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№ 

з/п 
ПІБ учителя Посада 

Назва ВНЗ, рік 

закінчення, 

Спеціальніс

ть за 

дипломом 

Стаж 

роботи 

Предмет, який викладає Категорія Звання 

1 
Голуб  
Лідія  

Василівна 

директор, учитель 

зарубіжної  літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1982 

російська 

мова та 

література 

38 зарубіжна література в ст 

2 Синяговська Ніна 

Миколаївна 
заступник директора з 

НВР, учитель 

української мови та 

літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1984 

українська 

мова та 
література 

33 українська мова та 

література 

в ст 

 

3. 
Лисянська Лариса 

Анатоліївна 

заступник директора з 

НВР, учитель 

зарубіжної  літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1985 

російська 

мова та 

література 

35 зарубіжна література в ст 

4. 

Павліченко Вікторія 

Іванівна 

заступник директора, 

учитель хімії 

Сумський державний 

педінститут, 1992 

хімія та 

біологія 

27 хімія в  

5. 

Гаврилко Валентина 

Петрівна 

учитель української 

мови і літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1994 

українська 

мова та 

література 24 
українська мова та 

література 

в ст 

6. 

Немченко Світлана 

Олексіївна 

учитель української 

мови і літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1980 

українська 

мова та 

література 41 
українська мова та 

література 

в ст 

7. 

Веремієнко Алла 

Анатоліївна 

учитель української 

мови і літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1995 

українська 

мова та 

література 22 
українська мова та 

література 

в ст 



8. 

Мальонкіна Ірина 

Олексіївна 

учитель української 

мови і літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1998 

українська 

мова та 

література 22 
українська мова та 

література 

в ст 

9. 

Попова Наталія Юріївна 
учитель української 

мови і літератури 

Сумський державний 

педуніверси 

тет, 2005 

українська 

мова та 

література 16 
українська мова та 

література 

1  

10. 

Власенко Ольга 

Сергіївна 

учитель української 

мови і літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1994 

російська 
мова та 

література; 

українська 

мова та 

література 

25 
українська мова та 

література 

в ст 

11.  

Петренко Тетяна 

Анатоліївна 

учитель української 

мови і літератури 

Сумський державний 

педінсти-тут,  1996 

українська 

мова та 

література 

24 

 українська мова і 

література 

1  

12. 

Кір’ян Інна Миколаївна 
учитель зарубіжної  

літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1983 

російська 

мова та 

література 

39 

зарубіжна література. 

етика, художня 

культура 

в ст 

13. 

Матвієнко Світлана 
Петрівна 

учитель зарубіжної  
літератури 

Сумський державний 
педінститут, 1994 

російська 

мова та 
література 

26 
  зарубіжна література, 

мистецтво    

в ст 

14. 

Бояровська Світлана 

Іванівна 

учитель зарубіжної 

літератури 

Сумський державний 

педінститут, 1977 

російська 

мова та 

література 

40 зарубіжна література    

в ст 

15. 

Герман Світлана 

Олексіївна 

учитель 

англійської мови 

Сумський державний 

педінститут, 1986 

англійська 

мова і 

німецька 
мова 

34 англійська мова 

в м 



16. 

Діденко Світлана 

Петрівна 

учитель англійської 

мови 

Сумський державний 

педінститут, 1991 

англійська 

мова і 

німецька 

мова 

29 англійська мова 

в ст 

17. 

Ходенко Зоя Борисівна 
учитель англійської 

мови 

Сумський державний 

педінститут, 1988 

англійська 

мова і 

німецька 

мова 

32 англійська мова 

в ст 

18. 

Панченко Ольга 

Олексіївна 

учитель англійської 

мови 

Сумський державний 

педінститут, 1985 

англійська 
мова і 

німецька 

мова 

30 англійська мова 

в ст 

19. 

Кузнецова Ксенія 

Сергіївна 

учитель англійської 

мови 

Сумський державний 

педуніверси 

тет, 2004 

педагогіка 

і методика 

серед. 

освіти. 

Мова та 

літ. 

англ.,нім 

16 
англійська, німецька 

мови 

1  

20. 

Нестеренко Світлана  

Олександрівна 

учитель англійської 

мови 

Сумський державний  

педінститут, 1997 

педагогіка 

і методика 

середньої 

освіти. 

Мова та 
літ. 

англ.,нім 

20 англійська мова 

в  

21. 

Левченко Олена 

Володимирівна 

учитель німецької 

мови 

Сумський державний 

педінститут, 1997 

англійська 

мова і 

німецька 

мова та 

зарубіжна 

література 

23 
 німецька, англійська  

мови 

в ст. 

22. 

Шутько Ірина 

Олексіївна 

учитель англійської 

мови 

Сумський державний 

педінститут, 1988 

англійська 

і німецька 

мова 

32 англійська мова 

в  

23. 

Савіна Уляна Іванівна 
учитель англійської 

мови 

Сумський державний 

педінститут, 1981 

німецька  і 

англійська 

мови 

38 англійська мова 

в ст. 



24. 

Шеремереєвич Олена 

Ігорівна 

учитель німецької 

мови 

Сумський державний 

педінститут, 1998 

англійська 

і німецька 

мови 

22 
 німецька, англійська  

мови 

1  

25. 

Дяченко Юлія 

Вікторівна 

учитель англійської 

мови 

Сумський державний 

педінститут, 1996 

англійська 

мова і 

німецька 
мова 

25 англійська   мова 

в ст 

26. 

Шевченко Надія 

Іванівна 

учитель німецької 

мови 

Харківський 

державний 

педінститут, 1992 

українська 
мова і 

література, 

іноземна  

мова 

21 англійська   мова 

в  

27. 

Роженко Тетяна 

Петрівна 
учитель історії 

Сумський державний 

педінститут, 1992 

історія і 

педагогі 

ка 

27 
історія,  громадянська 

освіта 

в м 

28. 

Шевцова Світлана 

Анатоліївна 
учитель історії 

Сумський 

державний  

педінститут, 1991 

історія і 

педагогі 

ка 

28 історія 

в ст 

29. 

Мєщанінова Світлана 

Вікторівна 
учитель біології 

Сумський 

державний  

педінститут, 1990 

географія та 
біологія 

25 біологія, основи 
здоров’я 

в ст 

30. 

Патютько Галина 

Петрівна 
учитель хімії 

Сумський 

державний  

педінститут, 1989 

біологія та 

хімія 

25 хімія 1  

31. 

Бондаренко Наталія 

Анатоліївна 
учитель географії 

Сумський державний 

педінститут, 1985 

географія і 

біологія 
36 

географія, економіка, 

основи здоров я   

в м 



32. 

Пасько Ольга 

Леонідівна 
учитель географії 

Сумський державний 

педінститут, 1985 

географія і 

біологія 
35 

географія, 

природознавство, 

основи здоров’я 

в ст 

33. 

Бондаренко Григорій 

Олексійович 
учитель географії 

Сумський державний 

педінститут, 1985 

географія і 

біологія 
30 

географія, біологія, 

екологія, 

основи здоров’я 

в м 

34. 

Пустовий Сергій 

Іванович 
учитель математики 

Сумський  

державний педінститут, 

1988 

фізика і 

математика 
31 математика 

в м 

35. 

Яковенко Олена 

Віталіївна 
учитель математики 

Сумський  

 державний педінститут, 

1982 

математика 36 математика 

в ст 

36. 

Шевченко Олена 

Олексіївна 
учитель математики 

Сумський  

державний педінститут, 

1993 

математика 27 математика 

1  

37. 

Єлізаренко Олена 

Григорівна 
учитель фізики 

Сумський  

державний  педінститут, 

1985 

фізика та 

математика 
33 

фізика,  астрономія, 

математика 

в  

38. 

Коваленко Лариса 

Іванівна 
учитель фізики 

Сумський державний 

педінститут, 1996 

фізика та 

математика 
20 фізика, математика,   

в ст 

39. Микитенко Юлія 
В’ячеславівна 

учитель інформатики Сумський  державний 
педуніверситет,  

2015 

фізика 6 інформатика, 
математика 

2  



40. 

Козолуп Сергій 

Олександрович 
учитель інформатики 

Сумський державний 

педуніверситет, 2012 
фізика 

7  інформатика 2  

41. Ждамірова Тетяна 

Миколаївна 

учитель інформатики Сумський державний 

педуніверситет, 2014 

фізика 6 інформатика 2  

42. 

Малус Валентина 

Миколаївна 

учитель трудового 

навчання 

Глухівський державний 

педінститут, 2007  

педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 
Трудове 

навчання 

31 трудове навчання 1  

43. 

Ванюшенко Олександр 

Валерійович 

учитель музичного 

мистецтва 

Сумський 

 державний педінститут, 

1997 
музика 

29 

музичне мистецтво 

в  

44. 

Стародимова Людмила 

Олегівна 

учитель музичного 

мистецтва  

Сумський державний 

педінститут, 1991 
музика 

30 

музичне мистецтво 

в ст 

45. 

Власенко Сергій 

Анатолійович 

учитель фізичної 

культури 

Сумський державний 

педінститут, 1996 

фізична 

культура 
25 фізична культура 

в ст 

46. 

Деменко Едуард 

Іванович 

учитель фізичної 

культури 

Сумський державний 

педінститут, 1998 

фізична 

культура 
27 фізична культура 

1  

47. 

Половинкіна 

Світлана Анатоліївна 

учитель фізичної 

культури 

Сумський державний 

педінститут, 1991 

фізична 

культура 
29 фізична культура 

в ст 

48. 

Півкач 

 Василь Васильович 

учитель фізичної 

культури 

Львівський державний 

університет фізичної 

культури 

фізичне 

виховання 
5 фізична культура 

2  



49. 

Кравченко Алла 

Володимирівна 

учитель початкових 

класів 

Лебединське 

педучилище, Сумський 

державний педінститут, 

1997 

початкові 

класи, 

українсь 

ка мова та 

літерату 

ра 

34 початкові класи 

в ст 

50. 

Токарєва Людмила 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів 

Лебединське 

педучилище, Сумський 

державний педінститут, 

1985 

початкові 

класи, 

російська 

мова та 

літерату 

ра 

44 початкові класи 

в ст 

51. 

Крівшенко Ліна 

Миколаївна 

заступник директора з 

НВР, учитель 

початкових класів 

Глухівський 

державний 

педінститут, 1991 

педагогіка 

і методика 

початковог

о навчання 

33 початкові класи 

в м 

52. 

Гриценко Надія 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів 

Лебединське 

педучилище; 

Гомельський 

державний 

педінститут, 1991 

початкове 

навчання; 

 історія 

37 початкові класи 

в ст 

53. 

Сахно Оксана 

Володимирівна 

учитель початкових 

класів 

Сумський державний 

педінститут, 2004 

  початкове 

навчання, 

соціальна 

педагогіка 

17 початкові класи 

2  

54. 

Андрієнко Віта 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів 

Сумський державний 

педуніверситет, 2007 

початкове 

навчання, 

соціальна 

педагогіка  

8 початкові класи 

2  

55. 

Котенко Світлана 

Володимирівна 

учитель початкових 

класів 

Лебединське 

педагогічне училище, 

1992; 

Глухівський 

державний 

педінститут, 1996 

початкове 

навчання; 

 

 

 

початкове 

навчання 

 

27 початкові класи 

в  



56. 

Агеєва Галина 

Михайлівна 

учитель початкових 

класів 

Глухівський 

державний 

педінститут, 1990 

педагогіка і 
методика 

початково 

го навчання 

30 початкові класи 

в ст 

57. 

Тертишна Світлана 

Іванівна 

учитель початкових 

класів 

Лебединське 

педучилище; 

Сумський державний 

педуніверситет, 2003 

педагогіка і 
методика 

середньої 

освіти. 

Українська 

мова і 

література 

33 початкові класи 

в ст 

58. 

Токарєва Зоя Василівна 
учитель початкових 

класів 

Єреванський 

педінститут, 1975 

російська 

мова та 

література 

37 початкові класи 

в ст 

59. 

Онук Ольга 
Володимирівна 

учитель початкових 
класів 

Сумський державний 
педінститут, 1981 

математика 44 початкові класи 

в ст 

60. 

Прокопчук Світлана 

Олексіївна 

учитель початкових 

класів 

Сумський державний 

педінститут, 2001 

педагогіка і 

методика 

початково 

го навчання 

21 початкові класи 

в  

61. 

Власенко Ірина 

Олександрівна 

учитель початкових 

класів 

Сумський державний 

педінститут, 2009 

початкове 

навчання 

12 

початкові класи 

1  

62. Антипова 

Алла Миколаївна учитель початкових 

класів 

Сумський державний 

педінститут, 1997 

географія, 

біологія; 

початкова 

освіта 

22 

початкові класи 

2  

63. 

Скрипниченко Тамара 

Миколаївна 

учитель початкових 

класів 

Сумський державний 

педуніверситет, 2009  

педагогічна 

освіта 

11  

початкові класи 

с  

64. Рожкова 

Юлія Миколаївна 

учитель початкових 

класів  

Сумський державний 

педуніверситет, 2014 

українська 

мова і 

література 

7   початкові класи 2  



65. 

Северин Вікторія 
Вікторівна 

бібліотекар, керівник 
гуртка 

Сумський державний 
педінститут, 1990 

російська 

мова та 
література 

31 - 

 

 

66. 

Сагайдак Оксана 

Петрівна 
педагог-організатор 

Сумський державний 

педуніверситет, 2002 

педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 
Українська 

мова і 

література та 

мова і 

література 

(англійська) 

15 англійська мова 1  

67. 

Бабкіна Людмила 

Вікторівна 
учитель математики 

Сумський  

державний педінститут, 

1982 

математика 33 ГПД, математика 

в ст 

68. Бересток Тетяна 

Вікторівна 

вихователь ГПД Сумський державний 

педуніверситет, 2013 

історія 7 ГПД, право с  

69. Ніколенко Вікторія 

Вікторівна 

соціальний педагог Сумський  державний 

педагогічний 
університет, 2020 

соціальна 

педагогіка 

- - с  

70. Ковальчук Олена 
Олександрівна 

практичний психолог Сумський державний 
педуніверситет, 2019  

середня 
освіта. 

Психолог  

1 - с  

71. 

Прохоренко  Ольга 

Олексіївна 

асистент учителя 

Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет, 2019 

 Англійська 

мова та 

світова 

література. 

Соціальний 

педагог у 

закладах 

освіти; 

Середня 

освіта (мова і 

література 
(англійська) 

-  с  

«_01_» _жовтня  2020 р.            Директор  школи                                        Голуб Л.В. 
 



 

 

 

 


