
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« Газозварник. Електрозварник ручного зварювання» 

Професійно-теоретична підготовка 

Спецтехнологія 

Охорона праці 
Дашутіна Алла 

Василівна  
 

Викладач ,майстер 

виробничого 

навчання 

повна вища, 

Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

О.Довженка, 

професійне навчання. 

Промислове, 

громадське та 

сільськогосподарське 

будівництво, 

інженер-педагог, 

2012 р.Конотопський 

індустріально-

педагогічний 

технікум, 

професійно-технічне 

навчання, майстер 

виробничого 

навчання, четвертий 

розряд, 2001 р. 

Навчання  в 

14 тарифний розряд, 

майстер в/н ІІ 

категорії, 

Спеціаліст 1 

категорії, 2018 р. 

21 р. 00 міс 



Конотопському 

Індустріально-

педагогічному 

фаховому коледж 

Сум ДУ, зварювання  

Комунальне обласне  

підприємство  

навчально-

виробничий центр , 

курси з охорони 

праці , посвідчення 

№ 333 видане 2020 р.  

Курси підвищення 

кваліфікації при 

Сумському 

обласному інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво ПК  

02139771 20072-21, 

видане 2021 р. 

 

Обладнання  

Матеріалознавство 

Основи 

електротехніки   

Логвіненко Віра 

Іванівна 

 

Викладач повна вища, 

Львівський 

лісотехнічний 

інститут, технологія 

деревообробки, 

інженер-технолог, 

1992 р.  

Професійно-технічна 

освіта, ПАТ Сумське 

навчально-виробниче 

об’єднання  ім. 

спеціаліст вищої 

категорії, 2021 р 

20 р.00м. 



М.В.Фрунзе , муляр 

четвертого  розряду. 

Курси підвищення 

кваліфікації  

заплановані при 

Сумському 

обласному інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

свідоцтво ПК 

02139771 14546-19 

видане 2019 р. 

 

Основи 

енергоефективності 
Морозова Ганна 

Миколаївна 

Методист, викладач повна вища, 

Глухівський 

педагогічний 

інститут , дошкільне 

виховання, викладач  

педагогіки і 

психології,1993р. 

Курси підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«Університет  

менеджменту освіти» 

НАПН України 

центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

СП 35830447/2689-

20, видане 2020р., 

(методист). 

Сумський обласний 

інститут 

Спеціаліст  вищої 

категорії, 2017 р. 

37 р., 01 міс 



післядипломної 

педагогічної освіти, 

експрес-курси 

морально-етичного 

напрямку,  

сертифікат ПК № 

02139771 0376-17 

видане 2017р. Курси 

підвищення 

кваліфікації при 

Сумському 

обласному інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

свідоцтво ПК 

0213977116325-20 

видане 2020р. 

 

Професійно-практична підготовка 

Виробниче навчання Ющенко Андрій 

Іванович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Тростянецьке 

професійно-технічне 

училище №25, 

монтажник 

внутрішніх 

санітарно-технічних 

систем та 

обладнання, 

газоелектрозварник, 

1998р. 

Сумський державний 

університет, інженер-

механік, 2010р. 

11 тарифний розряд 6 р., 00 міс.  

Загальнопрофесійна підготовка 



Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

Основи трудового 

законодавства 

Сасіна Оксана 

Миколаївна 

Викладач Вища Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут спеціаліст  

«Економічна 

кібернетика» 

економіст 2009 р. ,   

Базова вища 

Сумський 

комерційний 

технікум «Технологія 

громадського 

харчування», технік 

технолог, кухар 

четвертого розряду, 

1996р. 

 

Спеціаліст 02 р., 11 міс. 

 


