
Кубейська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 імені академіка Олександра  Теодорова-Балана 

Болградського району  

Одеської області 
 

Директор школи  Гайдаржи Марія Спиридонівна 

Дата народження: 09 жовтня 1957, Одеська область, Болградський район,  

с.Червоноармійське. 

Освіта вища, Тираспільський державний педагогічний інститут, 1985 р., 

вчитель біології та хімії 

Трудова діяльність: 

09.1981 - 2001 – учитель хімії Червоноармійської загальноосвітньої школи; 

09.2001 – заступник директора з виховної роботи; 

З 09.2013 – виконуючий обов’язки  директора Червоноармійської 

загальноосвітньої школи.  

Стаж роботи на посаді директора – 3 роки. 

 

Червоноармійська школа заснована в 1914 році як початкова школа на 

околиці села. Швидкий кількісний ріст школи дозволив в 1957 р. 

перетворити її в семирічну, в 1962 – в восьмирічну, в 1982 – в неповну 

середню школу, а в 1993 р. – в середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

№ 2, у 2012 р. реорганізовано  у загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Починаючи з 1994 року загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів випустила  

491 учнів з атестатом про повну загальну середню освіту, з них  46  учня 

закінчили школу з золотими та срібними медалями. 

Школа розрахована на 360 учнів, разом з прилеглою територією займає 

три гектари. Має 30 класних кімнат, загальною площею 1650 квадратних 

метрів. Площа всієї школи – 3 690 кв.м. 

В ній навчається 180 учнів. Навчання здійснюється російською мовою, 

викладається українська як державна мова. З 1 класу - болгарська (рідна 

мова), з 1 класу – англійська мова. В школі створені добрі умови для 

зміцнення фізичного розвитку й здоров’я дітей та робітників школи.  В школі 

є два спортзали, спортивні майданчики, нестандартне спортивне 



спорядження, два тенісних зали, дві бібліотеки з читальним залом, 

комп’ютерний клас. 

Рішенням сесії Болградської районної ради від 05 червня 2014 року№333- VI 

школа була перейменована у Червоноармійську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів імені академіка Олександра Теодорова –Балана Болградської районної 

ради Одеської області. 

Рішенням сесії Болградської районної ради від 20 жовтня 2016 року №102- 

VII школа була перейменована в Кубейську ЗОШ І-ІІІ ступенів імені академіка 

Олександра Теодорова –Балана Болградської районної ради Одеської області. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

68720 Одеська обл.,Болградський район, с.Кубей,  вул.Шкільна, 26 

Тел. (04846) 35-2-90 

cher2_zoh@ukr.net   


