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Дошкільна освіта та учбові заклади м.Краматорська 

[Текст]: web-покажчик / укладач: Антоненко Л.М. – 

Краматорськ, 2020. -13с. 



http://www.kramuo.dn.ua/ - Управління освіти 

Краматорської міської ради 

 

ШКОЛИ: 

 

http://www.gimnazia.pp.ua/ - 

Краматорська українська гімназія 

 

 

https://kram-shl01.klasna.com/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 

 

 

https://kramschool2.klasna.com/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 

 

https://03krm.klasna.com/ - - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 

 

http://kramatorsk-school4.edukit.dn.ua/ - ліцей №4 "Успіх" 

Краматорської міської ради Донецької області 

 

http://kramatorsk-school5.dn.sch.in.ua/ - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5 

 

http://kramschool6.edukit.dn.ua/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6 

 

http://www.kramsch8.ho.ua/ - 

Економіко-гуманітарний ліцей 

№ 8 імені Василя Стуса 

Краматорської міської ради 

Донецької області 
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https://school9kram.donetskedu.com/ - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №9 

 

http://www.sch10kram.pp.ua/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10 

 

https://sh11.pp.ua/ - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 

 

https://kramschool12.klasna.com/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №12 

 

https://kram-school13.klasna.com/uk - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №13 

 

http://www.school15.pp.ua/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №15 

 

https://kramsch16.donetskedu.com/ - загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №16 

 

https://kramschool17.donetskedu.com/ - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №17 

 

https://kramschool18.e-schools.info/ - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №18 

 

https://sch21kram.klasna.com/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №21 

 

https://krm_s22.klasna.com/  - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 22 
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https://kramschool25.donetskedu.com/ - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 25 

 

http://krmschool26.ho.ua/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №26 

 

https://kramschool28.klasna.com/  - загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №28 

 

https://kramschool30.klasna.com/ -  загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №30 

 

http://school31.kramuo.dn.ua/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №31 

 

http://www.kramnvk.in.ua/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №32 

 

https://schoola33.klasna.com/ - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №33 

 

http://kram-school35.pp.ua/ - загальноосвітня школа №35 

(ліцей) 

 

  УЧИЛИЩА, КОЛЛЕДЖИ, ТЕХНІКУМИ 

 

Краматорське вище професійне 

училище (№ 14)  

 http://www.kvpu-14.dn.ua/uk/ 

 

 

Міжрегіональне вище професійне будівельне училище 

(№28) 

http://mvpbu.com.ua/ 
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Краматорське вище професійне 

торгово-кулінарне училище 

https://kvptku.dn.ua/ 

 

Краматорське вище професійне 

металургійне училище 

http://kvpmy.com.ua/ 

 

Краматорський коледж технології та дизайну 

https://kramatorskytt.wixsite.com/krtt    

 

Машинобудівний коледж Донбаської державної  

машинобудівної академії  

http://mkdgma.org.ua  
 

Краматорский техникум Донецкого 

национального университета 

экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского 

https://krkdonnuet.wixsite.com/krkdonnuet 

 

 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: 

 

Донбаська Державна Машинобудівна Академія (ДДМА)  

http://www.dgma.donetsk.ua/ 
 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

http://donnaba.edu.ua/ 
 

Донбаський інститут техніки і менеджменту Міжнародного 

науково-технічного університету ім. академіка Ю.Бугая 

http://ditm.com.ua/ 
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: 

 

https://www.facebook.com/kramuozdo - 

Дошкілля Краматорська 

 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№2 “Суничка” загального типу 

https://www.facebook.com/shelenaolex 

E-mail: shelenaolex@gmail.com 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№5 “Світ казок” комбінованого типу: 

https://www.facebook.com/ДНЗ-5-Світ-казок-

1072922666159802/  -  

http://detsad5.kramuo.dn.ua/ 

E-mail: mirskazok5@gmail.com 

 

https://dnz6krm.com.ua/ - омунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №6 “Ведмежатко” 

комбінованого типу 

E-mail: dnz6krm@ukr.net 

 
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№8 “Усмішка” комбінованого типу: 

http://ylubka8.com.ua/ 

https://www.facebook.com/ЗДО-8-Усмішка-Краматорськ-

17344177668540 

Еmail: ylubka8@ukr.net 

 

http://detsad9.kramuo.dn.ua/  - комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №9 “Пушкарьонок” 

загального типу 
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https://bebisad11.blogspot.com/ - комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №11 “Яблунька” загального 

типу 

https://www.facebook.com/natalijkondr?fref=profile_friend_list

&hc_location=friends_tab 

E-mail: detsad11kram@gmail.com 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№15 “Веснянка” загального типу 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014209782441 

E-mail: vesnynkadnz15@gmail.com  

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№34 “Перлина” загального типу: 

https://zdo34.in.ua/ 

https://www.facebook.com/detsad34/   

Еmail: detsad.34@gmail.com 

 

https://kram-komunalnii-dosh-37.klasna.com/ - комунальний 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №37 “Малюк” 

загального типу 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080570526 

E-mail: ds37_krm@ukr.net 

 

http://detsad39.kramuo.dn.ua/ -Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №39 “Струмочок” 

загального типу 

Еmail: detskiysad39.strymok@i.ua 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000263684463 -  

комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№47 “Берізка” компенсуючого типу для дітей з косоокістю 

та амбліопією 
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Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№48 “Світлячок” компенсуючого типу 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026517011733 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015595592236 

 - комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№49 “Казка” компенсуючого типу 

 

https://www.facebook.com/ДНЗ-51-Голубок-мКраматоська-

1868138406742539/     - комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №51 “Голубок” 

комбінованого типу 

 

Комунальний  дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок)  

№53 “Забава загального типу 

Адреса: вул. Василя Стуса, 61. Тел.: +380(6264) 54219 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№56 “Сонечко” загального типу 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009187794970 

E-mail: dnz.sonechko56@gmail.com 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№60 “Журавлик” комбінованого типу: 

http://detsad60.kramuo.dn.ua/ - 

https://www.facebook.com/dnz60krm/ 

E-mail: dnz60krm@gmail.com 

 

Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №64 

“Пролісок” загального типу 

https://www.facebook.com/prolisok64/ 

E-mail: prolisok.dnz64@ukr.net 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026517011733
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015595592236
https://www.facebook.com/ДНЗ-51-Голубок-мКраматоська-1868138406742539/
https://www.facebook.com/ДНЗ-51-Голубок-мКраматоська-1868138406742539/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009187794970
mailto:dnz.sonechko56@gmail.com
http://detsad60.kramuo.dn.ua/
https://www.facebook.com/dnz60krm/
mailto:dnz60krm@gmail.com
https://www.facebook.com/prolisok64/
mailto:prolisok.dnz64@ukr.net


http://kramatorsk-dnz67.dn.sch.in.ua/  - 

комунальний дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №67 “Сонячний” 

загального типу 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№68 “Білочка” 

https://www.facebook.com/Дитячий-садок-68-Білочка-

110583053937680 

E-mail: kindergartenx68@gmail.com 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№69 “Ведмедик” комбінованого типу 

Адреса: вул. Паркова, 69. Тел.: +380 (6264) 54241 

E-mail: vedmedyk69@gmail.com 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№71 “Золота рибка” комбінованого типу 

https://www.facebook.com/groups/857485134752538/?fref=me

ntions 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№72 “Снігуронька” загального типу 

https://www.facebook.com/groups/505991736739242/ 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№75 “Барвінок” загального типу 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007990243242 

E-mail: det.cadgoroo75@index.ua 
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Комунальний дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №80 “Сніжок” 

комбінованого типу 

Адреса: вул.Паркова, будинок 36-а. 

Тел.:  (06264) 58435 

E-mail:  sad_80@ukr.net   

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№82 “Чомучка” компенсуючого типу 

Адреса: вул. Дніпровська 6-а.  Тел.: + 380 (6264) 6-68-33 

E-mail:sadok82@ukr.net 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036104430714 -  

комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

№84 «Дельфінчик» комбінованого типу 

E-mail: delfinchik8468@ukr.net 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 87 “Альонушка” загального типу 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015570404781 

E-mail: dnz87alenushka@ukr.net 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№88 “Катюша” комбінованого типу: 

http://katusha.in.ua/ -  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013048900292 

E-mail: katiusha88kr@ukr.net 
 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№89 “Кульбабка” загального типу 

https://www.facebook.com/oduvanchik89/ 

E-mail: dnz89oduvanchik@mail.ua 
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http://detsad91.kramuo.dn.ua/ - комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №91 “Лісова казка” 

комбінованого типу 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012854432900 

E-mail: kramdnz91@gmail.com 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№92 “Червоні вітрила” загального типу 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%9D%D0%97-92-

160414531110733/ 

E-mail: detsad.92.kram@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/groups/1122444731429103/ - 

комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№96 “Білосніжка” компенсуючого типу 

https://www.facebook.com/groups/1122444731429103/ 

E-mail: dnz96kramatorsk@ukr.net 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№97 “Веселка” комбінованого типу 

https://www.facebook.com/groups/685512748915265/ 

E-mail: 97veselka@gmail.com 
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84331, Україна, 

м. Краматорськ, 

вул. М. Приймаченко, 16 

http://lib-krm.org 

e-mail: library@krm.net.ua 

тел. (06264)7-14-04, 5-20-46, 3-71-43 
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