
Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 3   

Одеської міської ради Одеської області 

 
  

Гайтанжій Дмитро Петрович – директор Одеського МНВК №3. 

Народився 15 серпня 1973 року в с. Червонознам’янка Іванівського району 

Одеської області. В 1995 році закінчив Південноукраїнський педагогічний  

університет ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю «Математика  та 

інформатика» та отримав кваліфікацію вчитель математики та інформатики. 

Дмитро Петрович розпочав свою педагогічну діяльність в 1995 році 

вчителем математики ОЗОШ № 1 м.Одеси, з березня 2001 року призначений 

на посаду  директора  міжшкільного комп’ ютерного центру Іллічівського 

району м.Одеси, з 01 липня  2004 року прийнятий на посаду директора 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 3. 

 

     Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 3 Одеської міської ради Одеської 

області, заснований у 1974 році під назвою політехнічний центр, один із перших в Одеській області і 

другий в Україні, був заснований сумісними зусиллями  підприємств Іллічівського району згідно 

рішення районного комітету КПУ та Ради народних депутатів з метою забезпечення професійної 

орієнтації учнів шкіл району та організації їх трудового навчання й продуктивної праці. Комбінат 

спочатку був розміщений на вул. Б.Хмельницького, 34, а потім за рішенням міськвиконкому від 

15.11.1979 р. № 880 переїхав  у будівлі 40 та 42 по вул.Старопортофранківській.  

     За період існування комбінату учні мали можливість отримати спеціальність, здійснити 

допрофесійну підготовку, ознайомитись з професією за 23  напрямками.  

     Однією з головних цілей була, є і буде профорієнтація старшокласників.  

     На виконання програми комп'ютерізации загальноосвітніх закладів України в приміщеннях 

МНВК 14 березня 2001 року було відкрито Міжшкільний комп’ютерний центр з метою створення 

оптимальних умов для навчання  інформатиці учнів 10-11 класів шкіл Іллічівського району  

     З 2000 року на базі МНВК було організовано навчання допризовників загальноосвітніх шкіл 

району 10-11 класів з курсу допризовної підготовки юнаків, а зараз «Захист Вітчизни». 

     Щорічно в комбінаті навчається від 2000 до 2500 учнів за напрямами: трудове навчання та 

технології, інформатика, захист Вітчизни. 

    Навчально-виховний процес забезпечують 19 педагогічних працівників, 14 мають повну вищу 

освіту, педагогічне звання старшого вчителя має 4 працівника, 1 – нагороджено знаком «Відмінник 

освіти України».      

 

    
 

 

Контактні  дані: 65007, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 40/42 

тел/факс: (048)725-83-70, http://www.mrvo.od.ua/school/nvk3/ 

e-mail: omnvk3@.ukr.net 
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