
Арцизький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів №1 – гімназія» Арцизької районної ради Одеської області 

Директор НВК Афанасьєв Віталій Андрійович 

 

Біографія керівника 

 Афанасьєв Віталій Андрійович народився 05 серпня 1969 року у місті 

Арцизі Одеської області. 

 У 1986 році закінчив Арцизьку середню школу №1. 

 У 1994 році закінчив заочно філологічний факультет Ізмаїльського 

державного педагогічного інституту за спеціальністю «Російська мова та 

література» та отримав кваліфікацію вчителя російської мови та літератури. 

 У 1987 році почав працювати в Арцизькій середній школі на посаді 

старшого піонервожатого. 

 У 1991 році переведений на посаду вчителя російської мови та 

літератури. 

 У 2013 році призначений заступником директора з НВР. 

 З листопада 2015 року та по цей день – директор Арцизького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 – гімназія» 

Арцизької районної ради Одеської області. 

 Одружений, має двох доньок. 

 

Опис навчального закладу 

На 1 вересня 2016 року в школі навчалося 586 учнів в 27 класах, з них 7 

класів є гімназичними – 132 учні. 

В 5-9 гімназичних класах вивчається поглиблено українська мова, 10-11 

гімназичних класах введено правовий профіль. 

Багато років поспіль учні Комплексу посідають перше 

загальнокомандне місце серед шкіл району в районних предметних олімпіадах 

та призові місця в обласних турах олімпіад. Беруть активну участь практично 

у всіх районних культурно-масових та спортивних заходах і посідають призові 

місця. 



Педагогічний колектив нараховує 45 чоловік, з них 27 педагогів мають 

вищу кваліфікаційну категорію, 09 – педагогічне звання «Вчитель-методист», 

11 – «Старший вчитель». Обслуговуючий та технічний персонал – 19 чоловік. 

В Комплексі функціонують два комп’ютерні класи, 15 навчальних 

кабінетів оснащені комп’ютерною та мультимедійною технікою. В 

триповерховому корпусі розміщено 30 навчальних кабінетів, методичний 

кабінет, бібліотека, медичний пункт, їдальня на 120 посадочних місць, буфет, 

актова зала, столярна та слюсарна майстерні, спортивна зала. На шкільному 

стадіоні побудовано нове футбольне поле із штучним покриттям, 

баскетбольний майданчик, майданчик з тренажерами. 

 

Фото навчального закладу 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



Контактні дані 

Юридична адреса: вул.. Будівельників, б.15, м. Арциз, Одеська область, 

68404. 

Телефон: (04845) 3-21-31, 3-21-32. 

Сайт: http://znzgimnazartsiz.odessaedu.net/ 

e-mail: ar-school-1@ukr.net 

 

http://znzgimnazartsiz.odessaedu.net/

