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ПОЛТАВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Випускник 
історичного факультету 
(1986)

Начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Великобагачанської 
райдержадміністрації.
Учитель історії Великобагачанської 
ЗОШ І–ІІІ ст.
Відмінник освіти України

КУШНЕРИК 
Сергій 

Валентинович

Народився 1 січня 1960 р. в смт Велика Багачка на 
Полтавщині в  сім’ї колгоспників Валентина 
Григоровича та Алли Степанівни Кушнериків.

У 1977 р. закінчив Великобагачанську середню школу. 
У  1978–1980  рр. проходив службу в  лавах Радянської 
армії, служив у  складі Групи радянський військ 
у  Німецькій Демократичній Республіці, навчаючи кур-
сантів військовій справі.

Відповідальна та надзвичайно цікава робота в цари-
ні виховання молодого покоління припала Сергієві 
Валентиновичу до душі. Повернувшись із армії із бага-
жем неординарного педагогічного досвіду за плечима, 
він вирішив стати вчителем. Із вибором спеціальності 
проблеми теж не було, адже ще зі шкільної лави його 
улюбленим предметом була історія. Сергія Валентиновича 
завжди цікавили історичне минуле нашого народу, ево-
люція розвитку людського суспільства, героїзм і  відда-
ність державі.

Тому в 1981 р. він вступив на історичний факультет 
Полтавського педагогічного інституту імені В.  Г.  Коро-
лен ка, який закінчив у 1986 р., отримавши кваліфікацію 
учителя історії та суспільствознавства середньої школи. 
Сьогодні Сергій Валентинович пригадує роки навчання 
з теплотою та вдячністю, найперше до викладачів інсти-
туту, які, передаючи майбутнім педагогам різнобарвну 
палітру своїх професійних знань і вмінь, вкладали в них 
усю душу. Найголовнішим даром, який виніс зі стін рід-
ного навчального закладу, Сергій Кушнерик вважає вмін-
ня аналізувати та приймати стосовно кожного життєво-
го кроку зважені й мудрі рішення.

Здобувши вищу освіту, він працював учителем істо-
рії Балюківської восьмирічної школи. Згодом обіймав 
посади методиста Будинку піонерів та школярів, завіду-
вача районної фільмотеки відділу освіти Великобага-
чанського райвиконкому. В березні 1985 р. С. В. Кушнерик 
був призначений інструктором відділу комсомольських 
організацій Великобагачанського райкому ЛКСМУ. 
У грудні 1989 р. його обрали другим, а у вересні 1990 р. — 
першим секретарем Великоба гачанського райкому 
ЛКСМУ.

В листопаді 1991  р. Сергій Валентинович став голо-
вою Великобагачанського тимчасового координаційного 
комітету зі створення СМП. З 1992 р. працював старшим 
майстром малого підприємства «Буддеталь».

У 1994 р. С. В. Кушнерик був призначений завідува-
чем відділу освіти виконавчого комітету Великобага-
чанської районної ради, а в грудні 1995 р. — начальни-
ком відділу освіти Великобагачанської районної держав-
ної адміністрації. Після реорганізації відділів у  січні 
2013 р. Сергій Валентинович — начальник відділу осві-
ти, молоді та спорту Великобагачанської райдержадмі-
ніст рації.

Із 1994 р. він за сумісництвом працює також учителем 
історії Великобагачанської загальноосвітньої школи І–
ІІІ ступенів. Має вищу кваліфікаційну категорію та зван-
ня старшого вчителя.

Ще одна сфера активної діяльності Сергій Вален тино-
вича Кушнерика — громадська робота в районі. Велико-
багачанці тричі обирали його до райради. Депутатом 
Великобагачанської районної ради Полтавської області 
Сергій Кушнерик є й нині.

Сергій Валентинович вважає, що навчання в ПНПУ 
ім. В. Г. Короленка дало йому не тільки масив фахових 
і педагогічних знань, а й потужну психологічну підго-
товку та заряд оптимізму, віри у  власні можливості. 
Завдяки цим якостям він упевнено крокує життям, 
керуючись правилом «Щасливий не той, хто не має 
проблем, а той, хто вміє їх вирішувати». Саме цьому — 
ніколи не здаватися та шукати вихід із будь-якої, 
навіть найбезнадійнішої на перший погляд ситуації — 
навчає дітей і  колег по роботі. Сергій Кушнерик 
невтомно працює для того, щоб освітня галузь району 
розвивалася та вдосконалювалася, щоб великобага-
чанські школярі були конкурентоспроможними на 
освітньому ринку.

Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник осві-
ти України» та «А. С. Макаренко», почесними грамотами 
Міністерства освіти і  науки України (1995, 2003), 
Полтавської обласної ради (2000), Полтавської обласної 
державної адміністрації (2005  р.), грамотами Головного 
управління освіти і науки Полтавської ОДА (2003, 2007, 
2009, 2010), численними грамотами Великобагачанської 
районної ради та райдержадміністрації.

Одружений. Виховав двох дітей: син, Сергій 
Сергійович Кушнерик, — майор Збройних Сил України, 
донька, Оксана Сергіївна Жиленко, працює сімейним 
лікарем. Має двох онучок — Анну (2006 р. н.) та Марійку 
(2009 р. н.).
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