
ЗАВІДУВАЧ

найкращих закладів Ірпінського регіону. Суттєвою
ознакою керівництва Валентини Григорівни є її
неповторність, сучасний менеджмент в освіті, тому
її призначили керівником міського семінару'практи'
куму для завідувачів ДНЗ міста Ірпеня.

Діяльність закладу спрямована на використання
інноваційних технологій в навчально'виховному про'
цесі, забезпечення соціально'морального розвитку
дітей та психолого'педагогічної підтримки родин. 

Дні відкритих дверей, концерти, читання казок,
творів дитячої художньої літератури, розповідання ле'
генд – всі види діяльності педагоги проводять в іг'
ровій, цікавій формі. Діти знайомляться з традиціями,
звичаями, обрядами українського народу, культурою
і фольклором. Пріоритетним напрямом роботи колек'
тиву є демократизація виховного процесу в дошкі'
льному закладі через використання різних форм
співробітництва та рівності всіх учасників виховного
процесу. Девіз колективу: «Від екочистоти і здоров'я
– до внутрішньої чистоти і здоров’я, добрих думок
і справ».

Проаналізувавши освітні запити батьків, педагоги
ДНЗ намагаються в повному обсязі забезпечити ви'
конання варіативної складової державного стандарту.
Батьки позитивно оцінюють умови, які створюються
для розвитку та навчання їхніх дітей у хорео'
графічних та вокальних гуртках, гуртках англійської
мови та беруть активну участь в сумісних заходах.

Колектив ДНЗ № 17 «Веселка» співпрацює зі
старшим викладачем кафедри дошкільної освіти Пе'
дагогічного інституту Київського університету імені
Бориса Грінченка Товкач І.Є. з питання гендерного
виховання дітей дошкільного віку. Це і є головною
методичною метою ДНЗ № 17 «Веселка». Багато
практичного матеріалу науковець в своїй книзі
«Хочу бути мамою, хочу бути татом» використала
з досвіду роботи вихователів садочка.

Дошкільний заклад неодноразово брав участь у
Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», за
що був нагороджений дипломами за творчу працю
з підвищення якості національної освіти.

ДНЗ № 17 заснований у 1979
році. Тут функціонують 10 груп, в
яких виховуються 340 малят.

Дитячий садок – це невтомна й
самобутня країна малечі. Це той
світ, де дитина живе в найваж'
ливіший період свого розвитку. 
І від того, як їй тут живеться,
залежить не лише її майбутнє, а й
майбутнє родини і всієї країни. 

Ось уже 5 років досвідчений пе'
дагог Матова Валентина Григорівна
очолює колектив садочка, який за
рейтингом Управління освіти і науки
Ірпінської міської ради є одним з
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Єднаються дорослі і малі

вітати все дошкілля на Землі

Ярмаркує вся малеча, 

є цікаві у них речі...

Радість дружби, творчості і гри –

це дитинства головні дари

ІРПІНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 17

«ВЕСЕЛКА» (ЯСЛА–САДОК)

ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А ТРЕБА ЖИТИ КОЖНИМ ДНЕМ,

НЕ ВІДКЛАДАЮЧИ НА ПОТІМ…

ЩО МАЄ БУТЬ – НЕ ОБМИНЕ

В СВОЇХ СТАРАННЯХ І ТУРБОТІ.

НАМ ТРЕБА ЖИТИ КОЖНИМ ДНЕМ,

НЕ ЖДАТЬ ОМРІЯНОЇ ДАТИ,

ГОРІТЬ СЬОГОДНІШНІМ ВОГНЕМ, 

БО «ПОТІМ» МОЖЕ Й НЕ НАСТАТИ.

В. КРИЩЕНКО


