихователь-методист» – 1 

В закладі функціонують 11 груп, серед них – 3 групи раннього віку ( 2  -   

3 роки), 8 – дошкільних ( 3 - 6 років). 

За час існування закладу випускниками ДНЗ стало близько 2000 

вихованців. 

З метою покращення умов здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, 

вільне групове приміщення переобладнано в фізкультурну залу. Крім 

фізкультурної, в дошкільному закладі функціонують: музична зала, 

методичний кабінет, кабінет психолога. 

В усіх групах затишно, ігрові осередки естетично оформлені та 

наповнені яскравим предметно-розвивальним та дидактичним матеріалом, 

згідно вікових особливостей дітей та програмових вимог, зони відпочинку та 

спальні облаштовано зі смаком та любов’ю  до вихованців 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        Освітньо-виховний процес в дошкільному навчальному закладі 

здійснюється за такими напрямами: 

 екологічне виховання; 

 народознавство; 

 валеологія; 

 морально-етичне виховання ; 

 громадянське виховання; 

 пізнавальний розвиток; 

 логіко – математичний та сенсорний розвиток; 

 безпека життєдіяльності; 

 образотворча діяльність та розвиток творчих здібностей. 

Крім основних видів навчальної діяльності, важливим аспектом 

організації освітньо-виховної роботи в ДНЗ є впровадження новітніх, 

інноваційних технологій. Це технології –  раннього навчання читання   М. 

Зайцева, розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера, програма на 

основі ідей В. Сухомлинського, яка використовується на заняттях  з 

образотворчої діяльності в старших групах. 

Пріоритетні напрямки роботи : 

 забезпечення доступності та якості   дошкільної освіти відповідно до 

чинного  законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового 

компонента дошкільної освіти та програм 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 

 

                                                         Наша адреса: 67700, 

Одеська область, 

м. Білгород - Дністровський, 

вул. Перемоги, 32 

Телефон: (04849) 2-72-71 

Наш сайт:ds-prolisok@ukr.net 

 

                              

 



 
 

 

 

 

 

 


