
Викладачі  професійно-теоретичної підготовки 
 

 Прізвище, ім’я, по батькові Посада  Освіта. Назва навчального закладу. Рік закінчення 

Кваліфікація, 

педагогічне 

звання 

Педагогічний 

стаж 

1.  БЕРКО 

Роман  Сергійович   

 

  

  

викладач Повна вища. Сумський національний аграрний 

університет 

«Промислове і цивільне будівництво»;  інженер-

будівельник. 2006 

 

Магістр. Глухівський національний педагогічний 

університеті імені О. Довженка 

015 Професійна освіта 

Магістр професійної освіти (Технологія виробництва і 

переробки продуктів сільського господарства). 

Викладач закладів освіти. Інженер-педагог. 2018   

спеціаліст 

 другої категорії 

 

5 

2.  ГОНЧАРЕНКО 

Наталія  Миколаївна 

  

  

  

  

викладач Неповна вища. Сумський технікум радянської торгівлі,  

«Технологія приготування їжі та організація" 

громадського харчування»; технік-технолог. 1992 

 

Навчання у ВНЗ «Сумський національний аграрний 

університет», харчові технології 

спеціаліст  

другої категорії 

 

 

 

6 

3.  КОВАЛЕНКО-ЛИТВИН 

Тамара  Іванівна      

викладач Повна вища. Український  державний університет 

харчових технологій, "Технологія цукристих речовин"; 

інженер-технолог. 1996 

спеціаліст 

 

5 

4.  МАРТИНІШИНА 

Юлія  Юріївна     

  

  

викладач Повна вища. Сумський державний університет 

«Менеджмент організацій»; магістр з менеджменту 

організацій. 2009 

 

Повна вища. Сумський державний університет 

«Інформатика»; математик-програміст (з правом 

викладання). 2015 

спеціаліст 

другої категорії 

 

 

14 



5.  НОВАК 

Олександра Іванівна – 

нагороджена нагрудним 

знаком «Відмінник освіти 

України»;  

почесними грамотами 

Міністерства освіти і науки 

України, грамотами Інституту 

педагогіки і психології 

професійної освіти НАПН 

України, грамотами 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА  

викладач Повна вища. Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка 

«Соціальна педагогіка. Практична психологія»; 

практичний психолог у закладах освіти. 2006 

 

Базова вища. Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка 

«Педагогічна освіта»; кваліфікація бакалавра,  

соціального педагога. 2005  

 

Неповна вища. Конотопський ІПТ 

«Промислове та цивільне будівництво»; Технік-

будівельник. Майстер виробничого навчання. 1984 

спеціаліст  

вищої категорії; 

«старший 

викладач» 

35 

6.  ОМЕЛЯНЕНКО 

Олександр Вікторович – 

нагороджений грамотами 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА 

викладач 2010,  магістр 

Глухівський національний  педагогічний університет 

ім. О.Довженка,  

«Професійне навчання. Механізація і гідромеліорація 

с.г.», інж.-педагог, дослідник 

 

2009, спеціаліст 

Глухівський національний  педагогічний університет 

ім. О.Довженка,  

«Професійне навчання. Механізація і гідромеліорація 

с.г.»,  

інж.-педагог 

 

2008, Глухівський національний  педагогічний 

університет ім. О.Довженка,  

«Професійне навчання. Механізація і  

гідроміліорація сільського господарства»,  бакалавр 

професійної педагогіки, молодший інж.-викладач 

практичного навчання 

 

спеціаліст першої 

категорії 

 

 

17 



7.  ПОЛУЯН 

Світлана Віталіївна - 

нагороджена грамотою 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА 

викладач 

Повна вища. Харківський  інститут громадського 

харчування 

«Товарознавство і організація торгівлі продовольчими 

товарами», товарознавець  вищої кваліфікації. 1984   

спеціаліст  

першої категорії 

 

35 

8.  ПУГАЧ 

Тамара  Миколаївна - 

 нагороджена грамотами та 

подяками Департаменту освіти 

і науки Сумської ОДА 

викладач Повна вища. Глухівський державний педагогічний  

інститут імені С.М.Сергєєва-Ценського 

 «Трудове і професійне навчання»; вчитель трудового і 

професійного  навчання, креслення та безпеки 

життєдіяльності. 2001 

спеціаліст  

вищої категорії; 

«старший 

викладач»; 

 

27 

9.  РИБКІНА 

Вікторія  Вікторівна  

  

   

 

викладач 

Повна вища. Сумський державний університет  

"Економіка і підприємство", "Фінанси"; економіст. 

2009 

 

Повна вища. Сумський державний університет 

"Інформатика"; математик-програміст  (професіонал в 

галузі програмування)  (з правом викладання). 2013 

спеціаліст  

другої категорії 

 

 

 

14 

10.  САЄНКО 

Ірина Іванівна 

 
викладач 

Повна вища. Харківська держана академія технології 

та організації харчування 

«Менеджмент організацій»; економіст-менеджер. 2001 

спеціаліст 17 

11.  СТРЕЛЬЧЕНКО 

Олена  Григорівна 
викладач 

Повна вища. Сумський державний університет 

"Економіка підприємств"; магістр з економіки 

підприємства. 2007 

спеціаліст  

першої категорії 

 

29 

12.  ФІЛІМОНОВА  

Олена Аманмуратівна 

 

 
викладач 

Повна вища освіта. Сумський національний аграрний 

університет 

 «Харчові технології». Освітня програма «Технологія 

зберігання, консервування та переробки м’яса»; 

інженер-технолог. 2017                                                                   

 

Базова вища. Сумський національний аграрний 

університет  

спеціаліст  

другої категорії 

 

14 



«Харчові технології та інженерія»; інженер-технолог із 

харчової інженерії. 2016 

 

Повна вища. Національна академія державної 

податкової служби України 

«Правознавство»; юрист. 2007                                           

13.  ШПАЧЕНКО  

Наталія  Іванівна – 

нагороджена грамотою 

Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА 
викладач 

Повна вища. Сумський державний університет 

«Економіка довкілля та природних ресурсів». 2009 

магістр з економіки довкілля та природних ресурсів. 

 

Повна вища. Харківський державний технічний 

університет будівництва та архітектури 

«Будівництво», бакалавр будівництва. 2000 

спеціаліст 

 першої категорії 

16 

 

 


