
Крижанівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний 

навчальний заклад» Лиманської районної ради  

Одеської області 

 
Директор  Гнатюк Вадим Володимирович  

Дата народження 20 січня 1975 року  

Місце 

народження 

Росія, Магаданська область, 

селище Кедрове 

 

Освіта вища, у 1996 році закінчив 

Криворізький державний  

педагогічній інститут, 

спеціальність – фізика і 

математика, кваліфікація – 

фізика і математика 

 

Нагороди, почесні 

звання 

Почесна грамота 

Комінтернівської районної 

державної адміністрації – 2011 

рік 

 

Загальний стаж 

роботи  

– 20 років  

 

Трудова діяльність 
 

08.1991 до 06. 1996 – студент Криворізького державного педагогічного 

інституту 

08.1996 до 08.1998 – вчитель фізики середньої школи № 67 Суворовського 

району м.Одеса 

10.1998 до 08.2009 – вчитель фізики Криворізької загальноосвітньої 

школи I-IIІ ступенів № 112 

08.2009 до 10.2009 – вчитель фізики та інформатики навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів – 

ліцей» с. Крижанівка Комінтернівського району 

Одеської області 

10.2009 по цей час – директор Крижанівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

ліцей-дошкільний навчальний заклад» Лиманської 

районної ради Одеської області 

 



Загальні відомості про Крижанівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад»  

Лиманської районної ради Одеської області 

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу 

До 1944 року Крижанівська школа знаходилась на 

території пл. «Молода гвардія», де були тільки 

початкові класи – 1-4, з часом з’явились 6-й і 7-й класи. 

За рік до кінця Великої Вітчизняної війни школа була 

зруйнована обстрілами німецьких фашистів. Тому діти 

вчилися в різних приміщеннях, які збереглись по вул. 

Набережна. 

Після війни стало питання про будівництво в селі нової 

школи. 

Для будівництва  школи відвели 4 га землі, а за 

будівництво  взявся р/к «Чорноморець». 

У 1957 році в селі Крижанівка була відкрита нова школа 

І-ІІ ступенів. Педагогічний колектив поповнився  

молодими вчителями – випускниками Одеських вузів. 

З часом в Крижанівській  школі добудували ще два 

корпуси, їдальню, майстерню. 

А з 1997 року Крижанівська школа набула статусу 

школи І-ІІІ ступенів. 

У серпні 2007 року на базі Крижанівської школи було 

створено навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» с. 

Крижанівка Комінтернівського району Одеської області. 

А з вересня 2013 року це вже Крижанівський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» 

Комінтернівської районної ради Одеської області. 

Основні напрями  

діяльності 

Крижанівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний 

навчальний заклад» Лиманської районної ради Одеської 

області має право здійснювати діяльність з надання 

дошкільної освіти, початкової освіти, базової загальної 

середньої освіти та повної загальної середньої освіти. 

Кількісні 

показники    

У 2016/2017 навчальному році контингент учнів складає 

376 учнів. Учні закладу є постійними учасниками, 

призерами та переможцями районних, обласних, 

всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та 

конкурсів. 

Навчальний заклад має наступну матеріально-технічну 

базу: два корпуси, у яких розміщено 20 навчальних 



кабінетів, методичний кабінет, сучасний клас 

інформаційно-комунікаційних технологій, 

мультимедійний кабінет, інтернет-бібліотека, їдальня на 

72 місця, майстерня технічної праці.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Адреса (№ телефону, 

сайт, електронна 

пошта) 

67562, Одеська обл., Лиманський район, село Крижанівка, 

провулок Шкільний, будинок 1, (048)752-70-35, krijanovka-

nvk@ukr.net 

 


