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                     Демченко Віра Петрівна 

Віра Петрівна має повну вищу освіту. В 1994 році закінчила Білгород-

Дністровське педагогічне училище, в 1999 - Південноукраїнський державний 

педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та 

психологія (дошкільна)». Працювала вихователем з 1994 р. спочатку в м. Балта, 

а з 2004 року в м. Одеса, потім з 2006 р. - практичним психологом. Стаж 

безпосередньої педагогічної діяльності 19 років. Стаж роботи на посаді 

завідувача 8 років з 2009. У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації в 

Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. Атестована, як 

завідувач, 2017 року. Заміжня, має сина. 

За проектом дошкільний заклад розраховано на 57 місць; фактично за списком – 157 дітей. Режим 

роботи закладу – п’ятиденний, 12-годинний, будівля двоповерхова, самостійна. Функціонує 6 груп 

загальною площею  865,5 кв. м., з них 1 група для дітей віком від двох до трьох років і  5 дошкільних  

групи для дітей віком від трьох до шести років, з них 2 - для дітей з вадами мовлення. В дошкільному 

закладі працюють 34 працівники: 14 – педагогів, з них 2 вчителя-логопеда і 20 - технічних  

працівників.  

З вересня 2008 р. дошкільний заклад було зачинено у звʼязку з реконструкцією вулиці 

Балківської. У 2012 році був розпочатий капітальний ремонт із зміцненням фундаменту будівлі та 

переобладнанням системи опалення. У 2013 році ремонт закінчився, і був введений в експлуатацію 

19 травня 2014 року. Весь цей час Віра Петрівна ретельно вивчала і контролювали ремонтно-

будівельні процесі: починаючи з підведення комунікацій і закінчуючи облицювальними роботами.  

Дошкільний заклад укомплектовано сучасним технічним обладнанням, меблями, текстилем. 

Функціонує методичний кабінет, кабінет практичного психолога і кабінет вчителів-логопедів, також 

сучасно облаштовано кабінет старшої сестри медичної, є ізолятор. Задля безпеки, заклад підключено 

до «пульту охорони», працює пожежна сигналізація. 

Педагогічний колектив дошкільного закладу  працює над вирішенням методичної проблеми: 

«Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості». На 

допомогу вихователям у вирішенні цієї проблеми плануються й проводяться різноманітні методичні 

заходи як-от семінари-практикуми, педагогічні ради, тренінги, конкурси, консультації, тематичні 

тижні і виставки, відкриті покази занять, розваг і свят, а також проводяться тематичні тижні з 

патріотичної тематики. Усі заходи побудовані на народних традиціях і мають на меті виховувати у 

дітей та дорослих повагу, любов до культури, традицій, мови рідного народу.  
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