
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 “Перукар (перукар-модельєр) “ 
Професійно-теоретична підготовка 

Матеріалознавство 
Спеціальне малювання 
Перукарська справа 

Богатир Анастасія 
Станіславівна 
 

Майстер виробничого 
навчання, викладач 

освіта професійно-
технічна, Державний 
професійно-технічний 
навчальний заклад 
«Сумський центр 
професійно-технічної 
освіти з дизайну та 
сфери послуг» , 
професія: візажист, 
перукар (перукар-
модельєр) 2012р. 
Кваліфікація: перукар-
модельєр, візажист 
Харківська інженерно-
педагогічна академія, І 
курс, професійна 
освіта. Сфера 
обслуговування. 

Спеціаліст 01 рік 00 міс. 
 

Охорона праці Чорнобай Ірина 
Дмитрівна  
 

Викладач вища, Криворізький 
гірничо-рудний 
інститут, інженер-
будівельник, 
промислове та цивільне 
будівництво. Курси 
підвищення 
кваліфікації свідоцтво  

Спеціаліст  першої 
категорії, 2018 р. 
 

 18 років 07 міс. 
 



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 

Основи гігієни та 
санітарії 

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 р 

Спеціаліст  

Професійно-практична підготовка 
Виробниче навчання Богатир Анастасія 

Станіславівна 
 

Майстер виробничого 
навчання, викладач 

освіта професійно-
технічна, Державний 
професійно-технічний 
навчальний заклад 
«Сумський центр 
професійно-технічної 
освіти з дизайну та 
сфери послуг» , 
професія: візажист, 
перукар (перукар-
модельєр) 2012р. 
Кваліфікація: перукар-
модельєр, візажист 

Спеціаліст 01 рік 00 міс. 
 



Харківська інженерно-
педагогічна академія, І 
курс, професійна 
освіта. Сфера 
обслуговування. 

Загальнопрофесійна підготовка 
Основи трудового 
законодавства 
Основи галузевої 
економіки і 
підприємництва 
Основи правових знань 

Бровко Ольга 
Миколаївна 
 

Заступник директора 
з навчально-виховної 
роботи, викладач 

вища, Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім.. А.С. 
Макаренка, 
спеціальність 
«початкове навчання, 
соціальна педагогіка» 
2005 р. 
Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
спеціальність 
«Управління 
навчальним закладом», 
кваліфікація керівник 
навчального закладу, 
2012 рік 
 

Спеціаліст 
 

11 років 11 місяців 
 

 


