
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про  Красноградський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 

Красноградської міської ради Харківської області 
 

Рік заснування  1986  

Завідувач Богатирьова О.М., освіта повна вища, має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». Заклад очолює з 2009 

року. Закінчила в 2012 році  ХНПУ ім. Г.С. Сковороди,  ІПО «Управління навчальним закладом» 

 

Контингент 

дітей 

У ЗДО виховується 240 дітей. З них раннього віку – 42, дошкільного віку – 198 вихованців.  

 

Мова навчання Українська. 

 

Напрям роботи Заклад дошкільної освіти працює за напрямами: художньо-естетичний та фізкультурно-оздоровчий. 

Педагогічний 

колектив 

Педагогічний колектив нараховує 32 педагога, з них 17 чоловік  мають повну вищу освіту, 13 – неповну 

вищу. Вищу кваліфікаційну категорію мають  2 педагога; І кваліфікаційну категорію – 9; ІІ кваліфікаційну 

категорію – 2; категорію «спеціаліст» – 6 педагогів. 

 

Забезпечення 

харчуванням 

Гарячим харчуванням забезпечено вихованців на 100%. 

Творчий 

потенціал 

Педагогічний колектив працює над проблемою  «Упровадження компетентнісного підходу в освітній 

процес ЗДО». 
 

Гурткова 

робота 

У ЗДО  працюють гуртки: образотворчої діяльності, ритміки.  

 



Матеріально-

технічне 

забезпечення 

До послуг дітей ігрові кімнати, кімнати відпочинку, праці, здоров’я, музична та спортивна зали, 

фізкультурний майданчик, медичний кабінет, студія образотворчого мистецтва, музей народно-

прикладного мистецтва, кабінети психолога, методиста, логопеда та лінгафонний. 

Бібліотечний фонд налічує – 1090  примірника художньої та навчальної літератури. 

 

Досягнення 

педагогів 

Досягненнями роботи педагогічного колективу за період 2018/2019 навчального року: 

серпень 2018 - Грамота Красноградської районної ради за ІІ місце в огляді готовності дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району до роботи в 2019/2020 навчальному році. 

січень 2019 – Подяка Красноградської міської ради за перемогу в огляді-конкурсі  «Новорічний настрій» 

у номінації «Кращий заклад». 

січень 2019 - авторська програма з фізкультури «Фізкультурна скарбничка» схвалена методичною радою 

відділу освіти Красноградської райдержадміністрації (від 15.01.2019 року, протокол №1). 

лютий 2019 – Диплом Красноградської  районної державної адміністрації за участь у районному конкурсі 

«Весела Масляна». 

березень 2019 – учасники «Всеукраїнського заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до 

тварин» 

березень 2019 – лауреати І (районного) туру обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 

2019 році. 

грудень 2019 - Дипломом ІІ ступеня у Регіональному конкурсі фізкультхвилинок нагороджена Лешева 

Валентина Миколаївна 

грудень 2019 - Дипломом І ступеня нагороджена Цехмистро Вікторія Іванівна переможець 

Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта Зима 2019-2020» Казка (Дошкільнята)  

січень 2020 - Диплом Красноградської районної державної адміністрації у номінації «Краща колядка» 
 

 

Завідувач                                                                                                                           О.М.Богатирьова                            

 



 


