
Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів села Полішпакове 

Великомихайлівського району Одеської області 

   Директор  Шпаковська Алла Степанівна 

Народилася 18 червня 1964 року в селі Козакове Великомихайлівського 

району Одеської області, де і проживає в даний час. 

Батьки : мати – Куїмова Ніна Марківна, 

Батько – Куїмов Станіслав Петрович. 

З 1971 – 1979 р. навчалася в Петрівській восьмирічній школі  Великомихай 

лівського району Одеської області, а з вересня 1979 року по 1981 рік – в 

Першотравневій середній школі Великомихайлівського району Одеської 

області. Після закінчення середньої школи вступила до Одеського 

Державного університету імені І. Мечникова на філологічний факультет. Під 

час навчання проходила практику в Угорщині, де викладала курс російської 

мови та літератури як іноземної. В 1986 році закінчила університет і 2 роки 

працювала в Кучурганській середній школі Роздільнянського району 

Одеської областію 

З 1988 року працює в Петрівській восьмирічній школі. В 1991 році 

переведена на посаду  заступника директора з навчально-виховної роботи, а з 

1999 року призначена директором цієї ж школи. 

Заміжня, виховує разом  з чоловіком Миколою Петровичем сина й доньку. 

15 березня 2017 року Петрівську загальноосвітню школу перейменовано на 

Полішпаківську загальноосвітню школу І – ІІ ступенів. 

 



Школа починає свою історію ще з  початку минулого століття. 

Полішпаківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великомихайлівського 

району Одеської області заснована  в 1926 році в селі Підколіно 

Цебриківського району (згодом Великомихайлівського) Одеської області. 

Назва школи – Підколінська. З 1930 – 1932 рр велося будівництво нової 

школи в селі Петрівське, куди було й переведено школу з села Підколіно й 

назва школи до 1972 року була Підколінська. З 1989 – 1990 навчального року 

школа стала неповною середньою, а з 1994-1995 н.р. по 1 вересня 2015 року – 

середня, тобто І – ІІІ ступенів.  

З 15 березня 2017 року школу перейменовано в загальноосвітню школу І – ІІ 

ступенів села Полішпакове. 

 В даний час у школі працює 11 вчителів: 

 Спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії – 3, спеціаліст І кваліфікаційної 

категорії – 5, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії – 2, спеціаліст – 1.   8 

вчителів школи – її колишні випускники – директор Шпаковська А.С., 

заступник директора з навчально-виховної роботи Білан М.В, вчителі- 

Агамалян Т.В., Александрук К.К., Александрук Т.С., Поповецька С.М., Салій 

М.В., Чергуца А.О. 

На території школи знаходяться споруди : основного корпусу, де навчаються 

учні 5-9 класів, обладнано комп’ютерний клас;                                                   

приміщення початкової школи, до розміщенні навчальні кімнати 1 – 4 класів, 

бібліотека  та їдальня;                                                                                                 

спортивна зала;                                                                                                     

господарські споруди . 

За час свого існування школа випустила 1466 випускників, 46 відмінників,  9 

медалістів  (6 – Золотих, 3 – Срібні). 
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