
ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-

САДОК» № 203 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                           

Завідувач Коробко Наталія Борисівна 

 Народилася  05 березня 1962 року у м. Вінниця. Має 

вищу  педагогічну освіту, у 1983 році закінчила Одеський   

педагогічний інститут імені К.Д.Ушинського. Свій  

трудовий шлях почала в 1993 році вихователем дитячого 

комбінату № 194 заводу «ЗОР». В листопаді 1996 року 

очолила цей дитячий комбінат. В лютому 1999 року 

переведена в ДНЗ №203 на посаду завідувача. Стаж 

роботи на посаді завідувача складає понад 20 років. 

 

 

       Дошкільний заклад прийнятий в експлуатацію рішенням Суворовського виконкому м. 

Одеси та відкритий 20 жовтня 1986 року. В 2010 році відповідно до рішення Одеської 

міської ради від 22.01.2010 року № 5108-У найменування закладу знову було змінено на 

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 203 Одеської міської ради 

Одеської області. Всі роки існування заклад працює над інтелектуальним розвитком дітей 

дошкільного віку, якісної підготовки до школи.  

       В закладі працює 10 вікових груп, в яких виховується 328 дітей: 3 групи раннього віку 

(76 малят); 2 групи молодшого віку (74 дитини); 3 середні групи (104 дитини); 2 старші 

групи (74 дитини).  

     Щороку вихователі приймають участь в міському конкурсі «Кращий педагогічний 

працівник дошкільного навчального закладу» в номінації: «Кращий вихователь ДНЗ», 

«Кращий музичний керівник». Діти дошкільного навчального закладу кожний рік 

приймають участь у районному та міському огляді - конкурсі «Зоряна юність Одеси». 

Неодноразово були призерами, отримали дипломи І ступеня. 

      Основні напрями діяльності педагогічного колективу це  робота зі зміцнення 

фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого 

здоров’я, інтересу до здорового способу життя. У 2015 році розпочато поглиблене 

вивчення  проблеми соціалізації дошкільників. Робота педагогічного колективу 

спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, його методичного 

забезпечення відповідно до досягнень сучасної науки та Базового компоненту дошкільної 

освіти.  

       Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає державним 

стандартам. ОДНЗ повністю укомплектований необхідним м’яким та твердим інвентарем, 

сучасними меблями, посудом, миючими засобами.  

 

 

       
 

65069, м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 68-А, 

Тел./факс: (0482)527490 

odnz203@gmail.com 

https://sites.google.com/site/odnz203/ 



 


