
Перелік  

закладів загальної середньої освіти м. Кривого Рогу, які будуть надавати  

профільну середню освіту за академічним спрямуванням у 2021/2022 н.р. 

(станом на 13.01.2021) 
 

(за потреби здобувачів освіти можливі інші профільні предмети) 
 

№ 
Повна назва закладу 

Адреса, контактні телефони, 

електронна адреса, офіційний сайт 

Профільні предмети 

 

Довгинцівський район 

1 
Криворізька педагогічна гімназія Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

вул.Героїв АТО,88,  

м.Кривий Ріг, 50103,  

тел. 0(56)470-10-07, 0(56)470-10-08, 

е-mail: kpg_24@ukr.net 

сайт: https://kpg24.dnepredu.com/  

Математика,  

історія, 

українська мова та 

література, 

англійська мова 

2 

Криворізький навчально-виховний комплекс 

№81 "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

ліцей" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

вул.Симонова, 10, м.Кривий Ріг, 50038, 

тел.(056)470-10-13 

е-mail:  knvk81@ukr.net 

сайт:  http://knvk81.dnepredu.com/  

Математика, 

географія, 

біологія, 

історія 

3 

Криворізький навчально-виховний комплекс  

№129 "Гімназія-ліцей академічного 

спрямування" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

вул.Пензенська, 39, м.Кривий Ріг, 50048, 

тел.(056)470-10-38, 470-10-39 

е-mail:  kgtl129@i.ua  

сайт:  https://knvk129.dp.ua/  

Математика,  

фізика, 

інформатика, 

німецька мова, 

англійська мова 

Інгулецький район 

4 
Криворізька гімназія №127 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

вул. Олександра Станкова, 7а;  

м. Кривий Ріг, 50102, 

тел. 097 495 64 54; 

е-mail: gimnaziya127@ukr.net; 

сайт: https://gimnaziya127.dnepredu.com/ 

 

Українська мова, 

українська література, 

математика, 

історія України в контексті 

всесвітньої історії,  

біологія і екологія,  

географія 
 

mailto:kpg_24@ukr.net
https://kpg24.dnepredu.com/
mailto:knvk81@ukr.net
http://knvk81.dnepredu.com/
mailto:kgtl129@i.ua
https://knvk129.dp.ua/
mailto:gimnaziya127@ukr.net
https://gimnaziya127.dnepredu.com/


2 
 

 

 

5 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №115 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

вул. Макаренка, 2б. 

тел. 098 859 28 94 

е-mail: kssh115@i.ua 

сайт: https://kschool115.dnepredu.com/ 

Українська мова та 

література, 

математика, 

історія 

6 
Комунальний заклад освіти «Інгулецький 

ліцей» Дніпропетровської обласної ради 

вул. Салютна, 6; 

м. Кривий Ріг, 50102, 

тел.  (056) 462-04-80 

е-mail: inglyceum@ukr.net 

сайт: https://ingulets-lyceum.dnepredu.com 

Українська мова, 

українська література, 

 

 

Металургійний район 

7 

Криворізька загальноосвітня спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області 

вул. Героїв АТО, 15,  

м. Кривий Ріг, 50027, 

тел. (056)493-08-91, 

e-mail: dzschool004@ukr.net 

Українська мова,  

англійська мова,  

німецька мова,  

французька мова,  

польська мова, 

історія,  

право,  

інформатика 

8 
Криворізька гімназія №95 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області 

вул.Соборності, 20А,  

м.Кривий Ріг, 50006,  

тел. 097 554 01 35 

е-mail: dzschool0095@ukr.net. 

сайт: gimn95.wixsite.com/gimn95 

Математика,  

фізика,  

англійська мова,  

економіка,  

право,  

географія 
 

 

 

mailto:dzschool0095@ukr.net
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Покровський район 

9 

Криворізький Покровський ліцей 

Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області  

вул. Кропивницького, 63,  

м. Кривий Ріг, 50096, 

тел. 098-523-94-25,    

е-mail: kzhl@i.ua 

сайт: https://kzhl.dnepredu.com 

Фізика,  

математика,  

біологія,  

хімія,  

українська мова та 

література, англійська мова,  

історія,  

географія,  

інформатика,  

правознавство,  

економіка,  

технології 

10 
Криворізька гімназія №49 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області 

вул.Шурупова, 1,  

м. Кривий Ріг,  50014, 

е-mail: Gymnasium49@meta.ua 

сайт: https://gymnazium49.dnepredu.com/ 

Українська мова та 

література, математика, 

фізика,  

хімія,  

біологія,  

історія,  

правознавство,  

інформатика 

11 

Криворізька спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №71 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

вул. Ракітіна, 22,  

м. Кривий Ріг, 50029, 

е-mail: kss71@ukr.net, сайт: 

school71.dnepredu.com 

Біологія,  

хімія,  

англійська мова,  

історія,  

географія, 

математика 
 

 

mailto:kzhl@i.ua
mailto:Gymnasium49@meta.ua
mailto:kss71@ukr.net
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Саксаганський район 

12 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№113 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

вул.Курчатова, 39- А, м. Кривий Ріг, 

тел. (097)699-38-29,  

e-mail: school_113@ukr.net, 

сайт: http://school113.dnepredu.com/ 

Українська мова та 

українська література; 

математика та інформатика; 

історія та правознавство. 
Розглядається питання 

поглибленого вивчення 

англійської мови (за потреби 

здобувачів освіти) 

13 

Криворізький природничо-науковий ліцей 

Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області 

вул. Володимира Великого, 32А, 

м. Кривий Ріг, 

тел. (097)275-11-72, 

e-mail: kpnl@ukr.net 

сайт: kpnl.dnepredu.com 

Українська мова та 

українська література; 

математика; 

фізика; 

біологія; 

хімія 
Розглядається питання 

поглибленого вивчення 

англійської мови, географії 

(за потреби здобувачів освіти) 

14 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 119 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

мікр. Сонячний, 48-а, 

м. Кривий Ріг, 

тел. (096)2113658,  

e-mail: sch119@ukr.net 

сайт: 
http://school_119.dnepredu.com/uk/site/head.html 

 

Українська мова та 

українська література; 

математика; 

історія 
Розглядається питання 

поглибленого вивчення 

англійської мови 

(за потреби здобувачів освіти) 

15 

Криворізький навчально-виховний комплекс 

№ 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

вул. Співдружності, 84а 

м. Кривий Ріг 

тел. (096)0952878 

e-mail: knvk35impuls@ukr.net 

сайт: https://knvk35.dnepredu.com/ 

Українська мова та 

українська література; 

математика (добір) 

англійська мова (добір) 

інформатика та математика 
 

mailto:school_113@ukr.net
mailto:kpnl@ukr.net
mailto:sch119@ukr.net
http://school_119.dnepredu.com/uk/site/head.html
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16 

Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 107 з поглибленим вивченням англійської 

мови Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

вул. Катеринівська, 11, 

м. Кривий Ріг, 50071 

тел. 096 119 32 79, 096 118 54 15   
e-mail:  107element@ukr.net       
сайт: https://107element.dnepredu.com 

 

Англійська мова, німецька 

мова, французька мова, 

польська мова, українська 

мова, інформатика, 

математика, 

фізика 

17 
Комунальний заклад освіти «Криворізький 

ліцей «Гранд» Дніпропетровської обласної ради 

вул. Володимира Великого, 27 

м. Кривий Ріг 

тел. 0967096883 

shkola-internat_7@ukr.net 

сайт: 

https://school_7.klasna.com/uk/site/zarakhuva

nnya-uchniv-do-s.html    

 

Пропонуються профілі 

навчання: 

- філологічний (українська 

мова та література, 

англійська мова); 

- інформаційно-

технологічний (інформатика, 

технології); 

- суспільний (історія 

України) 

Тернівський район 

18 

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІ ступенів – Тернівський ліцей» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області 

вул. Володимира Терещенка,10 Е, 

м. Кривий Ріг, тел.94 84 16, 

e-mail: terny.liceum@ukr.net 

сайт: https://liceumsite.wixsite.com/webpage 

Українська мова 

математика, 

іноземна мова (англійська), 

біологія 

19 

Комунальний заклад освіти «Криворізький 

ліцей «Джерело» Дніпропетровської обласної 

ради» 

вул. Сергія Колачевського, 86 А, 

м. Кривий Ріг, тел. 462 01 99,  

e-mail: litseidzerelo@gmail.com 

сайт: http://litsei-dzherelo.org.ua/ 

Українська мова, 

математика, 

іноземна мова (англійська), 

історія, право 

20 
Криворізька Тернівська гімназія Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

вул. Адмірала Головка,45 а, 

м. Кривий Ріг, тел. 38 87 73, 

e-mail:ktg.kolo@gmail.com 

сайт: 

https://sites.google.com/site/krivoyrogktg/ 

Українська мова, 

математика, 

іноземна мова (англійська, 

німецька), 

біологія 
 

mailto:107element@ukr.net
https://school_7.klasna.com/uk/site/zarakhuvannya-uchniv-do-s.html
https://school_7.klasna.com/uk/site/zarakhuvannya-uchniv-do-s.html
mailto:terny.liceum@ukr.net
https://liceumsite.wixsite.com/webpage
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Центрально-Міський район 

21 

Криворізька спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим 

вивченням німецької мови Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

вул. Чкалова, 1ж, м. Кривий Ріг, 

тел. 068 603 55 15 

e-mail: schule20@ukr.net 

сайт: https://sites.google.com/view/kszh-20/ 

Німецька мова, 

англійська мова, 

історія України, 

українська мова 

22 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 123 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

вул. Миколаївське шосе, 18, 

м. Кривий Ріг, 50025, 

тел. 097 554 10 44 

e-mail: kzsсhооl123@gmail.com 

сайт: 
https://sites.google.com/site/skola123moarodina/ 

Математика, 

українська мова та 

література, 

інформатика, 

креслення, 

громадянська освіта, 

право, філософія 

23 

Криворізька Центрально-Міська гімназія 

Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області 

вул. Першотравнева, 16,  

м. Кривий Ріг, 50099, 

тел 097 5541016 

e-mail: kcmg@ukr.net 

сайт: https://kcmgua.wixsite.com/kcmg 

Математика, 

економіка, 

географія, 

історія України, 

правознавство, 

англійська мова 

24 

Криворізький Центрально-Міський ліцей 

Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області 

вул. Лермонтова, 12,  

м. Кривий Ріг, 50002, 

тел. (0564)923413 

e-mail: krcmlicej@ukr.net 

сайт: kcml.dp.ua 

Математика, 

фізика, 

біологія, 

географія, 

англійська мова, 

історія України, 

інформатика 

 

mailto:schule20@ukr.net
https://sites.google.com/view/kszh-20/
mailto:kzsh-123@inbox.ru

