
Автобіографія Сумбаєвої Людмили Петрівни 

Я, Сумбаєва Людмила Петрівна, народилася 14 травня 1967 року у 

селищі міського типу Ладан Прилуцького району Чернігівської області, у 

родині службовців. У 1974 році пішла у перший клас Ладанської середньої 

загальноосвітньої школи, яку закінчила у 1984 році. 

У 1984 році вступила до Ніжинського державного педагогічного 

інституту імені М.В. Гоголя на спеціальність «Російська мова і література», 

який закінчила у 1988 році та отримала кваліфікацію «Вчитель російської 

мови і літератури». 

У 2003 році вступила до Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти на спеціальність «Практична 

психологія», який закінчила у 2005 році, отримавши кваліфікацію 

«Практичний психолог. Педагогічна освіта». 

У 2007 році закінчила Інститут магістерської підготовки та 

післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. 

Київ), де навчалася на спеціальності «Управління навчальним закладом», та 

здобула кваліфікацію «Керівник підприємства, установи та організації (у 

сфері освіти та виробничого навчання)». 

Викладацьку діяльність розпочала у 1988 році на посаді вчителя 

російської мови і літератури Прилуцької середньої школи № 4 Чернігівської 

області. У період з 1991 року по 2006 рік працювала у Ладанському 

професійно-технічному училищі (пізніше – Ладанській філії Прилуцького 

професійно-технічного училища № 34) на посадах викладача російської мови 

і літератури, методиста навчального закладу, викладача зарубіжної 

літератури, практичного психолога 

У 2006 році була прийнята на посаду заступника директора з виховної 

роботи Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ВНЗ 

«Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ). У 2009 році переведена 

на посаду директора Коледжу, а з вересня 2018 року прийнята на посаду 

старшого викладача кафедри управління фінансово-економічною безпекою 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» за суміщенням, де працюю і 

по теперішній час. 

У 2007 році отримала Подяку від Київського міського голови; у 2008 

році нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник 

освіти України»; у 2014 році отримала Подяку від Київської малої академії 

наук учнівської молоді; 2013 року нагороджена знаком Асоціації навчальних 

закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти»; у 2017 

році нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України та отримала 

подяки від Міністерства екології та природокористування ресурсів України 

(Мінприроди) і Київського міського голови; у 2018 році отримала Грамоту 

від президії Національної академії наук України і Департаменту освіти і 



науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) і Подяку від Міністерства освіти і 

науки України; у 2019 році отримала Подяку від Київської Малої академії 

наук. 

Сімейний стан – заміжня.  


