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Довідка про директора  

Забарського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)»  

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

 

Каракушан Юлія Іванівна 

 

30 червня 1970 року 

 

 

Україна, Одеська область, Саратський 

район, село Ройлянка 

 

Повна вища, у 1992 році закінчила  

Одеський національний університет 

імені І.І.Мечникова, спеціальність 

«Німецька мова та література», 

кваліфікація – філолог, викладач 

німецької мови та літератури 

 

З 08.1992  до 09.2000 – учитель 

німецької мови Ройлянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 

з 09.2000 до 09.2014 – учитель 

німецької мови Забарського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» 

Саратської районної ради Одеської 

області; 

 

з 09.2014 до 08.2016 – заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Забарського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» 

Саратської районної ради Одеської 

області; 

 

з 09.2016 по 04.2017 – виконуюча 

обов’язки директора Забарського 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)» Саратської районної 

ради Одеської області; 

 

 



з 04.2017 – директор Забарського 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)» Саратської районної 

ради Одеської області. 

Загальні відомості про Забарський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)» Саратської районної ради Одеської області  

Історична 

довідка  

Село Забари було засноване в кінці XVIII ст. 

переселенцями із Харківщини. Основним заняттям селян було 

хліборобство і тваринництво, згодом почались займатись 

виноградарством. Більшість селян була неписьменною. Тому в 

1908 р. була заснована перша школа в пристосованому 

приміщенні. І то лише двокласна, в якій могли навчатись лише 

діти заможних господарів. 

На початку 1918 р. боярська Румунія розпочала окупацію 

Бессарабії. Румунсько-боярські окупанти встановили в селі 

жорстокий режим: у школі – навчання велося тільки 

румунською мовою, заборонялось співати українських пісень. 

У 1927 р. в Забарах у пристосованому приміщенні відкрилась 

3-річна школа, яку могли відвідувати знову ж таки лише діти 

заможних селян. З усіх дисциплін перевагу надавали 

вивченню румунської мови та закону Божого. Викладали 2 

вчителя: директор Грама Анатолій Васильович та його 

дружина Олена Максимівна. 

У 1938 р. була побудована нова чотирикласна школа, в 

якій викладала подружня пара Барабанчів. Колишні учні 

згадували, що їх страшно били вчителі, якщо діти між собою 

розмовляли українською мовою. 

У червні 1940 р. на територію Бессарабії прийшла 

Радянська влада. У школі розпочалося навчання українською 

мовою. 

До 1948 р. директором школи був Бреус Степан 

Явтухович, якого в 1948 р. як репресованого вислали до 

Сибіру разом із сином. 

У 1959 р. Забарська школа перейшла на семирічне 

навчання. Директором школи до 1968 р. був Грама Анатолій 

Петрович. 

З 1971 р. директором школи призначений Марченко Іван 

Андрійович. З цього часу постало питання – будівництво 

нової школи, так як старе приміщення не відповідало жодним 

санітарним нормам. 

З 1973 р. розпочате будівництво нової школи, яке тяглося 

до 1983 р. уже під керівництвом Чоботаря Олександра 

Семеновича. 

З 1986 до 2000 р. директором школи працював Бондар 

Григорій Тимофійович. 



З 2000 р. по 2016 р. – директор школи Писаренко 

Світлана Василівна. 

З 2016 р. по теперішній час директором працює 

Каракушан Юлія Іванівна. 

Чисельність учнів школи з кожним роком зменшується. 

Якщо у 60-70-х роках у школі навчалося понад 200 учнів, 

то сьогодні не більше 70. Це, звичайно, говорить про 

демографічний спад сільського населення, а також, загалом, 

низький рівень життя та важкі умови сільської праці. 

У 2011 році Забарську ЗОШ І-ІІ ст. та дитячий садок 

реорганізували в Забарський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ 

(дитячий садок)». 

Навчальний заклад має достатню матеріально-технічну 

базу: два корпуси, у яких розміщено 13 навчальних кабінетів, 

методичний кабінет, навчальний комп’ютерний клас, є 

бібліотека, спортивний зал, медичний кабінет, їдальня на 89 

учнів. 

Окремо розташований корпус для дошкільнят, який 

також має усі необхідні приміщення та комунікації. 

Після отримання базової середньої загальної освіти 

випускники 9-го класу здебільшого продовжують навчання у 

Ройлянській ЗОШ І-ІІІ ст., до якої здійснюється підвіз 

шкільним мікроавтобусом Ройлянської ЗОШ І-ІІІ ст. «ГАЗ-

32213-418». 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68241, Одеська область, Саратський район, с. Забари, 

вул. Нова, 13. 

тел./факс: (04848) 54-6-40 

 

zabarskiynvk@ukr.net 

 


