
Найменування 
навчальної дисципліни 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Найменування посади 

Найменування закладу, 
який закінчив 

(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 
категорія, педагогічне 

звання (для викладачів), 
розряд або категорія 

(для майстрів 
виробничого навчання, 

інструкторів) 

Педагогічний стаж 
(повних років) 

Загальноосвітня підготовка 
Алгебра та початки 
аналізу 
Геометрія 
Фізика і астрономія 
Фізика  
Астрономія  
 

Кириленко Наталія 
Миколаївна 
 

Викладач повна вища, 
Полтавський  
державний 
педагогічний 
університет ім.. В.Г. 
Короленка, «Педагогіка 
і методика середньої 
освіти. Математика і 
фізика», вчитель 
математики, фізики, 
астрономії і безпеки 
життєдіяльності, 2004 
р.Курси підвищення 
кваліфікації при 
Сумському обласному 
інституті 
післядипломної 
педагогічної освіти  
свідоцтво серія ПК 
021397700565-16, 
видане  20.05. 2016 р.  
 

спеціаліст першої  
категорії, 2016 р 

11 років 00 міс. 

Інформатика Возняк Олександр  
Володимирович 
 

Завідувач , викладач  повна вища,Сумський 
національний аграрний 
університет 
«Механізація сільського 

спеціаліст першої 
категорії, 2015 р. 

09р.09 м. 



господарства», інженер-
механік, 2009 
р.Глухівський 
національний 
пед.університет 
ім..О.Довженка  
технологічна освіта, 
вчитель технології, 
профільного 
навчання,креслення, 
безпеки 
життєдіяльності та 
інформатики, 2015 р. 
Курси підвищення 
кваліфікації  за 
категорією«Заступник 
директора закладів 
професійної 
(професійно--технічної) 
освіти з НВР», 
свідоцтво СП 
35830474/2432-18 від 
20.10.2018 

Хімія 
Біологія  і екологія 
Біологія   
Екологія 

Власенко Ніна 
Степанівна 

Викладач Повнавища,Сумський 
державний 
педагогічний інститут 
ім..А.С.Макаренка, 
біологія та хімія, 
вчитель біології та хімії, 
1971 р. 
Курси підвищення 
кваліфікації при 
Сумському обласному 
інституті 
післядипломної 
педагогічної освіти 

спеціаліст вищої 
категорії, вчитель – 
методист,2016 р 

42р. 4м 



серія НВВ № 023256 
видане 11.04.2014 р. 

Технології 
Захист Вітчизни ( « 
Основи медичних 
знань») 

Морозова Ганна 
Миколаївна,  
 

Методист , викладач повна вища, 
Глухівський 
педагогічний інститут , 
дошкільне виховання, 
викладач  педагогіки і 
психології, 1993 р. 
Курси підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«Університет  
менеджменту освіти» 
НАПН України 
центральний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти СП 
35830447/1899-16 від 
21.10.2016 р. (методист) 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
експрес-курси 
морально-етичного 
напрямку,  сертифікат 
ПК № 02139771 0376-17 
видане31.03.2017р. 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2017 р. 
(методист), 

34р.01 міс. 

Інформаційні 
технології 
 

Ніконова Аліна 
Балагасанівна 
 

Викладач базова вища, 
Харківський  
торгівельно-
економічний інститут 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету, «Харчові 

Спеціаліст 9 р.6 м. 



технології та  
інженерія», бакалавр з 
харчових технологій та 
інженерії, 2012 р.     
Харківський  
торгівельно-
економічний коледж 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету 
«Технологія 
харчування», технік-
технолог; кухар  п’ятого 
розряду; кондитер 
четвертого розряду, 
2009 р.  
Посвідчення водія ВАЕ 
733186, 24.04.2012 р. 
Охтирським РВЕР 
УДАІ УМВС. 

Іноземна мова 
Художня культура 
Громадянська освіта 

Саввова Ірина 
Олександрівна 
 

Викладач повна вища, 
Національний  
педагогічний 
університет ім. 
М.П.Драгоманова 
«Філологія», філологія, 
перекладач з 
англійської мови, 2012 
р. 
Національний 
авіаційний університет 
«Перекладач», 
перекладач, 2014 р 
 

Спеціаліст 2 роки. 



Українська мова 
Українська література 
Зарубіжна література 

Слонь Наталія 
Павлівна   

Викладач повна вища, 
Глухівський 
національний  
педагогічний 
університет ім. О. 
Довженка 
українська мова і 
література, викладач   
української мови і 
літератури, вчитель 
світової літератури, 
2015 р.Курси 
підвищення кваліфікації 
при Сумському 
обласному інституті 
післядипломної 
педагогічної освіти 
свідоцтво  серія ПК 
02139771-12575-19 
видане  07.05.2019 р. 

спеціаліст  другої 
категорії, 2018р 

6 р.10 м. 

Фізична культура 
Захист Вітчизни 

Субота Валерій 
Олексійович 
 

Викладач повна вища, 
Харківський інститут 
фізичного виховання, 
фізичне виховання, 
викладач фізичного 
виховання, 2001 рік. 
Курси підвищення 
кваліфікації при 
Сумському обласному 
інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
свідоцтво серія ПК № 
02139771  8375/18 
видане 25.04.2018р.  
Курси  підвищення 

спеціаліст  першої 
категорії, 2017 р. 

23 р.10 м. 



кваліфікації з предмету 
«Захист Вітчизни» при 
інституті 
післядипломної 
педагогічної освіти 
свідоцтво серія ПК № 
02139771  12167-19 
видане 10.04.2019р. 
Військовий квиток   
УН № 0969180 виданий 
Білоцерківським 
об’єднаним  міським  
військовим 
комісаріатом Київської 
області  29.12.1992 р. 

 


