
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 
 

Захист  Вітчизни Ахтирченко Ігор 
Вікторович 
 

Майстер виробничого 
навчання, викладач   

вища,Харківський 
національний 
технічний університет 
сільського 
господарства ім. 
П.Василенка,2011 
Спеціальність – 
механізація сільського 
господарства 
Кваліфікація – інженер 
– механік 
Академія ВВМВС 
України, військовий 
квиток ГГ № 295496, 
звання молодший 
лейтенант запасу, 
профіль командний, 
2010 рік.Курси 
підвищення 
кваліфікації, свідоцтво 
СПК-35946459-001770-
18, 2018. 
  
 

Спеціаліст другої 
категорії 2018 

5р.,11міс. 



Історія України 
Всесвітня Історія 
Громадянська освіта 
Астрономія 

Баландюк Ніна 
Іванівна 
 

Викладач вища, Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. А.С. 
Макаренка за 
спеціальністю 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Практична 
психологія»,2008 
Кваліфікація вчитель 
історії, практичний 
психолог в закладах 
освіти.Курси 
підвищення 
кваліфікації,  
ПК 02139771 8646-18 
від 16.05.2018 
 

Cпеціаліст вищої 
категорії, 2019 

29 р. 02 міс. 

Іноземна мова  
 

Веркасова Людмила 
Ігорівна 
 

Викладач-сумісник вища,Сумський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. А.С.Макаренка, 
1994. 
Спеціальність 
англійська та німецька 
мови,  
Кваліфікація  вчитель 
англійської та 
німецької мов. 
Курси підвищення 
кваліфікації  
ПК № 02139771 4452-
17 від 05.05.2017  
 
 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2018 
Відповідає раніше 
присвоєному 
педагогічному званню 
«старший вчитель» 
 

24 р. 11 міс 



Іноземна мова 
(англійська) 
 
 

Коваленко Тамара 
Дмитрівна 
 

Викладач-сумісник вища, Сумський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. А.С.Макаренка, 
1990 
Спеціальність 
англійська та німецька 
мови 
Кваліфікація вчитель 
англійської  та 
німецької мов, звання 
вчителя середньої 
школи.Курси 
підвищення 
кваліфікації  
НВВ  №26581 від 
06.03.2015 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2016 
присвоєно педагогічне  
звання «старший 
вчитель» 
 

29 р. 00 міс.  
 

Українська мова 
Українська література 
Зарубіжна література 
Художня культура 
 

Затулій Ірина 
 Сергіївна 
 

Викладач вища, 
Сумський державний 
педагогічний 
університет 
ім.Макаренка,  
вчитель української 
мови, української та 
зарубіжної  
літератури,2005 
Курси підвищення 
кваліфікації ПК 
02139771 9357-18 від 
21.06.2018 

Cпеціаліст І 
категорії,2019 

13 років,11 міс.  
 

Фізична культура 
 

Сінянський Сергій 
Олексійович 
 

Викладач-сумісник 
 

вища,  Харківський 
державний 
педагогічний інститут  
ім.Г.С. Сковороди,  
1992р.Спеціальність 
фізична культура  

Спеціаліст вищої 
категорії, 2017 р. 

 25 р. 10 міс. 



Кваліфікація Вчитель  
фізичної культури. 
Курси підвищення 
кваліфікації свідоцтво 
ПК 02139770064816 від 
25.06.2016. 

Фізична культура 
 

Бєлоус Дмитро 
Миколайович 

Викладач базова вища, Сумський 
державний 
педагогічний 
університет 
А.С.Макаренка, 2018 
р., вчитель фізичної 
культури, спеціальність 
фізичне виховання. 

Спеціаліст 01 рік. 08 міс. 
 

Технології 
Інформатика 
Інформаційні 
технології 

Куткович Оксана 
Миколаївна 
 

Методист, викладач вища, Глухівський 
національний  
педагогічний 
університет  імені 
О.Довженка , вчитель 
технологій, 
профільного навчання,  
креслення, безпеки 
життєдіяльності та 
інформатики, 2015 
Курси підвищення 
кваліфікації,  
СП  35830447/1900-16 
Від 21.10. 2016 
Курси про навчання з 
перевірки знань по 
охороні праці  
посвідчення №02/99/18 
від 23.03.2018. 
Посвідчення водія 
центр 5943 ВХТ 839912 
від 30.12.2016. 

Спеціаліст І 
категорії,2019 
 

 24 р., 03 міс. 



Хімія 
Біологія 
Біологія і екологія 
Екологія 
Географія 

Бибко Аліна 
Олександрівна 
 

Викладач вища, Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
А.С.Макаренка, 
спеціальність:середня 
освіта, спеціалізація: 
біологія, кваліфікація: 
викладач біології, 
вчитель біології та 
екології, вчитель хімії, 
2018 рік.   

Спеціаліст  0 років 00 місяців 

Алгебра та початки 
аналізу 
Геометрія 
Фізика 
Фізика і астрономія 

Мовчан Антоніна 
Василівна 
 

Викладач вища, 
Сумський державний 
педагогічний інститут 
ім. А.С.Макаренка, 
1977, 
Спеціальність – фізика 
та  математика   
Присвоєно 
кваліфікацію і звання  
вчителя фізики та 
математики середньої 
школи.Курси  
підвищення 
кваліфікації свідоцтво 
ПК02139771 10605-18 
від 05.12. 2018  

спеціаліст першої 
категорії, 2018 

42 р 00 міс. 

Ділова  етика і 
культура спілкування 

Кальченко Олена 
Олексіївна  
 

Завідувач, викладач вища,  
Харківська інженерно-
педагогічна академія, 
інженер педагог  
харчової 
промисловості,2014 
Сумський технікум 
Радянської торгівлі 

Спеціаліст І категорії 13 р.11 міс 



технік-технолог 
приготування їжі,1993 
Курси підвищення 
кваліфікації,  
СП 35830447/1861-16 
від 14.10. 2016  

 


