
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) 

Професія «Кухар.Кондитер» 
Професійно-теоретична підготовка 

Техніка  пошуку 
роботи 

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. 

Правила дорожнього 
руху 

Білоус  Михайло 
Вікторович 
 

Викладач вища, Харківський  
державний технічний 
університет сільського 
господарства, за 
спеціальністю 
механізація 
сільськогосподарського 
господарства, інженер-

спеціаліст ІІ категорії, 
2015 

08 р. 00 міс. 



механік,1994 
Курси підвищення 
кваліфікації,  
ПК 02139771-13057-19  
від 31.05. 2019 
 08 р. 00 міс. 

Технологія 
приготування 
борошняних 
кондитерських виробів 
з основами 
товарознавства 
Технологія 
приготування 
борошняних 
кондитерських виробів 
харчової 
промисловості 
Малювання та ліплення 

Кальченко Олена 
Олексіївна  
 

Завідувач, викладач вища,  
Харківська інженерно-
педагогічна академія, 
інженер педагог  
харчової 
промисловості,2014 
Сумський технікум 
Радянської торгівлі 
технік-технолог 
приготування їжі,1993 
Курси підвищення 
кваліфікації,  
СП 35830447/1861-16 
від 14.10. 2016  

Спеціаліст І категорії 13 р.11 міс 

Охорона праці 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 

Спеціаліст І 
категорії,2019 
 

 24 р., 03 міс. 



охороні праці  
посвідчення №02/99/18 
від 23.03.2018. 
Посвідчення водія 
центр 5943 ВХТ 839912 
від 30.12.2016. 

Організація 
виробництва та 
обслуговування 
Фізіологія харчування 
Технологія 
приготування їжі 
Устаткування 
підприємств 
харчування 
Гігієна та санітарія 
виробництва 
Облік, калькуляція і 
звітність 

Козявкіна Валентина 
Євгенівна 
 

Викладач (навчання у 
Харківській  
інженерно-педагогічна 
академії, V курс) 
,спеціальність: 
технолог харчової 
промисловості. 
Державний навчальний 
заклад «Охтирський 
центр професійно- 
технічної освіти», 
професія  «Кухар. 
Кондитер» ІУ розряд  

Спеціаліст  
 

02р.10міс. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче навчання Бокань Людмила 

Олександрівна 
Майстер виробничого 
навчання 

Ялтинське середнє 
професійно-технічне 
училище №6, кухар 4р., 
кондитер 4р., 1987р.  
 

11 розряд 0 років 

Виробниче навчання Куреленко Катерина 
Сергіївна 

Майстер виробничого 
навчання 

Державний навчальний 
заклад «Охтирський 
центр професійно-
технічної освіти» кухар 
4р., кондитер 4р, 2016р. 

11 розряд 2 роки 

Виробниче навчання Мовчан Світлана 
Всеволодівна 

Майстер виробничого 
навчання 

Сумський технікум 
радянської торгівлі, 
технік-технолог 
приготування їжі, 1983 
р. 
 

14 розряд 18 років 



Загальнопрофесійна підготовка 
Основи галузевої 
економіки і 
підприємництва 
 

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. 

Основи правових знань 
 

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 

Cпеціаліст вищої 
категорії, 2019 

29 р. 02 міс. 



освіти.Курси 
підвищення 
кваліфікації,  
ПК 02139771 8646-18 
від 16.05.2018 

 


