
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №2 «БУРАТІНО»» 

 

Керівник – Попова Віра Юхимівна.  

Дата народження – 29.09.1958р 

Місце народження – м. Ананьїв, Одеської області 

Освіта – повна вища, у 1985 році закінчила Бельцький педагогічний інститут 

ім. О.Руссо, за спеціальністю – психологія і педагогіка дошкільного 

виховання 

Загальний стаж роботи – 34 роки, на посаді керівника – 23 роки 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

01.08.1977 – прийнята на посаду вихователя дитячого садка №4 

м.Ананьїв, Одеської обл. 

04.09.1980 – прийнята на посаду вихователя дитячого садка №2 

«Буратіно», м. Білгорода – Дністровського, Одеської обл. 

04.06.1985 – переведена на посаду старшого вихователя ДНЗ №2 

«Буратіно» 

12.07.1990 – переведена на посаду вихователя - методиста ДНЗ №2 

«Буратіно» 

01.12.1994 – переведена на посаду завідуюча ДНЗ №2 «Буратіно» 

 
 

Спеціалізований дошкільний заклад надає освітні послуги навчання і 

виховання дітей з важкими порушеннями мовлення. Своєю головною місією 

педагогічний колектив вважає формування повноцінної, гармонійно 

розвинутої особистості, яка може соціалізуватись у суспільстві, досягнувши 

високих результатів. Навчально– виховний процес у дошкільному закладі 

здійснюється відповідно до законів, положень та Базового компонента 

дошкільної освіти. Педагоги з метою ефективної реалізації програмових 

завдань працюють у комплексному поєднанні, взаємодії та злагодженості між 

собою та батьками вихованців. 



У закладі виховується 356 дітей, із них 274 дитини мають мовленнєві  

діагнози, які встановила ПМПК, серед яких мають місце комбіновані:  

порушення мовлення та психоневрологічні порушення.  

Корекційно – логопедичну роботу здійснюють 9 кваліфікованих, 

професійно підготовлених вчителів – логопедів, які для виправлення 

мовленнєвих порушень обирають як традиційні методи навчання, так і 

нестандартні, інноваційні прийоми корекції, враховують індивідуальність 

кожної дитини, підбирають специфічні вправи та ігри для розвитку мовлення. 

ДНЗ розташований у типовій будівлі, функціонують  12 груп. В наявності 

музична зала та два приміщення для занять фізкультурою, кожна група має 

окремий майданчик для прогулянок. На території ДНЗ розташований 

спортивний майданчик, облаштований необхідним устаткуванням, майданчик  

дорожнього руху.  

Для успішної роботи з дітьми дошкільного віку педагоги 

використовують казкову терапію, ігрову діяльність, пісочну анімацію, 

проводять конкурси на краще інсценування, читання віршів тощо. 

Особливістю дошкільного закладу є проведення масових свят на свіжому 

повітрі із запрошенням гостей, батьків, випускників садочка. Так відмічають 

День знань, День захисту дітей, Стрітення, День дошкілля, День перемоги над 

нацизмом у другій Світовій війні.  

 

     
 

 
 



 

 
 

 

 

 

вул. Сонячна,10, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, 67701. 

Тел.: (04849)6-40-13, Е-mаі1: detsad2-bdnistr@ukr.net 

 
 

mailto:detsad2-bdnistr@ukr.net

