
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 

 

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 

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 

Спеціаліст вищої 

категорії, 2017 р. 

(методист), 

спеціаліст  першої 

категорії, 2017 р. 

(викладач) 

 

37 р.01 міс. 



ПК 0213977116325-20 видане 

2020р. 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами  

товарознавства 

Облік, калькуляція і 

звітність 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з основами  

товарознавства 

Негода Людмила 

Миколаївна 

Викладач повна вища, Білгородський   

кооперативний інститут, 

товарознавство і організація 

торгівлі, товарознавець вищої 

кваліфікації, 1990 р. 

Професійно-технічна освіта, 

вища професійне училище 

харчових технологій та 

ресторанного господарства, 

кухар четвертого розряду, 

кондитер  третього розряду.  

Курси підвищення кваліфікації 

при Сумському обласному 

інституті післядипломної 

педагогічної освіти,  свідоцтво 

ПК 02139771 20934-21, видане 

2021р. 

 

спеціаліст  першої  

категорії,2018 р. 

20 р.00 міс. 

Устаткування  

підприємств 

громадського 

харчування 

Малювання та 

ліплення 

Гігієна і санітарія 

виробництва 

Фізіологія харчування 

Технологія 

національних 

борошняних і 

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, 2019 02 р.11 міс. 



кондитерських 

виробів 

Дизайн виробництва 

Організація 

виробництва та 

обслуговування 

Професійно-практична підготовка 

Виробниче 

навчання 
Мазна Юлія 

Олександрівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Сумський національний 

аграрний університет, 

технологія зберігання, 

консервування та переробки 

молока, інженер-технолог 

Харківський бізнес-коледж, 

технологія харчування, технік-

технолог, кухар 5р. 

ДНЗ «Сумський центр 

професійно-технічної освіти 

харчових технологій, торгівлі 

та ресторанного сервісу», 

кондитер 4р. 

 

14 тарифний розряд 

майстер в/н ІІ 

категорії 

15 р.00міс. 

Виробниче 

навчання 
Запотушняк 

Людмила 

Леонідівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Сумський технікум цукрової 

промисловості, хлібопекарське 

виробництво,технік-технолог 

ДНЗ «Сумський центр 

професійно-технічної освіти 

харчових технологій, торгівлі 

та ресторанного сервісу», 

кухар 4р., кондитер 4 розряду 

13 тарифний 

розряд 

03 р.00 міс. 

 


