
КАДРОВИЙ СКЛАД 

 
 

Верхова Валентина Юріївна, 03.03. 1966 р.н.; директор школи, вчитель основ здоров’я; закінчила 

Ворошиловградський педінститут, 1989 р.; спеціальність за дипломом -

Педагогіка і методика виховної роботи. Методист з виховної роботи. 

Вчитель етики і психології сімейного життя. Вихователь; загальний стаж 

педагогічної роботи – 34р.; рік атестації – 2017, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, звання «старший учитель»; рік останніх курсів – 

2017; курси НУШ – 2020; навчається в магістратурі при Сумському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.   

Савенко Наталія Володимирівна, 04.07.1960 р.н.; заступник директора школи з навчально-виховної 

роботи, вчитель російської мови і зарубіжної літератури; закінчила 

Харківський державний університет,1986 р.; спеціальність за дипломом - 

Філолог, викладач російської мови і літератури; загальний стаж 

педагогічної роботи – 42р.; рік атестації – 2017, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, звання «вчитель-методист»; рік останніх курсів – 

2016; курси НУШ - 2020. 

Валюх Людмила Миколаївна, 13.11.1975р.н.; вчитель української мови і літератури; закінчила 

Сумський педінститут, 1998 р.; спеціальність за дипломом - Вчитель 

української мови і літератури та зарубіжної літератури; загальний стаж 

педагогічної роботи – 25р.; рік атестації – 2010, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, звання «старший учитель»; рік останніх курсів – 

2009. 

Лисянська Валентина Анатоліївна, 11.01. 1962 р.н.; вчитель української мови і літератури; закінчила 

Сумський педінститут, 1989 р.; спеціальність за дипломом - Вчитель 

української мови і літератури; загальний стаж педагогічної роботи – 38р.; 

«Відмінник освіти»; рік атестації – 2019, спеціаліст І кваліфікаційної 

категорії, звання «старший учитель»; рік останніх курсів – 2018 (проходить 

курси за накопичувальною системою). 

 Дух Анна Анатоліївна, 26.06.1993р.н.; вчитель української мови і літератури; закінчила Лебединське 

педучилище 2012р., спеціальність за дипломом -  вчитель початкової 

освіти; Глухівський педагогічний університет, 2015 р.; спеціальність за 

дипломом - Викладач української мови і літератури, вчитель світової 

літератури; загальний стаж педагогічної роботи – 5р.; кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст»; рік останніх курсів – 2019. 

Киян Тетяна Василівна, 09.01.1961 р.н.; вчитель російської мови і зарубіжної літератури; закінчила 

Сумський педінститут, 1982 р.; спеціальність за дипломом -  Вчитель 

російської мови і літератури; загальний стаж педагогічної роботи – 37р.; 

рік атестації – 2018; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання 

«вчитель-методист»; рік останніх курсів – 2020 (за накопичувальною 

системою). 



Домашенко Олександра Сергіївна, 04.03.1988р.н.; вчитель англійської мови; закінчила Сумський 

педуніверситет, 2009р.; спеціальність за дипломом - Вчитель англійської 

мови, зарубіжної літератури та основ інформатики; загальний стаж 

педагогічної роботи – 8р.11м.; рік атестації – 2020; спеціаліст ІІ 

кваліфікаційної категорії;  рік останніх курсів – 2019. 

Шевченко Тетяна Віталіївна, 21.11.1965 р.н.; вчитель англійської мови; закінчила Сумський 

педінститут, 1987р.; спеціальність за дипломом - Вчитель англійської та 

німецької мови; загальний стаж педагогічної роботи – 32р.; рік атестації –   

2019; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший 

вчитель»; рік останніх курсів –2018 (проходить курси за накопичувальною 

системою). 

Беримець Катерина Сергіївна, 07.12.1989 р.н.; вчитель історії і правознавства; закінчила Лебединське 

педучилище 2009р., спеціальність за дипломом -  Вчитель початкових 

класів;  Сумський педуніверситет, 2013р.; спеціальність за дипломом -  

Історик, вчитель історії; загальний стаж педагогічної роботи –  12р.; рік 

атестації –   2014; спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії. 

Кудлай Антоніна Борисівна, 31.12.1962 р.н.; вчитель математики; закінчила Сумський педінститут, 

1984р.; спеціальність за дипломом - Вчитель математики; загальний стаж 

педагогічної роботи – 35р.; «Відмінник освіти»; рік атестації – 2018; 

спеціаліст вищої категорії, звання «вчитель – методист»; рік останніх 

курсів -  2016 (проходить курси за накопичувальною системою). 

Дехтярьова Олена Миколаївна, 19.04.1986 р.н.; вчитель математики та інформатики; закінчила 

Сумський педуніверситет, 2008р.; спеціальність за дипломом -  Вчитель 

математики, основ економіки, основ інформатики; загальний стаж 

педагогічної роботи  –  12р.; рік атестації – 2017, спеціаліст ІІ 

кваліфікаційної категорії; рік останніх курсів -  2019 (проходить курси за 

накопичувальною системою). 

Білодід Тетяна Леонідівна, 05.06.1985р.н.; вчитель інформатики; закінчила Сумський педуніверситет, 

                                                2008р.; спеціальність за дипломом -  Вчитель англійської мови, зарубіжної 

літератури та основ інформатики; загальний стаж педагогічної роботи  – 

5р.; рік атестації – 2019, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії; рік останніх 

курсів -  2018 (проходить курси за накопичувальною системою). 

Резніченко Анатолій Володимирович, 24.12.1957 р.н.; вчитель фізики; закінчив Сумський 

педінститут, 1981р.;  спеціальність за дипломом -  Вчитель фізики та 

математики; загальний стаж педагогічної роботи  – 35р.; рік атестації –  

2016, спеціаліст вищої категорії; рік останніх курсів -  2020. 

 

Гаранжа Світлана Анатоліївна, 02.12.1964 р.н.; вчитель природознавства, біології, хімії; закінчила 

Сумський педінститут, 1987р.; спеціальність за дипломом - Вчитель 

біології, хімії; загальний стаж педагогічної роботи  – 32р.; рік атестації –  

2018, спеціаліст вищої категорії, звання «старший вчитель»; рік останніх 

курсів -  2016 (проходить курси за накопичувальною системою). 



 

Гучко Оксана Миколаївна, 24.12.1973 р.н.; вчитель географії, образотворчого мистецтва; закінчила 

Глухівський державний педінститут, 1997р., спеціальність за дипломом -  

вчитель початкових класів;  закінчила Сумський державний університет, 

2005р., спеціальність за дипломом -  вчитель географії; загальний стаж 

педагогічної роботи  – 27р.; рік атестації – 2016, спеціаліст вищої категорії; 

рік останніх курсів – 2016 (проходить курси за накопичувальною 

системою). 

 

Баканова Оксана Петрівна, 03.08. 1986 р.н.; вчитель трудового навчання; закінчила 

Індустріальнопедагогічний технікум Конотопського інституту Сумського 

держуніверситету, 2008 р., спеціальність за дипломом -  Майстер 

виробничого навчання, технік-елктрик; закінчує навчання у Глухівському 

держуніверситеті; загальний стаж педагогічної роботи  –  10р.;  

кваліфікаційна категорія спеціаліст. 

 

Іванов Станіслав Володимирович, 14.06.1990 р.н.; вчитель музичного мистецтва; закінчив 

Лебединське педучилище, 2009р., спеціальність - Вчитель музики, 

музичний керівник; Сумський педуніверситет, 2013р., спеціальність - 

Історик, вчитель історії; загальний стаж педагогічної роботи  –  10р.; рік 

атестації – 2018, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії; рік останніх курсів 

–  2017 (проходить курси за накопичувальною системою); курси НУШ - 

2020. 

 

Ткаль Світлана Миколаївна, 06.01.1964 р.н.;  вчитель початкових класів; закінчила Лебединське 

педучилище, 1983 р.,  спеціальність - Вчитель початкових класів; 

Харківський державний університет, 1990р., спеціальність - Вчитель 

географії; загальний стаж педагогічної роботи  –  36р.; рік атестації –  2016,  

спеціаліст вищої категорії, звання «старший вчитель»,  рік останніх курсів 

–  2020; курси НУШ – 2018. 

 

Кривошей Тетяна  Павлівна, 22.07.1967 р.н.;  вихователь ГПД, вчитель початкових класів;  закінчила 

Глухівський педінститут, 1990р., спеціальність - Вчитель початкових класів; 

загальний стаж педагогічної роботи  – 33р.; рік атестації –  2016, спеціаліст  І 

кваліфікаційної категорії, рік останніх курсів –  2020. 

 

Куценко Наталія  Анатоліївна, 14.01.1990 р.н.; вчитель початкових класів; закінчила Глухівський 

педагогічний університет, 2012р., спеціальність - Організатор початкової 

освіти, вчитель початкових класів; Комунальний заклад Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, «Управління 

навчальним закладом», 2014 рік;  загальний стаж педагогічної роботи  – 

11р..; рік атестації – 2020, спеціаліст кваліфікаційної ІІ категорії; курси 

НУШ - 2018. 

 



Лобанова Юлія Анатоліївна, 04.02.1980 р.н.; вчитель початкових класів; закінчила Лебединське 

педучилище, 1998р.,  спеціальність - Вчитель початкових класів; 

Глухівський педагогічний університет, 2002р., спеціальність - Вчитель 

української мови та зарубіжної літератури; Комунальний заклад Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, «Освітні 

педагогічні науки», 2019; загальний стаж педагогічної роботи  –  17р.; рік 

атестації –  2017,  спеціаліст І кваліфікаційної категорії;  рік останніх 

курсів –  2015 (проходить курси за накопичувальною системою); курси 

НУШ – 2020. 

 

 

Сагер Тетяна Борисівна, 23.09.1888р.н.; вчитель початкових класів; закінчила Лебединське 

педучилище, 2008р., спеціальність - Вчитель початкових класів; 

Глухівський педагогічний університет, 2011р., спеціальність -   Вчитель 

початкових класів; загальний стаж педагогічної роботи  –  11р.; рік атестації 

–  2020, спеціаліст І кваліфікаційної категорії;  рік останніх курсів –   2019. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


