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                                                                                                        БІОГРАФІЯ 

 
                                                                     Копанська  Алла  Вікторівна, народилася                                                               

                                                              05 листопада  1969 року у  с. Миколаївка  

                                                             Тарутинського  району, Одеської  області.      

                                                              Громадянка  України. 

                                                              В  1985 р. закінчила 9 класів                                                                                             

                                                              Миколаївської загальноосвітньої  школи        

                                                              І-ІІІ ступенів. 

                                                              З   1985 року  по  1989 рік  навчалася  у    

                                                              Білгород-Дністровському  педагогічному                                               

                                                              училищі та отримала диплом за       

                                                            спеціальністю  «Вчитель початкових 

класів».                                                                                                                                                      

        В  2010 році  закінчила  Ізмаїльський державний гуманітарний  

університет, отримала повну  вищу  освіту  за  спеціальністю «Початкове  

навчання»  та  здобула    кваліфікацію  вчителя  початкових  класів. 

       З  1989 року  по  2006 рік  працювала  вчителем  початкових класів 

Миколаївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів. 

       З  2006 року  по 2013 рік - працювала  вчителем  початкових класів  

Чистоводненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ ступеня.  

       В 2013 році  була призначена  на  посаду  заступника  директора  з  

навчально-виховної  роботи Чистоводненської загальноосвітньої  школи  І-ІІ 

ступеня. 

       В  2014 році  призначена  на посаду  директора  Чистоводненської  

загальноосвітньої  школи  І-ІІ ступеня. 

       На даний час – студентка 7-го курсу Ізмаїльського державного 

гуманітарного   університету факультет української  філології та соціальних 

наук. 

 Склад сім’ї: 

Донька  Копанська  Яна  Іванівна 1992 року  народження. 

Донька  Копанська  Оксана  Іванівна  1997 року  народження, студентка  

Полтавського університету факультет  економіки і торгівлі.     

    Адреса місця проживання: 67726, Одеська  область, Білгород – 

Дністровський  район, с.Чистоводне, вул. Садова 30 .  

Судимість відсутня. 

  
 



Опис навчального закладу 

 Чистоводненська   загальноосвітня  школа І-ІІ ступеня була побудована 

у 1982 році. Територія школи займає 1,55 га. Школа має два поверхи, підвал, 

спортивний зал, майстерню, компꞌютерний клас ( 5 компꞌютерів), їдальню, 

внутрішні туалети. На території школи знаходиться котельня та гараж для 

шкільного автобуса. Вид опалення – альтернативне, вид палива, що 

витрачається – пілети.  В школі  встановлені майже всі енергозберігаючі  

вікна. Протягом навчального року  навчалось  121 учень. В школі навчаються 

учні з с. Чистоводне, с. Володимирівка та с. Дальнічень. Підвіз учнів 

здійснюється шкільним автобусом. Педагогічних  працівників -14,  12 з них 

мають  вищу освіту.  

 Школа веде активну співпрацю з методичним кабінетом районного  

відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської 

райдержадміністрації; підтримує  постійний зв’язок з Володимирівською  

сільською радою  та місцевими  підприємцями, бере активну участь в  

творчих  заходах  сільського  будинку  культури. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контактні дані 

вул. Шкільна, 21-А, с. Чистоводне, Білгород-Дністровського району, 

Одеської області 67720, тел.(804849-57-3-27).tchistovodne@ukr.net Код 

ЄДРПЛУ 34169224 

 

 


