
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. Продавець продовольчих товарів” 
Професійно-теоретична підготовка 

Технологія 
приготування їжі з 
основами 
товарознавства 
Організація 
виробництва та 
обслуговування 
Устаткування 
підприємств 
харчування 
Товарознавство 
продовольчих 
товарів 
Організація та 
технологія 
торговельних 
процесів 
Фізіологія 
харчування 
Харчова безпека 
товарів 
Психологія та етика 
ділових відносин 
Гігієна та санітарія 
виробництва 

Лебедь Наталія 
Дмитрівна 
 

Викладач вища, Харківський інститут 
громадського харчування, технологія 
та організація громадського 
харчування, інженер-технолог 
Курси підвищення кваліфікації 
свідоцтво ПК 02139771 13066-19м від 
31.05.2019 р 

Спеціаліст першої 
категорії, 2019 р. 
 

06 років 11 місяців 
 



Дизайн виробництва 
Техніка пошуку 
роботи 
Охорона праці 

Чорнобай Ірина 
Дмитрівна  
 

Викладач вища, Криворізький гірничо-рудний 
інститут, інженер-будівельник, 
промислове та цивільне будівництво. 
Курси підвищення кваліфікації 
свідоцтво  СПК № 35946459-001846-
17 від  29.09.2017 
Комунальне обласне підприємство 
Сумської обласної ради Навчально - 
виробничий центр, посвідчення про 
перевірку знань з охорони праці від 
21.11.2017 р. № 230 

Спеціаліст  першої 
категорії, 2018 р. 
 

 18 років 07 міс. 
 

Правила дорожнього 
руху 

Шкафенко 
Володимир 
Іванович  
 

Майстер 
виробничого 
навчання, 
викладач 

неповна вища освіта, Охтирський 
технікум механізації і електрифікації 
сільського господарства, 
спеціальність: механізація сільського 
господарства; кваліфікація: технік-
механік, 1986 р. 
Курси підвищення кваліфікації   
майстрів виробничого навчання, 
свідоцтво СПК 35946459-001817-18 
від 21.09.2018.  
Атестат спеціаліста серія АА № 
006478, напрям підготовки водіїв: 
ПДР. Основи керування ТЗ і вимоги 

Спеціаліст 2 роки 5 міс 



БДР. Будова і тех.. обслуговування 
ТЗ. від 06.10.2017 

Облік, калькуляція і 
звітність 
Облік і звітність 
Реєстрація 
розрахунку операцій 

Бова Катерина 
Сергіївна 

Інженер з охорони 
праці, викладач 

вища, Державний вищий навчальний  
заклад Українська академія 
банківської справи Національного 
банку України, магістр з обліку і 
аудиту 

Спеціаліст  

Професійно-практична підготовка 
Виробниче навчання Кучер Тетяна 

Григорівна 
Майстер 
виробничого 
навчання  

Глухівський національний 
педагогічний університет 
ім.О.Довженка, вчитель технологій і 
креслення, 2017 р. 
Сумськийтехнікумрадянськоїторгівлі, 
технологіяприготуванняїжі, технік-
технолог, 1982р. 

13 розряд 11 років 

Виробниче навчання Горбушко Любов 
Іванівна 

Майстер 
виробничого 
навчання 

Глухівський національний 
педагогічний університет 
ім.О.Довженка, вчитель технологій і 
креслення, 2017р. 
Полтавський технікум радянської 
торгівлі,технологія готування 
їжі,технік-технолог, 1990 р. 
 

12 розряд 9 років 

Виробниче навчання Кунченко Віра 
Григорівна 

Майстер 
виробничого 
навчання 

Глухівський національний 
педагогічний університет 
ім.О.Довженка, вчитель технологій і 
креслення, 2017р. 
Сумський технікум радянської 
торгівлі, технологія приготування 
їжі,технік-технолог, 1985 р. 
 

12 розряд  8 років 

Загальноосвітня підготовка 
Основи трудового 
законодавства 
Основи галузевої 
економіки і 

Бровко Ольга 
Миколаївна 
 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи, 

вища, Сумський державний 
педагогічний університет ім.. А.С. 
Макаренка, спеціальність «початкове 
навчання, соціальна педагогіка» 2005 

Спеціаліст 
 

11 років 11 місяців 
 



підприємництва викладач Комунальний заклад Сумський 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, спеціальність 
«Управління навчальним закладом», 
кваліфікація керівник навчального 
закладу, 2012 рік 
 

 


