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ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Аббас Наталія Олександрівна 1962 року народження, українка, освіта повна вища, Одеський 

державний університет ім. І.І.Мечнікова, 1984,філолог; Українська академія державного управління при 

Президентові України, магістр державного управління, 2004. Аббас Н.О. 

розпочала свою педагогічну діяльність у 1984 році. Працювала на різних 

педагогічних та державних посадах: вчителем, заступником директора з 

виховної роботи, головним спеціалістом служби у справах неповнолітніх, 

головним спеціалістом відділу освіти. З 2005 року – директором Одеського 

навчально-виховного комплексу №4 «Загальноосвітня школа I-III ступенів – 

гімназія» Одеської міської ради Одеської області. Школа під керівництвом 

Аббас Н.О.ОЗОШ №4 набула новий статус: Одеського навчально-виховного 

комплексу №4 «Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія» ОНВК № 4 

постійно розвивається та удосконалюється. У 2013 р. здобула перемогу на Всеукраїнському конкурсі 

«Директор XXI століття», та у 2014 р. педагогічний колектив брав участь у конкурсі «Школа XXI 

століття» і нагороджені грамотою «Найкращій заклад освіти України Школа XXI століття».  Аббас Н.О. 

мріє, щоб школа виділялася серед інших, турбується про її високу репутацію, про формування і 

продовження тільки їй притаманних традицій, про створення комфортних умов продуктивної, творчої 

праці, навчання, виховання та відпочинку всіх учасників навчально-виховного процесу. В 

управлінський діяльності керується принципами рівноправного партнерства, демократизації та 

гуманізації. 

Кожна школа м. Одеси має свою історію виникнення та розвитку. Але 

ОНВК № 4 може пишатися своєю  особистою творчою і багатою 

історією,  яку творили декілька поколінь педагогів, керівників і батьків.  

 Спочатку школа була середньою загальноосвітньою. З 1996 року 

стала загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів з правовим профілем, а з 

2011 року змінила свій статус і стала  

ОНВК № 4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія».  

Одним з пріоритетним напрямів є громадянське виховання, орієнтоване на 

підготовку молодої людини до того, щоб стати відповідальним  

громадянином своєї країни, брати активну участь у політичному житті 

своєї держави. Одним з пріоритетним напрямів є громадянське виховання, 

орієнтоване на підготовку молодої людини до того, щоб стати 

відповідальним  громадянином  своєї країни, брати активну участь у політичному житті своєї держави. 

У ОНВК № 4 була впроваджена Концепції «Громадянська освіта», автор директор ОНВК Аббас Н.О. 

Школа створила чудову модель громадянського виховання, в якій передбачено поступовий розвиток  

громадянських компетентностей школярів на всіх ступенях школи. Громадянське виховання у якості 

загально шкільного підходу забезпечило процес демократизації нашої школи. Таким чином, наша 

школа стала тим осередком, де панують права людини й цікава система громадянської освіти. У 2015-

2016 н.р. школа працювала в рамках благодійного проекту «Дарувати добро». Учні ознайомились з 

діяльністю Б.Литвака і його реабілітаційним центром, та надали допомогу дітям хворим на ДЦП.  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках міжнародного партнерства наша школа постійно співпрацює з дружніми 

країнами: Румунія, Індія та КНР 

Педагогічними та учнівським колективом школи постійно йде пошук нових, 

нестандартних ідей і методів, що дозволяють учням стати активними суб’єктами свого 

професйного самовизначення. 
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