
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) 

Загальноосвітня підготовка 

Захист України Ахтирченко Ігор 

Вікторович 

 

Майстер 

виробничого 

навчання, викладач   

вища,Харківський 

національний технічний 

університет сільського 

господарства ім. 

П.Василенка,2011 

Спеціальність – 

механізація сільського 

господарства 

Кваліфікація – інженер – 

механік 

Академія ВВМВС 

України, військовий 

квиток ГГ № 295496, 

звання молодший 

лейтенант запасу, профіль 

командний, 2010 рік. 

Курси підвищення 

кваліфікації, свідоцтво 

ПК-02139771 20925-21, 

2021.  

Спеціаліст другої 

категорії, 2018 

08 років 11 місяців 



Хімія 

Біологія і екологія 
Свічкар Сабріна 

Станіславівна 

Викладач вища, Полтавський 

національний 

педагогічний університет 

ім. В.Г.Короленка, 2021, 

Спеціальність – середня 

освіта (Біологія) 

Професійна кваліфікацію 

бакалавр середньої 

освіти. Учитель біології,  

Додаткова спеціалізація – 

середня освіта (Хімія). 

 

Спеціаліст  01 років 00 місяців 

Історія України 

Всесвітня Історія 

Громадянська освіта 

Географія 

Волін Сергій 

Віталійович 

 

Викладач вища, Харківський 

державний університет 

ім. О.М.Горького  за 

спеціальністю 

«Історія»,1980 

Кваліфікація- історик, 

викладач  історії та 

суспільствознавства 

 

Спеціаліст 

 

30 років 03 місяців 

 

Іноземна мова  

Зарубіжна 

література 

Технології 

Основи англійської 

мови за 

професійним 

спрямуванням 

 

Гордієнко Микола 

Вікторович  

 

Викладач вища,Сумський 

державний педагогічний 

інститут ім. 

А.С.Макаренка, 2013. 

Спеціальність «Мова і 

література  (англійська)». 

Кваліфікація філолог, 

вчитель англійської і 

німецької мов та 

зарубіжної літератури. 

Курси підвищення 

кваліфікації з предметів 

Спеціаліст другої 

категорії, 2016 

 

04 роки  11 місяців 



духовно-морального 

спрямування № 001/61 від 

30.03.2021. Курси 

підвищення кваліфікації, 

свідоцтво ПК-02139771 

21381-22 (предмет 

«Технології»),  

ПК 0213977 21428-22, 

(іноземна мова).2022  

 

Українська мова 

Українська 

література 

 

Кобилко Надія 

Олександрівна 

 

Викладач вища, Сумський 

державний педагогічний 

інститут ім. 

А.С.Макаренка. 

спеціальність: українська 

мова і література, 1987 

кваліфікація: вчитель 

української мови та 

літератури. Курси 

підвищення кваліфікації, 

свідоцтво ПК-02139771 

21256-22, 2022. 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель 

34 років 10 місяців 

Фізична культура 

 
Мовчан Віталій 

Анатолійович 

 

Викладач 

 

вища, Сумський 

державний педагогічний 

університет ім. 

А.С.Макаренка, 2010 р. 

Спеціальність» 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізична 

культура» 

Кваліфікація: вчитель 

фізичної культури. Курси 

Спеціаліст  03 роки 11 міс. 



підвищення кваліфікації, 

свідоцтво ПК-02139771  

22808-22, 2022. 

 

Інформатика 

Інформаційні 

технології 

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 

35830447/2685-20 від 

20.11 2020 (методисти 

ПТНЗ). Курси 

підвищення кваліфікації, 

ПК 02139771 18176-20 від 

30.11.2020 (викладач 

професійно-теоретичної 

підготовки) Курси про 

навчання з перевірки 

знань по охороні праці 

посвідчення № 1967 

протокол від 09.07.2021с 

№ 114.Посвідчення водія 

центр 5943 ВХТ 839912 

від 30.12.2016. 

 

Спеціаліст І 

категорії,2019 

 

 27 р., 03 міс. 

Алгебра та початки 

аналізу 
Мовчан Антоніна 

Василівна 

Викладач вища, 

Сумський державний 

Спеціаліст першої 

категорії, 2018 

45 р 00 міс. 



Геометрія 

Фізика і астрономія 

 педагогічний інститут ім. 

А.С.Макаренка, 1977, 

Спеціальність – фізика та  

математика   

Присвоєно кваліфікацію і 

звання  вчителя фізики та 

математики середньої 

школи. Курси  

підвищення кваліфікації 

свідоцтво ПК 02139771 

22701-22, 2022 

  

 


