
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.Кондитер» 

Професійно-теоретична підготовка 

Професійна етика та 

основи психології 
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 

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  

Спеціаліст другої 

категорії, 2016 

 

04 роки  11 місяців 



 

 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з основами 

товарознавства 

Технологія 

приготування 

національних 

борошняних і 

кондитерських 

виробів  

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

Малювання та 

ліплення 

Кальченко Олена 

Олексіївна  

 

Завідувач, 

викладач 

вища, Харківська 

інженерно-педагогічна 

академія, інженер 

педагог  харчової 

промисловості,2014 

Сумський технікум 

Радянської торгівлі 

технік-технолог 

приготування їжі,1993. 

Курси підвищення 

кваліфікації,  

ПК02139771 15496-20 

від 13.03.2020 (викладач 

професійно-теоретичної 

підготовки); 

СП 35830447/2545-21, 

2021 (заступник 

директора з НВР). 

 

Спеціаліст І 

категорії, 2019 

16 р.11 міс 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Дизайн виробництва 

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 

Спеціаліст І 

категорії,2019 

 

 27 р., 03 міс. 



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. 

 

Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація 

виробництва та 

обслуговування 

Фізіологія 

харчування 

Облік калькуляція і 

звітність 

Лобанова Марина 

Вікторівна 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

викладач 

Професійно-технічна 

освіта, Державний 

навчальний заклад 

«Охтирський центр 

професійно-технічної 

освіти», професія 

«Кухар», 2009 р. 

Львівське вище 

професійне училище  

ресторанного сервісу та 

туризму, кондитер, 2014 

р. Українська 

інженерно-педагогічна 

академія,2014р., 

спеціальність 

«Професійна освіта. 

Технологія виробів 

Спеціаліст  08 р. 00 міс. 



легкої промисловості», 

кваліфікація: 

професіонал в галузі 

легкої 

промисловості,викладач 

дисциплін в галузі 

легкої промисловості.  

 

 

Професійно-практична підготовка 

Виробниче навчання Лобанова Марина 

Вікторівна 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

викладач 

Професійно-технічна 

освіта, Державний 

навчальний заклад 

«Охтирський центр 

професійно-технічної 

освіти», професія 

«Кухар», 2009 р. 

Львівське вище 

професійне училище  

ресторанного сервісу та 

туризму, кондитер, 2014 

р. Українська 

інженерно-педагогічна 

академія,2014р., 

спеціальність 

«Професійна освіта. 

Технологія виробів 

легкої промисловості», 

кваліфікація: 

професіонал в галузі 

легкої 

промисловості,викладач 

дисциплін в галузі 

11 тарифний розряд 08 р. 00 міс. 



легкої промисловості.  

Виробниче навчання Мовчан Світлана 

Всеволодівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Сумський технікум 

радянської торгівлі, 

спеціальність – 

технологія 

приготування їжі, 

технік-технолог, 1983 р. 

Великописарівське 

сільське споживче 

товариство Сумської 

обласної спілки 

споживчих товариств , 

кухар 5 р, кондитер 4 р  

14 розряд 20 років 00 міс. 

 


