
Найменування навчальної 
дисципліни 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Найменування 
посади 

Найменування закладу, 
якийзакінчив 

(рікзакінчення, спеціальність, 
кваліфікаціязгідно з документом 

про вищуосвіту) 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання (для 

викладачів), 
Розряд або категорія 

(для майстрів виробничого 
навчання, інструкторів) 

Педагогічний 
стаж 

(повних 
років) 

Професія «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»). Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С») 
Професійно-теоретична підготовка 

Будова й експлуатація вантажного 
автомобіля 
Правила дорожнього руху 
Основи безпеки дорожнього руху 
та перша медична допомога 
Професійна етика та культура 
водіння 

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

Спеціаліст 
11 тарифний розряд 

03 роки 00 
місяців 

Основи технічного креслення 
Охорона праці та навколишнього 
середовища 
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  

Спеціаліст  першої категорії, 
2018 р. 
 

 19 років 07 
місяців 
 



29.09.2017Комунальне обласне 
підприємство Сумської обласної 
ради Навчально - виробничий 
центр, посвідчення про перевірку 
знань з охорони праці від 
21.11.2017 р. № 230 

Основи електротехніки Ковбаса 
Володимир 
Григорович 
 

Старший 
майстер, 
викладач 

вища,Сумський державний 
педагогічний інститут,факультет 
фізико-математичний,спеціальність 
учитель фізики та інформатики. 
 Курси підвищення кваліфікації 
старших майстрів  свідоцтво СПК 
35946459 – 002098-18 від 
12.10.2018 р.  Атестація (старший 
майстер) 2020 р., (відповідає 
займаній посаді).Курси підвищення 
кваліфікації викладачів, свідоцтво 
ПК 0213977113063-19 від 
31.05.2019 р. 

Спеціаліст другої категорії 
 

16 років 
05місяців 

Трактори 
Сільськогосподарські машини 
Система технічного 
обслуговування і ремонту машин 
Комплексна система ТО і ремонту 
с/г техніки 
Агротехнологія 
Основи безпеки руху тракторів 
Слюсарна справа 
Основи матеріалознавства 

Чикало Роман 
Вікторович 
 

Викладач вища, Харківський державний 
технічний університет сільського 
господарства, інженер-механік, 
механізація сільського 
господарства. Курси підвищення 
кваліфікації свідоцтво ПК 02139771 
6650-17 від 08.12.2017 

Спеціаліст першої категорії, 
2018 р. 
 

21 років. 09 
місяців 
 

Основи безпеки дорожнього руху 
та перша медична допомога 
 

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 № 

Спеціаліст 
 

 



125418 від 06.04.2001 р. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче навчання 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 
БДР. Будова і тех.. обслуговування 
ТЗ. від 06.10.2017  

Спеціаліст 
11 тарифний розряд 

03 роки 00 
місяців 

Виробниче навчання Федорова 
Валентина 
Віталіївна 

Майстер 
виробничого 
навчання 

Немирівський будівельний 
технікум, промислове і цивільне 
будівництво, технік будівельник, 
1984 р 

14  тарифний розряд 34 роки 

Виробниче навчання Марченко 
Микола 
Григорович 

Майстер 
виробничого 
навчання 

Охтирський технікум механізації і 
електрофікації с/г,1990,механізація 
сільського господарства,технік-
механік,слюсар з ремонту с/г 
техніки 4 розряд,водій 
автотранспортних засобів кат.»С» , 

13 тарифний розряд 13 років 

Індивідуальне водіння Пророк Василь 
Михайлович 

Майстер 
виробничого 
навчання 
водінню 

Харківський автодорожній 
інститут,експлуатація 
автомобільного транспорту, 
інженер з експлуатації 
автомобільного транспорту,водій 
автотранспортних засобів 

13 тарифний розряд   12 років 



кат.»С»,посвідчення водія ВАЕ 
977138.Атестат спеціаліста 
№057311 від 25.05.20159напрям 
підготовки водіїв;навчання 
водінню ТЗ кат.»В»,»С» 
 

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

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. 
Курси підвищення кваліфікації 
заступника директора з НВР 2019 
рік. 
Курси підвищення кваліфікації 
викладача суспільних дисциплін 
свідоцтво ПК 02139771 11660-19 
від 20.02.2019 р. 
Атестація як заступника директора 
з НВР, 2020 р.(відповідає займаній 
посаді) 
 

Спеціаліст вищої категорії, 
2020 р. 
 

18 років 11 
місяців 
 

 


