
Викладачі загальноосвітніх предметів 
 

 Прізвище, ім’я, по батькові Посада  Освіта. Навчальний заклад, рік закінчення 
Педагогічне 

звання 

Педагогічний 

стаж 

(років) 

1.  Афанасьєва 

Юлія 

Миколаївна 

викладач Повна вища.  Сумський педагогічний університет імені А.С. 

Макаренка  

«Педагогіка і методика середньої освіти; Фізична культура», 

вчитель фізичної культури, керівник спортивних секцій, 

організатор туристичної роботи. 2007 

спеціаліст 

першої 

категорії 

15 

2.  БЛИЗНЮК   

Оксана Володимирівна  

 нагороджена грамотами 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА 

викладач  Повна вища. Сумський державний педагогічний інститут                    

імені А.С. Макаренка 

«Історія   і англійська мова»; вчитель історії  і англійської 

мови. 1996            

спеціаліст 

 вищої 

категорії; 

«старший 

викладач» 

23 

3.  ДІВЕНКО 

Ірина Олександрівна 

  

викладач Повна вища. Сумський державний університет 

«Інформатика»; математик-програміст. 2013 

спеціаліст  

першої 

категорії 

 

12 

4.  ЖАДЬКО 

Ірина Володимирівна 

викладач Повна вища. Сумський державний педагогічний інститут                    

імені  А.С. Макаренка  

«Педагогіка і методика середньої освіти. Географія»; 

вчитель географії, біології та основ економіки. 2011 

спеціаліст 6 

5.  КАРПЕНКО 

Віра  Анатоліївна  - 

нагороджена: нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України» та 

нагрудний знаком 

«В.Сухомлинський»;   

грамотами Міністерства освіти і 

науки України, НМЦ  Міністерства 

освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА  

викладач  Повна вища. Сумський державний педагогічний інститут                    

імені А.С. Макаренка 

«Математика»; вчитель математики, звання вчителя 

середньої школи. 1983 

спеціаліст 

вищої 

категорії; 

 «старший 

викладач» 

36  



6.  КОРОЛЬ 

Альона Миколаївна 

 

викладач  Повна вища. Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка  

«Педагогіка  і методика середньої освіти. Історія»; вчитель 

історії. 2010 

спеціаліст  

першої 

категорії 

 14 

7.  МІРОШНИЧЕНКО 

Сергій Анатолійович 

 

викладач Базова вища. Національний університет фізичного 

виховання і спорту України 

за напрямом підготовки «здоров’я людини», бакалавр зі 

здоров’я людини (фахівець з фізичної реабілітації, викладач 

фізичного виховання).  2016 

спеціаліст  1 

8.  ПОЛЕЖАЙ 

 Надія Андріївна 

  

викладач Повна вища. Сумський  державний університет 

«Економіка  довкілля  та природних  ресурсів»; магістр з 

економіки довкілля та природних ресурсів. 2010 

 

Повна вища. Сумський державний педагогічний  університет 

імені А.С.Макаренка 

 вчитель української мови, літератури та  зарубіжної 

літератури. 2001 

спеціаліст  

вищої категорії 

23  

9.  САВЧЕНКО 

Віктор Олексійович - 

нагороджений грамотами 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА 

викладач Повна вища. Сумський державний педагогічний інститут  

імені А.С.Макаренка  

«Фізичне виховання»; вчитель фізичної культури, звання  

вчителя середньої школи. 1998 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

 «старший 

викладач» 

31  

10.  САЛІЙ 

 Людмила Василівна 

фельдшер, 

викладач  

 Неповна вища.  

Сумське медичне училище, 1986  

фельдшер 

спеціаліст 

вищої категорії  

33  

11.  СЕНЕНКО 

Алла Анатоліївна - 

оголошені подяки Департаменту  

освіти і науки Сумської ОДА 

викладач Повна вища. Сумський державний педагогічний інститут 

імені А.С. Макаренка 

«Біологія і хімія»;  вчитель біології, хімії, валеології та основ 

екології. 1999 

спеціаліст  

вищої 

категорії; 

 «старший 

викладач» 

20  

12.  СКЛЯР 

Алла Анатоліївна - 

нагороджена грамотами 

Департаменту  освіти і науки 

Сумської ОДА 

викладач  Повна вища. Сумський державний педагогічний інститут 

імені А.С. Макаренка 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і 

література»; вчитель української мови і літератури та 

зарубіжної літератури. 2002 

спеціаліст  

вищої категорії 

16  



13.  СОЛОНЕНКО 

Світлана Володимирівна - 

оголошена подяка Міністерства 

освіти і науки України,  

нагороджена грамотами 

Департаменту освіти і науки України  

викладач Повна вища. Сумський державний педагогічний інститут  

імені А.С. Макаренка 

«Математика та фізика»; Вчитель математики та фізики та 

звання вчитель середньої школи. 1992 

спеціаліст  

вищої 

категорії; 

 «старший 

викладач» 

26  

14.  ТЕЛЬЦОВ 

Юрій 

Олексійович 

 

викладач Повна вища. Національний аграрний університет 

«Механізація с/г»; інженер-механік. 1997 

 

Неповна вища. Роменський сільськогосподарський технікум 

«Механізація с/г»; Технік-механік. 1985 

спеціаліст 1 

15.  ЧЕПУРКО 

Ірина Григорівна 

  

  

викладач  Повна вища. Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С.Макаренка 

 «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література 

(англійська)»; вчитель англійської мови,  викладач 

зарубіжної літератури та основ інформатики. 2006  

спеціаліст  

першої 

категорії 

 

18  

16.  ЯЦМЕНКО 

Світлана Миколаївна  

оголошено подяки Міністерства 

освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА; 

нагороджена подячним диплом Ліги 

українських меценатів; 

нагороджена грамотами 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА; 

нагороджена диплом ІІ ступеня 

управління освіти і науки Сумської 

ОДА 

викладач    Повна вища. Харківський державний педагогічний 

університет імені Г.С.Сковороди  

«Українська мова та література, історія»; учитель  

української мови та літератури, історії. 1997 

спеціаліст  

вищої 

категорії, 

 «старший 

викладач» 

22  

 

 

 


