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Київський державний педагогічний інституту 
імені О. М. Горького К. В. Левченко закінчила в 
1983 р., здобувши спеціальність «Педагогіка і психо-
логія». Під час навчання була ленінським стипенді-
атом, очолювала роботу комсомольської організації 
факультету. В травні 1982 р. від імені молоді Києва 
виступала на урочистих зборах громадськості в палаці 
« Україна» з нагоди 1500-річчя Києва.  Ґрунтовна тео-
ретична підготовка та багатий досвід організатор-
ської роботи, набуті за роки навчання в педунівер-
ситеті, дозволили Катерині Володимирівні успішно 
займатися різними видами професійної діяльності.

Після закінчення вишу вона викладала психоло-
гію та педагогіку в Красноградському педучилищі 
на Харківщині, була на партійній роботі, працювала 
психологом загальноосвітньої школи № 2 м. Красно-
града. У 1991 р. з відзнакою закінчила Київський інс-
титут політології і соціального управління за спеці-
альністю «Теорія соціально-політичних відносин».

Упродовж останніх 20 років працює в буровому 
управлінні «Укрбургаз» — філії ПАТ «Укргазви-
добування», зокрема 14 років — на посаді началь-
ника відділу кадрів. БУ «Укрбургаз» — провідне в 
 Україні підприємство з будівництва газових і наф-
тових свердловин. Його структурні підрозділи роз-
ташовані у трьох областях держави (Харківській, 
Полтавській і Львівській), а буріння ведеться на 
території 11 областей. На підприємстві працює 
8 тис. працівників.

К. В. Левченко відзначена низкою галузевих 
нагород: грамотами Міністерства палива та енер-
гетики України, НАК «Нафтогаз України», Почес-
ною грамотою та Почесною відзнакою профспілки 
працівників нафтової і газової промисловості 
України, званнями «Відмінник праці Укргазви-
добування» та «Почесний працівник Укргазвидо-
бування».

ЛЕВЧЕНКО 
КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Випускниця педагогічного 
факультету (1983)

Начальник відділу кадрів 
бурового управління «Укрбургаз»

Народилася 19 липня 1954 р. у м. Христинівка 
Черкаської області. В 1971 р. закінчила Христинів-
ську середню школу № 1, та в 1971–1976 рр. навчалася 
в Київському державному педагогічному  інституті 
імені Максима Горького.

Працювала вчителем історії в ЗОШ № 10 м. Чер-
каси, ЗОШ № 4 м. Канева, ЗОШ № 267 м. Києва. 
З 1992 р. М. А. Лисенко очолює столичний ліцей 
« Наукова зміна», заснований НАН України.

Сьогодні ліцей «Наукова зміна» — це сучасний 
багатопрофільний навчальний заклад, що належить до 
десятки найкращих шкіл Києва та України, центр вихо-
вання національної, духовної, культурної, наукової еліти 
нашої держави, лідер зі впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій, дистанційного навчання 
та новатор щодо органічного поєднання класичної та 
сучасної систем освіти. Ліцей є переможцем Всеукраїн-
ського відкритого конкурсу на кращу модель наукового 
товариства МАН України, учасником міжнародних про-
ектів компаній Microsoft, Intel, NASA, Siemens та інших.

Синтез передових інноваційних технологій і бага-
торічного досвіду формування інтелектуальної еліти 
України — це сьогодення ліцею «Наукова зміна». 

Основу та осердя педагогічного колективу ліцею 
формують вихованці Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. Це, зокрема, 
заступники директора: випускниця факультету інозем-
ної філології (1998) Ніна Іванівна Аврамич, випуск-
ниця природничо-географічного факультету (1989) 

Наталя Василівна Шипко та випускниця історичного 
факультету (1992) Олена Василівна Атамась. Наразі 
в ліцеї працюють 18 випускників НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова різних років: це — вчителі математики, істо-
рії, української мови та літератури, англійської мови, 
інформатики, фізики, біології, географії. 

ЛИСЕНКО 
МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Випускниця історико-педагогічного 
 факультету (1976)

Директор ліцею «Наукова зміна» (м. Київ)

Заслужений працівник освіти України. 
Відмінник освіти України. 

Відмінник  столичної освіти


