
Главанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 Арцизької районної ради Одеської області 
 

 
 

Балабан Людмила Анатоліївна 
Народилась 06.03.1969 року в селі Главані, Арцизького району, 

Одеської області в родині інтелігентів. 

В 1986 році  закічила Главанську середню школу з відзнакою та 

поступила до Одеського педагогічного інституту ім. 

К.Д.Ушинського на фізико-математичний факультет. В 1991 

році закінчила названий заклад за спеціальностю «Учитель 

математики та інформатики». 

З 1991 року по теперішній час працюю в Главанській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, з 2003 року – 

заступником директора з ВР, з 2016 року – директором школи. 

Заміжня. Чоловік – Балабан Анатолій Дмитрович, працює 

управляючим Арцизкої мясної компанії. 

Виховую двох дітей – сина та доньку.Син – Балабан Дмитро 

Анатолійович, 1992 р.н., працює управляючим в інтернет – 

магазині  «Mekeup», м.Одеса. 

Донька – Балабан Олена Анатоліївна, 1997 р.н.,студентка ІІІ 

курсу Одеського медичного університету. 

Судимості не маю.  

 

  Главанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів знаходиться в комунальній власності 

Арцизької районної ради одеської області. Школа розташована в шести корпусах першого 

поверху, на  великому шкільному дворі. В школі навчання ведеться в обладнаних 

кабінетах,  є спортивні майданчики, велика спортивна зала, їдальня на 120 місць, 

бібліотека, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету.  

  Навчання ведеться на російській мові та з обов’язковим вивченням української мови, 

англійської мови, та мови національних меншин – болгарської мови.  

  В школі навчається 162 учні в 11 укомплектованих класах, середня накопиченість  - 15 

учнів. 

  Навчання в школі ведуть 22 висококваліфіковані вчителя, з них 14 мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 5 мають І кваліфікаційну категорію, 3 вчителя мають категорію 

«Спеціаліст». З них 5 вчителів мають звання «Старший вчитель», 2 вчителі мають звання 

«Відмінник освіти»,  1 вчитель – звання «Вчитель – методист». В школі є психолог та 

соціальний педагог. 

 В школі працюють гуртки (танцювальний , вокальний) та спортивні секції (з футболу, 

баскетболу, волейболу та легкої атлетики). 

      Школа багата традиціями. В закладі створено систему естетичного, морального, 

трудового, екологічного,  національно-патріотичного і фізичного виховання. Багато уваги 

приділяється в закладі роботі з обдарованими дітьми. Учні школи є переможцями 

районних і обласних олімпіад. 

  В 2014-2015 навчальному році 9 учнів стали призерами районних предметних олімпіад, 1 

учень обласної олімпіади з болгарської мови,  2 учні  - районної секції МАН. 

    В 2015-2016 навчальному році 10 учнів стали призерами районних олімпіад, 1 обласної 

олімпіади з болгарської мови. 

   В 2016-2017 навчальному році 9 учнів стали призерами районних предметних олімпіад,  

Дундєва Олена  стала призером обласної  олімпіади з болгарської мови. 

   Школа щороку приймає активну участь у  районному конкурсі знавців української мови 

ім. Петра Яцика, 2016 році – Майстренко Яна   посіла ІІ місце в районному  етапі конкурсу. 

У Всеукраїнському конкурсі ім. Т.Г. Шевченко Майстренко Яна посіла І місце в районі. 



     Багато учнів школи – лауреати обласного конкурсу “Чисті роси” в номінаціях: 

вокалісти-інструменталісти, солісти-вокалісти, читці. В школі проводиться велика робота з 

фізичного виховання, учні щороку стають переможцями в змаганнях з баскетболу, з 

гандболу, з легкої атлетики, з шахів, з футболу. За підсумками 2016-2017 навчального року 

школа посіла І місце в районній спартакіаді. Також учні школи зайняли  І місце в районі  в 

спортивних змаганнях «Нащадки козацької слави», І місце -  з міні-футболу. 

  За підсумками 2016-2017 навчального року  учень Тукусер Сергій нагороджений срібною 

медаллю «За досягнення в навчанні».   

В школі багато традиційних свят: вечір зустрічі з випускниками, “Шкільний олімп”, 

“Тато, мама, я – спортивна сім’я”, конкурси “Нумо, хлопці”, “Молодь обирає здоров’я”,  

Осінній бал, вечори з психології, з болгарської мови, права, біології, математики та фізики,  

Перший дзвоник, Останній дзвоник, Випускний бал, та інші.   

 

 

 

 





 

 

 



 

Контактні дані 

вул. Шкільна 43,  

с. Главані   

Арцизький район Одеська область 

68434 

 тел. 5-74-22 .  

http://znzglavans.odessaedu.net 

glavanishkola@ukr.net  

код ЕДРПОУ 26418530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


