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Педагогічних працівників: 120
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Освіта: вища, Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1985,
Одеський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, 2007.
Має вищу кваліфікаційну категорію та звання «вчитель-методист».







Історична довідка
1987 рік - відкрито загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №13 м. Одеси.
Перший директор - Шостак Алла Петрівна (роки роботи: з 1987 по 2000).
2000 рік - по даний час школу очолює Романенко Наталя Анатоліївна,
відмінник освіти України, магістр державного управління, кандидат
педагогічних наук, кращий педагогічний працівник м. Одеси.
2003 рік - ЗОШ №13 - член асоціації керівників шкіл України.
2004 рік - загальноосвітній школі І-ІП ступенів №13 змінено
найменування та організаційно-правову форму на Одеський навчальновиховний комплекс №13 «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів гімназія». Переможець Одеського конкурсу «Школа року». Учасник
проекту Міжнародного Фонду «Відродження» та АКШУ «Європейські
студії».
2005 рік - переможець обласного конкурсу «Одеська якість». Диплом за
активне впровадження Комплексної програми формування навичок
здорового способу життя у дітей та підлітків за проектом «Діалог».

 2006 рік - диплом IX міжнародної виставки навчальних закладів
«Сучасна освіта в Україні - 2006». Грамота МОН України за визначний
внесок у впровадженні проекту «Школа проти СНІДу».
 2007 рік - учасник II Міжнародного гуманітарного Форуму
«Відродження, оновлення і розвиток людини». Грамота Академії
педагогічних наук України за активну участь у розробці та апробації
експериментально-виховної
системи
«Психолого-педагогічне
проектування соціального розвитку особистості учнів ЗНЗ».
 2008 рік – переможець міського конкурсу на кращий навчальний заклад
«Панорама творчості» в номінації «Школа професійної орієнтації».
Диплом ХІ міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні-2008» за
високі творчі досягнення в удосконаленні навчально-виховного процесу.
 2009 рік – почесний диплом МОН України та Академії педагогічних
наук за особистий внесок у розвиток освітніх інновацій, розробку і
упровадження інноваційних освітніх технологій.
 2010 рік – переможець міського конкурсу на кращий загальноосвітній
навчальний заклад «Панорама творчості» у номінації «Школа –
соціокультурний центр». За активну участь у міжнародному проекті
«WWF for a living planet» (Австрія) ОНВК №13 увійшов до міжнародної
асоціації «European schools for a living planet».
 2011 рік – переможець ІІ міського конкурсу проектів «Партнерство
заради виховання». ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі Асоціації КВН
України. Переможець обласного конкурсу (ІІ місце) на кращий кабінет
курсу «Захист Вітчизни».
 2012 рік – переможець (ІІ, ІІІ місце) міського конкурсу «Ідеальна пара –
2012». Лауреати Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких
команд КВК «Сміховик – 2012». Переможець Всеукраїнського
фестивалю дитячих команд КВК «Первосміх – 2012». Гран-прі на
Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВК «Жартптиця – 2012». Диплом ІІ Міжнародного конгресу «Миссия учителя в
современном мире» за впровадження інновацій в систему освіти».
Переможець (ІІ місце) міського конкурсу на кращий загальноосвітній
навчальний заклад «Панорама творчості» у номінації «Школа розвитку
творчої особистості».
 2013 рік – 5-кратні чемпіони України з КВН серед школярів, Переможці
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду «Молодь обирає
здоров’я». Кращий Почесний караул м. Одеси за зразкове несення
Почесної Варти на Посту №1 біля пам’ятника Невідомому матросу».
Переможці Одеського військово-патріотичного фестивалю «Військова
доблесть». Переможці рейтингу Суворовського району серед шкіл за
кількістю здобутих призових місць у Всеукраїнських
учнівських
олімпіадах та конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт Малої
Академії наук України. І місце в Спартакіаді серед школярів
Суворовського району та ІІІ місце в м. Одесі.
 2014 рік - переможці Кубку мера м. Одеси з КВН серед школярів.
Диплом І ступеню ІІІ Міжнародного конкурсу «Пісня в солдатській









шинелі». ІІ місце в міських змаганнях серед допризовної молоді
м. Одеси. Переможці рейтингу Суворовського району серед шкіл за
кількістю здобутих призових місць у Всеукраїнських
учнівських
олімпіадах та конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт Малої
Академії наук України. ІІ місце в Спартакіаді серед школярів
Суворовського району м. Одеси.
2015 рік - краща Почесна варта м. Одеси за підсумками несення
Почесної Вахти Пам'яті на Посту №1 у 2015 році, ІІ місце в районних
змаганнях з волейболу серед дівчат, ІІ місце в районних змаганнях з
тенісу, І місце у змаганнях з військово-патріотичної гри Сокіл «Джура»
на першість м. Одеси, переможці у міському Чемпіонаті шкільних
команд КВН, І місце на районному етапі та ІІІ місце на міському етапі
конкурсу профорієнтаційних проектів (проект «Дороги, які ми
вибираємо»), ІІ місце у міському конкурсі «Кращий працівник
психологічної служби закладів освіти - 2015» в номінації «Кращий
практичний психолог загальноосвітнього навчального закладу», ІІІ місце
на районному етапі конкурсу «Учитель року – 2016» в номінації
«Англійська мова», учениця 11-М класу Розум Ганна - стипендіат
Одеського міського голови у 2015-2016 н. р.
2016 рік - переможці (І місце - міський етап, ІІ місце - обласний етап)
Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Призери
(ІІІ місце) Кубка Мера м. Одеса з КВН серед шкільних команд. Призери
(ІІ місце) Чемпіонату м. Одеса з «Брейн-рингу»).
2017 рік - диплом команди КВН «Дочки Остапа Бендера», яка посіла ІІ
місце у Міських іграх серед шкільних команд КВН на «Кубок мера»;
диплом за І місце у районному етап та грамота за V місце у
Всеукраїнській військово-спортивній грі «Сокіл» («Джура»); грамота за І
місце у міському етапі Міжнародного конкурсу «Пісня в солдатській
шинелі – 2017» (Боровик Адріана); диплом за І місце у міському брейнрингу з правознавства, учениця 11-А класу Комарова Анастасія стипендіат Одеського міського голови у 2017/2018 н.р.
2018 рік – Всеукраїнський відбулася Перша афілійована (не)конференція
mini-EdCamp Odesa, під час якої на базі та за допомогою вчителів
Одеського НВК №13 навчалося 230 вчителів зі всієї України; міський
триденний семінар - тренінг «Виховання характеру у дітей», який провів
представник Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська
гуманітарна місія» психолог, викладач Далласького університету (США)
Джон Кук; відбувся авторський семінар - практикум для педагогічного
колективу соціального інноватора, автора інструментів і методики
визначення цінностей особистості та команди В. Андрієвської
«Визначення персональних і командних цінностей в форматі
VALUES_HappyUkraine»; ІІІ місце загального заліку в міському етапі в
ХХ Спартакіаді серед школярів м. Одеси; ІІ місце у обласному етапі з
волейболу ХІХ Спартакіади серед учнів Одеської області; ученики
школи стали переможницями обласного етапу конкурсу-захисту науково
дослідницьких робіт Малої Академії наук України з трьох дисциплін;

учень 11-М класу Задворний Максим - стипендіат Одеського міського
голови у 2018/2019 н. р.
 2019 рік - проведено Друга афілійована (не)конференція mini-EdCamp
Odesa «Освітнє середовище Нової української школи: територія
оновлення та партнерства», під час якої на базі та за допомогою вчителів
Одеського НВК №13 та запрошених експертів навчалося 213 вчителів зі
всієї України; проведено обласний семінар для директорів ЗНЗ Одеської
області, слухачів курсів ООІУВ «Моніторинг як сучасний засіб
управління якістю освіти в загальноосвітньому навчальному закладі»,
обласний семінар для вчителів початкових класів «Новітні методи роботи
з батьками в освітньому проекті «На крилах успіху», міський семінар для
магістрів управління ДЗ ПДПУ ім. К. Д. Ушинського «Сучасні методи
управління загальноосвітніми навчальними закладами»; також у рамках
міжнародної миротворчої програми AlternativestoViolence Project (AVP) в
Україні було проведено міський триденний семінар «Альтернативи
насилля для дітей» та п’ятиденний семінар «Профілактика булінгу в
освітньому середовищі»; ІІ місце у обласному етапі з волейболу ХХ
Спартакіади серед учнів Одеської області; учень 10-М класу Щербак
Максим - стипендіат Одеського міського голови у 2019/2020 н.р.
Пріоритетні напрямки роботи закладу
Науково-дослідна та проектна діяльність, впровадження інтерактивних,
інформаційно-комунікативних, здоров’язберігаючих технологій, організація та
проведення навчальних семінарів, майстер-класів, тренінгів – все це сприяє
активній співпраці учнів, вчителів, батьків, дозволяє розширити їх світоглядні
переконання, сформувати толерантне і поважне ставлення до культур різних
європейських народів.
Мета сучасної школи – не просто давати знання, а формувати особистість,
яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного суб’єкта діяльності.
Сучасний учитель має виступати в ролі помічника, організатора педагогічної
взаємодії з учнем, спрямованої на розвиток активності, самостійності,
пізнавальних, творчих здібностей, формування пізнавального інтересу, який
характеризується ініціативністю пошуків, самостійністю учнів у здобутті знань.
Розвиток пізнавальних здібностей і навичок передбачає зміну не лише загальної
спрямованості активної особистості, а й її емоційної сфери: виробляється
позитивне ставлення до критики та бажання ділитися ідеями з іншими,
зароджується схильність до самоаналізу, виховується впевненість і
наполегливість, формується вміння застосовувати ідеї на практиці тощо.
Сформована пізнавальна активність стає фундаментом для творчого ставлення
учнів до явищ навколишнього світу (сприйняття, пізнання, практичного
перетворення). Тому позаурочну діяльність предметних методичних об’єднань
було спрямовано на розвиток творчих та пізнавальних здібностей учнів,
формування навиків самостійної пошукової роботи та їхнє втілення в конкретні
закінчені форми роботи.

Відповідно до річного плану роботи Одеського НВК №13, плану
реалізації заходів щодо організації роботи Одеського НВК №13 з обдарованою
молоддю, з метою розробки шляхів підвищення ефективності та
результативності у цьому напрямку, на підставі результатів моніторингу якості
роботи школи з обдарованими дітьми наша школа має постійно високі
показники як на районному, обласному, так і всеукраїнському рівнях: у 2016 р.,
2017р., 2018 р, 2019 р.– наші учні були учасниками Всеукраїнського етапу
конкурсу – захисту дослідницьких робіт МАН (секції «Всесвітня історія»,
«Хімія», «Прикладна математика», «Англійська мова», «Українська мова та
література»). Практично 40% наших учнів, які приймають участь у обласному
етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін займають призові місця.
Щорічно учні Одеського НВК №13 приймають участь у різноманітних творчих
конкурсах та стають їхніми лауреатами. У 2018-2019 н.р. Дубіняк Анастасія
стала лауреатом ХІХ Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова
єднання» в номінації «Первоцвіт» за цикл віршів «Мова єднання», Данилішина
Марія стала переможницею IX Всеукраїнського конкурсу «Вижницька палітра
2019», VI Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка та писанкарства
«Пасхальна палітра-2019» та міського конкурсу «Здравствуй, птица пеликан!».
Учні школи активно приймають участь міжнародних конкурсах «Бебрас» та
«Грінвич», а також Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру» та «Соняшник», та
посідають при цьому призові місця
Проектна та дослідно-експериментальна робота є одним із важливих
напрямів діяльності школи:
 учасники Національного проекту «Відкритий світ»;
 учасники всеукраїнського проекту «Інтелект України»;
 учасники всеукраїнського проекту «На крилах успіху»;
 учасники впровадження програми FIRST LEGO League;
 учасники соціального проекту HappyUkraine та програми - практикума
«Визначення персональних і командних цінностей в форматі
VALUES_HappyUkraine»;
 учасники всеукраїнського проекту «150 клубів фінансової грамотності»
 учасники всеукраїнського руху освітян EdCamp.
Міжнародна діяльність:
Участь навчального закладу у міжнародних проектах:
 німецько-український проект Німецько-український проект «PASCH» «Школи: партнери майбутнього»
 німецько-український проект «Молодь дебатує»
 британсько-український проект «Generation Global»
 британсько-український проект «Школа – Центр підготовки для здачі
Кембриджських іспитів з англійської мови»;

Німецько-український проект
«PASCH» - «Школи: партнери майбутнього»

20 серпня 2020 року, під час відвідування Одеси Послом Німеччини в
Україні Анкою Фельдгузен, в Одеському НВК №13 за її участю відбулося
підписання Угоди про співпрацю між Конференцією міністрів культури і
освіти Німеччини та Одеським НВК №13. Відповідно до Угоди, учні
Одеського НВК №13 можуть безкоштовно складати іспити DSD, а у
подальшому навчатись у коледжах та ВНЗ Німеччини.
Робота з підготовки участі у проекті розпочалася ще наприкінці
2019 року. У березні 2020 року була підписана Декларація про наміри
співпраці в межах Рамкової угоди між Посольством ФРН та МОН України.
Також відбулися зустрічі координатора-консультанта програми Півдня
України від Центрального управління шкільної освіти за кордоном (ZfA)
Дітера Йєшке з адміністрацією школи та учнями, які вивчають німецьку
мову.
Після підписання Угоди у школі було створено класи з поглибленим
вивченням німецької мови, розпочалася участь учнів школи у спільних
культурних проектах, наприклад, Тижня Німеччини в Україні, підвищення
кваліфікації вчителів німецької мови на спеціальних курсах, організованих
для викладачів шкіл PASCH та підготовка учнів Одеського НВК №13 до
безкоштовного складання іспиту з німецької мови DSD-1, який відбудеться у
лютому 2021 року.

Підписання Угоди про співпрацю між Конференцією міністрів
культури і освіти Федеративної Республіки Німеччини (Дітер Йєшке)
та Одеським навчально-виховним комплексом №13 (Н.А. Романенко),
серпень 2020 р.

Зустріч адміністрації Одеського НВК №13 та вчителів німецької мови
з Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен, серпень 2020 р.

Зустріч координатора програми Півдня України від ZfA Дітера Йєшке з
учнями Одеського НВК №13, які вивчають німецьку мову, грудень 2019 р.

Попереднє тестування учнів школи
для проходження іспиту DSD-1, вересень 2020 р.

Подолян І.С. та Швацька І.В., вчителі Одеського НВК №13 на курсах
підготовки вчителів для прийому іспитів DSD, листопад 2020 р.

Отримання дипломів про успішне закінчення курсів,
разом з Д. Йєшке, листопад 2020 р.

Британсько-український проект
«Generation Global Tony Blair Foundation»

Одеський НВК №13 один з перших в Україні приєднався до проекту в
за ініціативою Generation Global фонда Тоні Блера 2015 році.
Учні школи приймають участь у діалогах під час відеоконференцій з
учнями різних країн світу. Це єднає дітей, розвиває та допомагає вивчати
культуру, особистість та традиції різних народів.
Фонд Тоні Блера проводить семінари, в яких приймають участь вчителі
школи, що забезпечує поглиблену підготовку фахівців, а відеоконференцї з
професійного розвитку дають вчителям можливість поділитися своїм
досвідом та передовою практикою. Керівник функціонування проекту
Котенко А. А., вчитель англійської мови.
За період з 2015 по 2020 рік було проведено біля 20 конференцій з
учнями із Польщі, Індонезії, Індії, Йорданії, Німеччини, Ізраїлю та
українськими школами Львову, Шостки, Хмельницького, Києву на різні
теми, в яких вже взяли участь понад 600 учнів 5-11 класів нашої школи.
Також учні ведуть спільні блоги англійською мовою для дітей 12-14 років та
15+ років з Індонезією та Єгиптом (розпочали з 09.11.19 року)

Учні Одеського НВК №13 під час відеоконференції з Індією, березень 2016 р.

Учні Одеського НВК №13 під час відеоконференції з Ізраїлем та
Німеччиною, вересень 2019 р.

Вчителі Одеського НВК №13 на семінарі з навичок проведення
відеоконференцій Фонда Тоні Блера, грудень 2019 р.

Проведення відеоконференції з Польщею, жовтень 2020 р.

Німецько-український проект
«Молодь дебатує»

Мета ініціативи «Молодь дебатує» – активніше залучити шкільну молодь
до розбудови громадянського суспільства, адже це люди, чиї рішення і дії
вже завтра визначатимуть, якою буде наша держава.
Одеський НВК №13 долучився до проекту «Молодь дебатує» в серпні
2019 року, коли був підписаний Меморандум про співпрацю, після чого
вчителька Бедікян Н.І. пройшла семінар-практикум для вчителів в Києві.
З вересня 2019 року в школі проводяться заняття гуртка «Дебати», під час
яких використовуються посібники «Вчимося дебатувати», які розроблені
німецькими авторами
проекту «Jugend debattiert». Заняттями гуртка
охоплено близько 25 учнів 8-10 класів.
Під час осінніх канікул 2019-2020 н.р. учні, що відвідують гурток
«Дебати», взяли участь в семінарі-практикумі для шкіл півдня України в
Миколаєві.
7 грудня 2019 року в Одесі при школі «Мрія» для шкіл Одеської,
Миколаївської та Херсонської областей відбувся регіональний турнір
дебатантів та дебатанток, в якому прийняли участь учні ОНВК №13.
Під час карантину на COVID-19 з 12 березня 2020 року школярі, які
приймають участь у проекті, збирались у віртуальному просторі за
допомогою хмарових технологій і продовжували виробляти навички
критичного мислення та коректного дискутування.
Зараз гурток активно працює в режимі оф-лайн.

Навчальний момент проведення дискусійних клубів, січень 2020 р.

Журі змагань з проведення дебатів в Одеському НВК №13, лютий 2020 р.

Британсько-український проект
«Школа – Центр підготовки для здачі
Кембриджських іспитів з англійської мови»

Проект став працювати після підписання Меморандуму про співпрацю
від 13.03.2020 року з Центром міжнародних іспитів, який, відповідно до
свого договору з Лондонською школою англійської мови, є офіційним
екзаменаційним центром Кембриджських іспитів з 2015 року.
В Одеському НВК №13 були створені класи з поглибленим вивченням
англійської мови, де проводиться поглиблена підготовка до здачі
міжнародних Кембриджських іспитів з англійської мови та внесені певні
зміни в навчальні плани та в планування навчальних занять. Учні вказаних
класів регулярно здають іспити рівню А1, А2, В1, В2, С1
Загальноєвропейської Системи Оцінювання (Common European Framework).
В рамках проекту Одеський НВК №13 інформує учнів щодо процесу
реєстрації на іспити, які організує «Центр міжнародних іспитів» відповідно
до свого договору з Лондонською школою англійської мови. Вчителі
Одеського НВК №13 проходять навчання і також беруть участь у рівневих
іспитах, організованих Лондонською школою англійської мови.

Вчителі Одеського НВК №13 на семінарі з підготовки та
проведення Кембриджських іспитів, вересень 2020 р.

Семінар для вчителів Одеського НВК №13
з проведення Кембриджських іспитів, вересень 2020 р.

