
 

 

 

Одеський навчально-виховний комплекс №13 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Одеської міської ради Одеської області 

 

Директор:  Романенко Наталя  Анатоліївна. 

Народилась 26 квітня 1963 року у м. Одеса. У 1980 закінчила Одеську ЗОШ №130 та 

вступила до ОДУ ім.І.І.Мечникова, після випуску з якого у 1985 році одержала 

диплом біолога, викладача біології та хімії. Трудову діяльність розпочала у ОЗОШ № 

118 вчителем біології. З 1996 року – заступник директора з навчально-виховної 

роботи тієї ж школи. З 1998 року працює вчителем біології в ЗОШ № 13, з 2000 року – 

на посаді директора. У 2007 році закінчила Одеський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, отримала ступінь магістра державного управління. У 2010 році 

захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 

Відмінник освіти України, кращий педагогічний працівник м. Одеси, неодноразово 

нагороджена Грамотами Міністерства освіти України, Академії педагогічних наук та 

відділів обласного та міського управління освітою. 

 

Одеський навчально-виховний комплекс №13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Одеської міської ради Одеської області створений у 1987 році як середня школа №13. З 2004 року рішенням 

Одеської міської ради від 15.06.2004 р. №2673- ХХІV середній школі №13 було змінено найменування на 

Одеський навчально-виховний комплекс №13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія». Сьогодні 

Одеський НВК №13 – один із найбільших навчальних закладів міста, області та країни, в якому навчаються 

2050 учнів та працюють 117 педагогів. 

З 2000 року колектив школи обрав курс на шлях інноваційних перетворень. З цією метою в закладі 

здійснюється науково-дослідна та проектна діяльність, впроваджуються  інтерактивні, інформаційно-

комунікативні, здоров’язберігаючі технології, організовуються і проводяться навчальні семінари, майстер-

класи, тренінги. 

Участь навчального закладу у міжнародних проектах (україно-польський «Public Achievement Group», 

україно-австрійський «Керування конфліктними ситуаціями в школі», європейський екологічний проект 

«Environment and nature», україно-американський проект «Молодіжна поліцейська академія») та всеукраїнських 

проектах («Інтелект України», «Відкритий світ») сприяє активній співпраці учнів, вчителів, батьків, дозволяє 

розширити їх світоглядні переконання, сформувати толерантне і поважне ставлення до культур різних 

європейських народів. 

У школі створено комфортні умови для розвитку кожної дитини: активно діють дві галереї «Історія 

Одеси» та «Наші досягнення», оновлено матеріально-технічну базу мультимедійним обладнанням, 

комп’ютерною технікою, за новими вимогами обладнано кабінети початкової школи, фізики, трудового 

навчання, предмета «Захист Вітчизни», діють два сучасні кабінети інформатики. Працюють п’ять гуртків різної 

направленості. Бібліотека школи дозволяє учням працювати як з паперовими варіантами книг та підручників, 

так і з електронними примірниками, а також виходити в  мережу Інтернет для підготовки до всіляких проектів. 

Позакласна робота вчителів сприяє розвитку творчих здібностей їх вихованців. Участь та перемоги на 

Всеукраїнському та обласному рівнях команди КВК «Дочки Остапа Бендера», агітбригад «Діти індиго», «101», 

спортивних команд – це показник високого духовного, інтелектуального та фізичного розвитку учнів.  

Навчання в Одеському НВК № 13 – справжнє задоволення, адже виважена інноваційна діяльність 

професіоналів, творчих, небайдужих педагогів дає можливість вийти на новий освітній рівень, сформувати 

гармонійно розвинену, конкурентно-спроможну та життєво компетентну особистість, таким чином вирішуючи 

завдання концепції «Нової української школи». 
 

      
 

Контактні данні:  вул. Кримська, 62-а, тел.: 52-25-38; 758-33-22 

Е-mail: odessa,school13@gmail.com 

Адреса сайта: http://www.srvo.od.ua/school/gim13/ 
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