
Каракуртська загальноосвітня школа  I- III ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 

          

 

Директор Попазова Валентина Кирилівна 

        Дата народження: 31.10.1967р. 

 Місце народження: Республіка Молдова, 

Комратського району, село Авдарма 

       Освіта: вища, Тираспольський державний 

педагогічний інститут, 1989 р., учитель 

початкових класів 

       

 

Трудова діяльність: 

- 01.09.1984р. – 31.05.1985р. – старша піонервожата Авдармінської СШ; 

 - 01.09.1985р. -28.06.1989 р. – студентка Тираспольського державного 

педінституту; 

- 15.08.1989р.-30.08.1993р. – учитель початкових класів, селище Дністровськ, 

місто Тирасполь; 

- 01.09.1993р.-31.08.2003р. – учитель початкових класів Жовтневої ЗОШ; 

- 01.09.2003р. – 31.08.2008р. – учитель початкових класів та заступник 

директора з навчально-виховної роботи початкових класів; 

- з 01.09.2008р. – директор Жовтневої (Каракуртської) ЗОШ. 

 

 

 

 



Історична довідка 

Село Каракурт офіційно засновано у 1811 році,повноційним 

його днем народження можна назвати 1842 рік, коли тут було 

засновано приходське училище. Потім училище розвивалось, було 

засновано ремісничий клас, і кількість учнів збільшилася. У 1890 

році відкрито народне вчилище міністерства народної освіти, а у 

1911 році – трьохкласне училище, яке носило ім’я цесаревича – 

Олексіївське вчилище. В 1918 році школа стає шестирічною.(У 

1947 році з приходом радянської влади село Каракурт 

перейменовується у село Жовтневе.)З 24.11.1951 року - Жовтнева 

семирічна школа,з 31.01.1994 року загальноосвітня школа I-III 

ступенів. У 2016 році село Жовтневе перейменовується у свою 

історичну назву -  Каракурт. З 15.12.2016 року – Каракуртська 

загальноосвітня школа I-III  ступенів.Основне населення складають 

албанці, болгари і гагаузи. 

У селі одна загальноосвітня школа, у якій  навчається 235 

учнів у 12 класах.  В середньому 19 - 20 учнів у класі. В 10-11 

класах технологічний профіль. З 2015 року введено факультатив  

«Албанська мова. Історія, культура та традиції албанського 

народу». В школі два комп’ютерні класи на 29 місць, є музейна 

кімната. Педагогічний колектив складається з 25 вчителів. 

Працюють гуртки: танцювальний, літературно-лінгвістичний, 

вокальний, військово-патріотичний, туристично-краєзнавчий. А 

також спортивні секції з футболу та волейболу. 

 

 

 

 



                  

 

       

                                     

                                    

 

 

  



 

 

 

Контактні дані 

Адреса школи: 68751 Одеська обл.., Болградський р-н, с. Каракурт,       

вул.Шкільна, буд. 81. 

Телефон: 35 -5-40 

Сайт школи:  zhovtnevaua.ucoz.com 

e-mail: zhovtneva_shkola1842@ukr.net 
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