Цепкова Ганна Василівна народилася 13.10.1946 року. За фахом - вчитель
української мови та літератури.
Ганна Василівна є активним учасником освітянського життя міста
Коростеня. В період з 1978 року по 1990 рік працювала вчителем російської
мови Коростенської загальноосвітньої ніколи №11. За час трудової діяльності
досягла високої результативності, що засвідчено рівнем розвитку учнів та
відзначено почесним званням «Відмінник народної освіти».
Впродовж роботи у школі Ганна Василівна особливого значення надавала
виявленню творчих задатків молоді. Плідно працювала над розвитком
вербального образотворення та особистим прикладом направляла учнів до
подальшого творчого шляху. З 1990 року, працюючи провідним спеціалістом
ЦБС, продовжила роботу з дітьми. Підготувала сотні переможців і призерів
Всеукраїнських, регіональних творчих конкурсів та олімпіад. У цьому ж році
видає першу збірку під псевдонімом «Галина Цепкова».
Ганна Василівна постійно бере участь у проведенні різноманітних заходів
в усіх школах та дитячих садках міста. Виступає на класних годинах,
батьківських зборах, уроках, святах, що в свою чергу позитивно
відображається на розвитку дітей, оскільки творчість поетеси є взірцем
високої моральності, виняткової любові до землі, родини, країни та є
свідченням досконалої інколи поетики. Діяльність авторки згуртовує
батьківські колективи, спонукає до співпраці та альтруїстичних вчинків на
користь розвитку закладів міста. Ганна Василівна особисто опікується
закладом дошкільної освіти №1, періодично відвідує вихованців, надає
посильну допомогу у покращенні умов розвитку дітей. Цепкова Г.В. є
фундатором створення дитячого періодичного видання «Аллочкадошколярочка». Меценат та ментор молодих авторів, надає матеріальну
допомогу з реалізації власних книжок хворим землякам та багатодітним
родинам.
Ганна Василівна виступає автором багатьох сценаріїв загальноміських
заходів, де окремим повноцінним моментом виступають діти як ключова
цінність древлянської землі. Цепкова Г.В. написала десяток пісень, що
прославляють Коростень.
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