
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 

Українська мова 
Українська література 
Зарубіжна література 

Лучинська Яна 
Іванівна 
 

Викладач ступінь вищої освіти, 
магістр, Глухівський 
національний педагогічний 
університет ім. 
О.Довженка, викладач 
української мови і 
літератури, вчитель світової 
літератури, історії 2018 рік. 

Спеціаліст 
 

01 рік 00 міс. 

Фізична культура Бєлоус Дмитро 
Миколайович 

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

Спеціаліст 
 

01 рік. 08 міс. 

Алгебра та початки 
аналізу 
Геометрія 
Фізика і астрономія 
Астрономія 
 

Соболєва  Ірина 
Федорівна 

Викладач вища, Сумський державний 
педагогічний інститут 
ім.А.С.Макаренка, 
вчитель математики та 
фізики. 
Курси підвищення 
кваліфікації свідоцтво ПК 
02139770/2955-16   від 23 
грудня 2016 р. 

Спеціаліст першої 
категорії, 2017 р. 
 

 27 років 02 місяці 
 



Інформатика Лаврусь Оксана 
Георгіївна 
 

Викладач-сумісник вища,Сумський державний 
університет 
інформатика,кваліфікація 
математик – програміст 
Харківський національний 
економічний університет 
ім. С.Кузнеця, 2017 рік 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2018 рік 

 14 років 06 міс 

Хімія 
Біологія 
Біологія і екологія 
Екологія 

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 

Інформатика Шишкін Валерій 
Олександрович 
 

Викладач - сумісник вища, Ферганський 
Державний університет, 
вчитель математики та 
інформатики. Курси 
підвищення кваліфікації 
Сумський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
свідоцтво ПК 02139771 
5368-17 від 22.06.2017 

Спеціаліст вищої 
категорії, старший 
викладач, 2018 рік 

26 років 08 міс. 
 

Всесвітня історія Горобець Анна 
В’ячеславівна 
 

Директор, викладач вища, Сумський державний 
педагогічний унів. ім. 
А.С.Макаренка, 
спеціальність «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Історія. Практична 
психологія, кваліфікація 
вчитель історії,практичний 
психолог. Сумський 
обласний інститут 

Спеціаліст першої 
категорії, 2019 

14 років 00 міс. 



післядипломної 
педагогічної освіти, 
спеціальність 
«Адміністративний 
менеджмент», кваліфікація 
менеджер з 
адміністративної 
діяльності. 
Курси підвищення 
кваліфікації свідоцтво ПК 
02139771 8649-18 від 
16.05.2018  р. (викладач 
суспільних дисциплін) 
 

Іноземна мова 
(англійська) 

Рубан Тетяна 
Валеріївна 
 

Викладач вища, Сумський державний 
педагогічний університет 
ім.. А.С.Макаренка, 
спеціальність мова і 
література (англійська) 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської мови і 
зарубіжної літератури, 
вчитель французької мови і 
зарубіжної літератури, 2014 
р. 
 

Спеціаліст 
 

05 років 01 міс. 
 

Громадянська освіта 
Художня культура 

Ніжнік Ольга 
 Сергіївна 
 

Заступник директора 
з навчально - 
виробничої роботи, 
викладач 

вища, Сумський державний     
педагогічний університет 
ім. А.С.Макаренка, 
спеціальність історія, 
вчитель історії і 
правознавства 
Сертифікат №002278 від 
23.09.2012 р. на право 
викладати курси духовно-
морального спрямування. 

Спеціаліст першої 
категорії, 2015 р. 
 
 

 17 років 11 міс 
 



Курси підвищення 
кваліфікації заступника 
директора з НВР 2019 рік. 
Курси підвищення 
кваліфікації викладача 
суспільних дисциплін 
свідоцтво ПК 02139771 
11660-19 від 20.02.2019 

Захист Вітчизни 
(МСП) 
 

Троян Людмила 
Іванівна 
 

Секретар навчальної 
частини, викладач 

середня-спеціальна, 
Сумське медичне училище, 
спеціальність санітарний 
фельдшер, 1987. 
Посвідчення водія видане 
ДАІ МВС-УВС м. Охтирка 
Сумської області № 125418 
від 06.04.2001 

Спеціаліст  

Захист Вітчизни Колесник Микола 
Миколайович 
 

Викладач - сумісник вища, Сумське 
артилерійське командне 
училище. 
Спеціальність: командно-
тактична артилерія. 
Кваліфікація: офіцер з 
вищою військово-
спеціальною освітою, 
інженер з експлуатації 
артозброєння. 
Курси підвищення 
кваліфікації свідоцтво ПК 
02139770/1287-16 від 
30.09.2016 
 

Спеціаліст першої 
категорії, 2017 р. 
 

41 рік 06 місяців 

Географія 
Історія України 
 

Татаренко Леся 
Василівна 
 

Практичний 
психолог, викладач 

вища, Сумський 
педагогічний університет 
ім. А.С.Макаренка, 
спеціальність «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 

Спеціаліст  12 років 05 міс 



Історія. Практична 
психологія», кваліфікація 
вчитель історії. Практичний 
психолог в закладах освіти, 
2003 рік. 
Курси підвищення 
кваліфікації свідоцтво ПК 
0213977111.891-19 від 
22.03.2019 р.  

Інформаційні 
технології 

Ковбаса Володимир 
Григорович 
 

Старший майстер, 
викладач 

вища,Сумський державний 
педагогічний 
інститут,факультет фізико-
математичний,спеціальність 
учитель фізики та 
інформатики. 
 Педагогічний стаж – 15 
років 05м.  
Курси підвищення 
кваліфікації старших 
майстрів  свідоцтво СПК 
35946459 – 002098-18 від 
12.10.2018 р.  Запланована 
атестація старшого майстра 
2020 р. 
Курси підвищення 
кваліфікації викладачів, 
свідоцтво ПК 
0213977113063-19 від 
31.05.2019 р. 

Спеціаліст  

Технології Катрич Анастасія 
Юріївна 
 

Соціальний педагог, 
викладач 

вища, Сумський державний 
педагогічний університет 
ім. А.С. Макаренка за 
спеціальністю «Соціальна 
педагогіка», кваліфікація 
соціального педагога 
практичного психолога 

Спеціаліст  5 років 10 міс 
 



2013; Глухівський 
національний педагогічний 
університет ім. О. 
Довженка спеціальність 
«Дошкільна освіта», 
кваліфікація «Організатор 
дошкільної освіти. 
Вихователь дітей 
дошкільного віку», 2016 
Курси підвищення 
кваліфікації,  свідоцтво від 
ПК 02139771-9754-18 від 
19.10.2018р. 
 (соціальний педагог). 

 

 

 

 

  



 


