
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 5 

«КОЛОБОК» ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Завідувач: Герус Наталія Євгенівна 

 

                                               Герус Наталія Євгенівна народилася 18 вересня 

1981 року в с. с.Петродолинське, Овідіопольського р-

ну , Одеської обл.  Після закінчення загальноосвітньої 

школи  вступила до Південноукраїнського 

державного педагогічного університету                                 

ім. К.Д.Ушинського, спеціальність «Українська мова 

та література». 

     Одразу після закінчення університету працювала вихователем      

Чубівського НВК - І ст. (06.06.2005р. – 01.04.2007 р). 

У 2014 році вступила до Національного педагогічного університету                         

ім. М.П.Драгоманова, спеціальність «Дошкільне виховання». 

З 02.04.2007 р. - 31.08.2011 р. вихователь ДНЗ №2 «Світлячок» 

Котовської міської ради Одеської області.  

З 01.09.2011р. по 02.09.2014 р. переведена на посаду вихователя - 

методиста в ДНЗ №11 «Перлинка» комбінованого типу Котовської міської 

ради Одеської області. 

З 03.09.2014 р.  по теперішній час – завідувач ДНЗ №5 «Колобок» 

Подільської міської ради Одеської області. 

 

Опис навчального закладу:                                                         

       Історія закладу бере початок від 28 жовтня 1957 року. Спочатку був 

відкритий перший корпус, почало працювати 4 групи: 1 – ясельного віку (від 

1 місяця до 3 років) та 3 групи для дітей дошкільного віку.  

Другу будівлю закладу на чотири групи було відкрито 9 лютого 1963 

року. 



З моменту відкриття і до 16 травня 1999 року дошкільний навчальний 

заклад знаходився під відомчим керівництвом Котовського цукрового заводу. 

17 травня 1999 року дошкільний заклад було передано міському відділу 

освіти. З низькою народжуваністю поступово кількість груп скорочувалась і 

залишилося  функціонувати три групи. У вересні 2011 року в закладі було 

відкрито четверту групу. На даний час функціонує чотири групи: одна група 

дітей раннього віку (від 2 до 3 років) та три групи для дітей дошкільного віку 

(від 3 до 6 (7) років). Виховується 89 дітей. 

          Сьогодні у закладі працює колектив однодумців, який налічує 20 

чоловік, з яких 7 – педагогічних працівників, 1 – медична сестра.  

 Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та 

нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати 

освіту. Тому одним з пріоритетних завдань дошкільного закладу є 

збереження та зміцнення здоров’я дітей. 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 

Контактні дані 

 

66300 , Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 101 

тел: (4862) 2 -51-50 


