
Категорія

Педаго-

гічне 

звання

Робочий 

розряд, 

клас

Педаго-

гічне 

звання

1

Толмачова 

Ірина 

Семенівна

директор 31.03.1966 вища

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім.Г.С.Сковороди, 

1989

 математика і фізика спецпредмети-240
21 р.  ; 

8р.1м; 8р.1м
вища

виклад

ач-

методи

ст

14.04.2016

УІПА управління 

якістю освіти в 

закладах ПТО2016. 

Учбово-курсовий 

комбінат 

"Харківжитлобуд" з 

охорони праці, 

електробезпеки, 

пожежної безпеки 

2020

2018 УІПА з педагогіки, методики 

та менеджменту освіти. 2018 ХНУ 

ім. В.Н.Каразіна інститут 

післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання 

Математика.Алгебра. Алгебра та 

початки аналізу. Геометрія.

2022

2

Бендер 

Світлана 

Олександрівна

заступник 

директора з 

навчально-

виробничої  

роботи 

09.06.1974 вища

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н.Каразіна, 2002

банківська справа 
3р9м, 3р9м, 

3р9м

УІПА менеджмент 

(управління 

навчальними 

закладами як 

керівник) 2018

3

Карлашова 

Світлана 

Олексіївна

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

26.05.1972 вища 

Харківський 

державний 

університет , 1994 

історія історія-240

27р 1м; 

5р1м; 27р 

1м

вища

виклад

ач-

методи

ст

13.04.2017 30.03.21  

2017 УІПА 

управління якістю 

освіти в навчальних 

закладах. Учбово-

курсовий комбінат 

"Харківжитлобуд" з 

охорони праці, 

електробезпеки, 

пожежної безпеки 

2020

УІПА- викладач історії та суспільних 

наук 2020 

2022

4
Швець Ольга 

Олександрівна

заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 

23.08.1974 вища

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім.Г.С.Сковороди, 

1996

математика спецпредмети-240
8р 1 м; 8 р 

11 м; 8р 1 м
перша 13.04.2017 30.03.18

2017 УІПА 

управління якістю 

освіти в навчальних 

закладах 

2017 УІПА з педагогіки, методики 

та менеджменту освіти як викладач 

професійно-технічної підготовки. 

2018 ХНУ ім. В.Н.Каразіна 

інститут післядипломної освіти та 

заочного (дистанційного) навчання. 

Інформатика

2022

5

Андрющенко 

Ірина 

Степанівна

старший майстер  05.02.1961 вища

Харківський 

політехнічний 

інститут імені 

В.І.Леніна, 1990

електропривод та 

автоматизація 

промислових установок

5р 1 м ; 5р 

1м;  5р 1м

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти , 

жовтень 2017
2022

6
Аксьонова Віра 

Олексіївна

викладач, 

основний
19.03.1966 вища

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім.Г.С.Сковороди, 

1992

фізичне виховання

фізичне виховання-

378, гурток 

волейболу - 360 

32р; 32р ;4р 

1м
 перша 30.03.21

2021 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту освіти 

Харківського національного 

педагогічного університету ім. 

Г.С.Сковороди. Середня освіта 

(фізична культура). 2020 УІПА 

викладач з предмета "Захист 

України" (медико-санітарна 

підготовка) 2026

7

Антонов 

Олександр 

Валентинович

сумісник , 

керівник гуртка
20.01.1975 середня

Харківське училище 

культури, 2001

народна художня 

творчість

гурток "Художня 

самодіяльність"-

360

11р 6м; 

11р6м; 3р
друга

14.03.2018

ХАНО керівники гуртків 2018

2023

8

Абрамченко 

Марина 

Євгеніївна

керівник 

гуртка,викладач, 

основний

24.01.1989 вища

Національний 

технічний 

університет "ХПІ" 

2013

викладач фізичного 

виховання, менеджер 

спорту

фізична культура - 

315; керівник 

гуртка "Футбол" , 

"Волейбол"-540

6р5м, 6р1м, 

6р1м
друга 30.03.2021

УІПА викладач фізичної культури 

2020. Інститут підвищення 

кваліфікації працівників і 

менеджменту освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету ім.Г.С.Сковороди - 

керівник гуртка 2021

2026

9
Алєко Алла 

Олександівна

майстер в/н, 

основний
19.01.1974 вища

Національний 

аерокосмічний 

університет 

ім.М.Є.Жуковського

,2008; Харківський 

бізнес-коледж 1995

економіка 

підприємства; 

технологія 

приготування їжі та 

організація 

громадського 

кухар,кондитер

3р10м, 

3р10м,3р10

м

5 26.03,2019

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти , 02.06.2018

2024

Який навчальний 

заклад закінчив, в 

якому році (для тих, 

хто навчається, 

вказати назву 

навчального закладу та 

курс)

Додаток 1

Список педагогічних працівників станом на 01.10.2021

Державний навчальний заклад "Слобожанський регіональний центр професійної освіти
навзва ЗП(ПТ)О
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№ 

з/п

Який предмет 
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10

Бєлєвцова 

Наталя 

Анатоліївна

викладач, 

основний
24.04.1972 вища

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім.Г.С.Сковороди, 

1989

українська мова та 

література

українська мова та 

література-1187 

25р 7м ;25р 

7м; 24р 1м
вища 

старши

й 

виклад

ач

13.04.2017
УІПА викладач української мови та 

літератури 2020 

2022

11

Безбородова 

Світлана 

Миколаївна

викладач, 

основний
18.04.1970 вища

Харківський 

інженерно-

будівельний інститут 

1992

промислове та цивільне 

будівництво
спецпредмети-761

штукатур, 

лицювальник-

плиточник, маляр

25р.5м,25р5

м, 25р5м
вища 4 29.03.2018 30.03.2021

2017 УІПА з педагогіки, методики 

та менеджменту освіти. 2020 УІПА 

"Захист України"

2020 УІПА

2023

12

Бордіян Ігор 

Мирославович

викладач, 

начальник штаба 

ЦЗ 15.01.1961 вища

Одеський інститут 

Сухопутних 

військ,2001

Організація тилового 

забезпечення військ 

(сил)

Захист України-

383

3р 1м; 3р 

1м; 3р 1м спеціаліст 30.03.2021

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

,викладачі професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

19.04.2019; КВНЗ "ХАНО" з 

Захисту Вітчизни 2020 2026

13

Бордіян 

Маргарита 

Ігорівна 

керівник гуртка, 

сумісник 
29.10.1996 середня

Харківський 

державний академія 

культури-2020

сценічне мистецтво

гурток 

театрального 

мистецтва-360

2р 9 м; 2р 

9м; 2 р 9м
спеціаліст

2025

14

Бондаренко 

Андрій 

Григорович

майстер  в/н 

водінню, 

основний

04.10.1969

середньо-

спеціальн

а

СПТУ-55,1987

тракторист-машиніст 

широкого профілю з 

умінням виконувати 

роботи слюсаря по 

ремонту 

сільськогосподарських 

машин

14р3м ;14р 

3м; 3р 1м
5 30.03.21

УІПА  педагогіка, методика 

та менеджмент освіти 

26.12.2017; УІПА як майстер 

водінню 2020; Регіональний 

сервісний центр ГСЦ МВС в 

Харківській обл. Атестат- 

напрям підготовки водіїв% 

навчання керуванню 

транспортними засобами 

2020 2026

15

Бондаренко 

Валентина 

Тимофіївна 

вихователь,основ

ний
19.04.1949 вища

Харківський 

інженерно - 

будівельний 

інститут, 1974

водопостатачання та 

каналізація

4р 8м; 4р 

8м; 3р
спеціаліст

30.03.2021 

вихователь

УІПА як вихователь гуртожитку 

2020

2026

16
Бєлякін Дмитро 

Олександрович

майстер в/н, 

основний-

мобілізований

08.05.1982
середньо-

технічна

Харківський 

індустріально-

педагогічний 

технікум-2013

майстер виробничого 

навчання-технік- 

технолог

Електрогазозварник, 

водій 

автотранспортних 

засобів (кат."С")

12р1м,12р1

м,12р1м

17

Боровик 

Олександр 

Миколайович

майстер в/н, 

керівник гуртка, 

основний

07.04.1975 вища

Харківська державна 

академія култури 

2001

керівник оркестру 

народних інструментів, 

викладач фахових 

дисциплін

Керівник гуртка 

"Вокальний 

ансамбль"-360

штукатур, 

лицювальник-

плиточник, маляр

26р, 

6р10м,6р10

м

3 30.03.2021  

2018 УІПА з педагогіки, 

методики та менеджменту 

освіти. 2021 Інститут 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і 

менеджменту освіти 

Харківського національного 

педагогічного університету 

ім.Г.С.Сковороди як 

керівник гуртка "музичне 

мистецтво"

2026

18
Балабан Ірина 

Павлівна

майстер в/н , 

основний
11.04.1984 вища

Харківський 

національний 

економічний 

університет 2008, 

Старосалтівське 

ПТУ-57 2002

спеціаліст з маркетингу; 

кухар

спецдисципліни-

105
Кухар-кондитер

6р1м; 6р1м; 

6р1м
спеціаліст 4 05.03.2019

2018 УІПА з педагогіки, 

методики та менеджменту 

освіти

2024

19

Волков Сергій 

Олександрович

викладач, 

сумісник 20.12.1982 вища

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія,2007 р

професійне навчання. 

Комп'ютерні системи та 

мережі. Інженер-

дослідник комп'ютерних 

систем, педагог в галузі інформатика-122

14р 2м; 14р 

2м; 14р 2м спеціаліст

2018 УІПА з педагогіки, методики 

та менеджменту освіти

2022

20
Дадика Ірина 

Олексіївна

викладач, 

основний
08.08.1970 вища

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія,2013 р

управління навчальним 

закладом
спецпредмети-980

15р 9м; 15р 

9м; 15р 9м
вища 30.03.18

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти,викладачі професійно-

теоретичної підготовки закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 19.04.2019; Prometheus 

23.04.2020. УІПА викладач з 

предметів загальнопрофесійної та 

професійно-теоретичної підготовки 

2020
2023

21

Душина 

Людмила 

Олександрівна

викладач-

методист
08.12.1947 вища

Харківський 

авіаційний інститут, 

1972

конструювання і 

виробництво 

радіоапаратури

Захист України-

158, спецпредмети-

129

41 р.; 

41р.;2р 1м
вища

виклад

ач - 

методи

ст

15.04.21

2019 Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

викладач професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної освіти). 2020 

УІПА викладач предмета "Захист 

України" (медико-санітарна 

підготовка).
2026



22

Дегтяренко 

Анастасія 

Анатоліївна

майстер в/н, 

основний
20.09.1991 вища

Стаханівський 

навчально-науковий 

інститут гірничих та 

освітніх технологій 

Української 

Професійна освіта. 

Охорона праці
Кухар

5р 1м; 5р 

1м;  5р 1м

2022

23

Євдошенко 

Людмила 

Володимирівна

вихователь, 

основний
07.10.1963 вища

Ворошиловградськи

й 

сільськогосподарськ

ий інститут 1986

агрономія
14р3м, 

6р2м, 14р3м

30.03.2021 

вихователь

2018-ХАНО вихователь шкіл 

і інтернатів

2026

24
Жданова Олена 

Володимирівна

старший майстер 

(відділення), 

основний

02.11.1964 вища

Харківський 

державний 

технічний 

університет 

будівництва та 

архітектури-2008, 

Перший Харківський 

індустріально-

педагогічний 

технікум-1982

інженер-будівельних, 

технолог; технік-

будівельник, майстер 

виробничого навчання

спецпредмети-255
30р1м,18р10

м, 30р1м
друга 30.03.2021

2016 ПО ДВНЗ 

"УМО" старші 

майстри ПТНЗ

2018 УІПА з педагогіки, методики 

та менеджменту освіти

2026

25
Жданова Іванна 

Леонідівна

майстер в/н , 

основний
03.09.1989 н/вища

навчається в УІПА- 

5 курс

технологічний 

факультет

гурток 

танцювальний- 360
кухар

2р 11м;2р 

11м;21р 11м

26
Заєць Віра 

Леонідівнв

бібліотекар, 

основний
09.05.1960

середньо-

технічна

Харківський заочний 

машино-будівний 

технікум 1983

планування на 

підприємствах 

машинобудівної 

промисловості

7м; 7м; 7м

27
Закорко Ірина 

Володимирівна

викладач, 

основний
04.10.1968 вища

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут 1991

історія

історія та 

суспільнополітичні 

дисципліни-890

32р1м,29р1

м, 8р10м
вища 02.04.2020 2019 ХНПУ ім.Г.Сковороди історія 

2025

28
Зотова Діана 

Володимирівна

викладач, 

основний
14.07.1990 вища

Українська 

інженерно-

педагогічна академія 

2014

Професійна освіта. 

Нафтогазова справа.

хімія,біологія і 

екологія-826

7р1м, 7р1м, 

7р1м
друга 02.03.2020

2018 Інститут підвищення 

кваліфікації, перепідготовки ХНПУ 

ім.Г.Сковороди- середня освіта 

(Хімія); ХАНО еволюційні аспекти 

навчання біології рослин, тварин та 

людини 25.05.2021, навчання учнів 

збереження здоров'я 

репродуктивної та ендокринної 

систем 17.06.2021. ТОВ "На урок" 

проєктна  технологія навчання на 

уроках біології 2021

2025

29

Коротков 

Дмитро 

Сергійович

викладач, 

сумісник 29.07.1972 вища

Харківський 

державний 

університет, 1995 р     

Східноукраїнський 

національний 

університет імені 

Володимира 

Даля,2011

Історія. Політичні 

інститути та процеси.

основи правових 

зань, основи 

трудового 

законодавства-435

24р 8м;2р 

1м;2р 1м вища

Кандид

ат 

політич

них 

наук, 

доцент 

кафедр

и 

філосо

фії та 02.04.2020

2020 ХАНО громадянська освіта; 

2021 ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

використання програмного 

забезпечення MS Excel для обробки 

та аналізу даних 2025

30

Кошелєв 

Михайло 

Васильович

викладач-

методист, 

основний

22.01.1959р вища

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім.Г.С.Сковороди, 

1986

математика 

математика, 

інформатика, 

технології-1138

29р 6 м; 6р 

1м; 6р 1м
вища 

виклад

ач - 

методи

ст

20.03.2020

ХАНО- інформатика та математика 

2018; УІПА-як викладач 

інформатики 2019

2025

31

Курочка 

Олександр 

Петрович

викладач, 

основний
17.05.1963 вища

Харківський 

державний 

університет 1990

фізика

інформатика, 

фізика, астрономія-

870

27р10м,27р1

0м,5р1м
перша 01.03.2017

2019 ХАНО інформатика. УІПА 

фізика 2020

2022

32

Корецька 

Валентина 

Олександрівна

соціальний 

педагог,керівник 

гуртка, викладач 

основний

06.02.1966 вища

Харківський 

державний 

університет 1990

географ, викладач 

географії

географія, 

мистецтво-657
29р8м,8р,8р вища 02.04.2020

2018 ХАНО- 

соціальні педагоги

2019-ХНУ ім. В.Н.Каразіна - 

географія 2020 УІПА викладач 

спецдисциплін
2025

33

Калашник 

Галина 

Миколаївна

майстер в/н , 

основний
20.03.1964

середньо-

технічна

Харківський 

державний механіко-

технологічний 

технікум 1996

молодший спеціаліст-

організатор швейного 

виробництва

Кухар-кондитер
30р, 30р, 

30р
5 30.03.2021

2018 УІПА з педагогіки, 

методики та менеджменту 

освіти

2026

34
Колісник Олена 

володимирівна 

майстер в/н , 

основний
07.10.1977

середньо-

технічна

Харківський 

будівельний 

технікум,1998

бухгалтерський облік, 

контроль, і аналіз 

господарської 

дисципліни

кухар

2 р 10м; 

2р10м; 

2р10м

 5 30.03.2021

2019 УІПА з педагогіки, 

методики та менеджменту 

освіти
2026



35

Костяний 

Павло 

Миколайович

майстер в/н 

водінню, 

основний

29.01.1956
середньо-

технічна

Хорольський 

технікум механізації 

сільськогогосподарс

тва 1978

механізація сільського 

господарства

Тракторист-машиніст 

сільського виробництва 

(категорії "А1"), водій 

автотранспортних 

засобів (категорії "В,С)

11р1м,11р1

м,11р1м
30.03.2021

2018 УІПА з педагогіки, 

методики та менеджменту 

освіти. 2020 Регіональний 

сервісний центр МВС в 

Харківській обл. атестат 

спеціаліста- напрям 

підготовки водіїв- практичне 

керування транспортним 

засобом. 

2026

36
Корякіна Марія 

Юріївна

майстер в/н , 

основний
19.07.1980 вища

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет  

ім.Г.С.Сковороди,  

2005; ПТУ-2 1998

психологія; штукатур, 

маляр, плиточник

Штукатури,лицювальн

ики,маляри

13р10м ; 2р 

4м; 2р 4м
5 30.03.2021

2019 УІПА з педагогіки, 

методики та менеджменту 

освіти

2026

37

Котляров 

Дмитро 

Васильович

майстер в/н , 

основний
03.09.1993 вища

Харківський 

національний 

університет міського 

господарства 2016, 

Харківський 

індустріально-

педагогічний 

технікум 2013

бакалавр будівництво; 

Професійна освіта, 

будівництво

Електрогазозварник, 

водій 

автотранспортних 

засобів (кат."С")

7р1м,7р1м,7

р1м
4 30.03.2021

2020 Українська інженерно-

педагогічна академія

2026

38

Катуніна 

Маріанна 

Робертівна

майстер в/н , 

основний
21.01.1992 вища

Харківський 

державнйи 

університет 

харчування та 

торгівлі, 2014

харчові технології та 

інженерія
кухар,кондитер

2 р 1м; 2р 

1м; 2р1м
30.03.21

2020 Українська інженерно-

педагогічна академія

2026

39

Лебединський 

Олексій 

Леонідович

майстер в/н 

водінню, 

викладач, 

основний

21.06.1973 вища

Харківський 

зооветеринарний 

інститут 1995

зоотехнія

спецдісципліни-

222

Тракторист-машиніст 

сільськогогосподарства 

(кат"А1");водій 

автотранспортних 

засобів (кат"В,С"); 

робітник фермерського 

господарства

1р 9м; 1р 

9м; 1р 9м
спеціаліст

2022

40

Лохман 

Владислав 

Анатолійович

викладач, 

основний  
25.08.1995 вища

Харківський 

національний 

університет 

будівництва та 

архітектури 2018

Будівництво та цивільна 

інженерія
спецпредмети-251

робітник фермерського 

господарства
2р, 2р, 2р спеціаліст

2021 УІПА викладач предметів 

професійно-теоретичної підготовки

2022

41

Мизнікова 

Анастасія 

Вадимівна

соціальний 

педагог, основний
19.12.1997 н/вища

Харківський 

гуманітарний 

університет 

"Народна українська 

академія" 2021

соціологія
4р 8м ; 4р  

8м; 4р 8м

2026

42

Мігущенко 

Антоніна 

Дмитрівна

майстер в/н , 

основний
02.09.1962

середньо-

технічна

Харківський бізнес-

коледж 1995

технік-технолог 

громадського 

харчування

Кухар-кондитер
31р2м,31р2

м,31р2м
4 30.03.2021

2018 УІПА з педагогіки, 

методики та менеджменту 

освіти
2026

43

Мелешко 

Валерій 

Геннадійович

майстер в/н 

водінню, 

основний

11.03.1966 вища

Харківський 

інститут механізації 

та електрифікації 

сільського 

господарства 1988

інженер-механік

тракторист-машиніст 

сільського виробництва 

(категорії "А1"), водій 

автотранспортних 

засобів (категорії "В,С); 

електрогазозварник, 

водій 

автотранспортнихзасоб

ів (кат "С")

4р,4р,4р 30.03.2021

2020 УІПА як майстер 

виробничого навчання. 2017 

Регіональний сервісний 

центр МВС в Харківській 

обл. атестат спеціаліста- 

напрям підготовки водіїв- 

навчання водінню 

транспортних засобів 

категорії "В,С" 

2026

44

Назаренко 

Максим 

Віталійович

майстер в/н  , 

основний
30.07.2001 н/вища

Харківський 

кооперативний 

торгово-економічний 

коледж  2019, 

навчається в 

Харківському 

державному 

університеті 

харчування та 

торгівлі 5 курс

готельно-

ресторанняасправа

спецдисципліни - 

416
кухар

2р 1м; 2р 

1м; 2р1м
спеціаліст 30.03.2021

2020 Українська інженерно-

педагогічна академія

2026

45
Наширо Андрій 

Андрійович

майстер в\н, 

викладач, 

основний

26.05.1992 вища

Харківський 

національний 

автомобільно-

дорожній 

університет 2014

спеціаліст з 

автомобільного 

транспорту

спецдисципліни-

416

тракторист-машиніст

1р 1м; 1р 

1м; 1р 1м
 

Регіональний сервісний центр ГСЦ 

МВС в Харківській обл. Атестат- 

напрям підготовки водіїв: правила 

дорожнього руху, основи безпеки 

руху, будова та експлуатація ТЗ 

2020

2020 Українська інженерно-

педагогічна академія

2022



46
Оліфір Оксана 

Вікторівна

майстер в/н, 

викладач, 

основний

18.07.1974 вища

Харківський 

державний 

технічний 

університет 

будівництва і 

архітектури, 1996

водопостачання , 

водовідведення і 

раціональне 

використання водних 

ресурсів 

спецпредмети- 248 Кухар
5р1м;5р1м; 

5р1м
спеціаліст

5

26.03.2019 30.03.2018

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти , 

18.05.2018

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти , 09.06.2017

2023

47
Пелих Наталя 

Олександрівна

викладач, 

основний
13.04.1969 вища

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут 1991

математика та фізика математика-740
29р1м,98р1

м,25р4м
вища 30.03.2021

2017 ХАНО математика, 2020 

ХАНО тематичний спецкурс

2026

48

Перехода 

Лариса 

Сергіївна

викладач, 

основний
07.05.1964 вища

Харківський 

інститут 

громадськогохарчув

ання 1987

технологія та 

організація 

громадського 

харчування

спецпредмети-978
27р6м,13р1

м,27р6м
перша 05.03.2019                                                                                                                                                                                                        

2024

49

Пліско 

Людмила 

Дмитрівна

викладач, 

основний
29.05.1984 вища

Харківський 

державний 

університет 

харчування та 

торгівлі,2006

Технологія харчування спецпредмети-1012
15р 1м ;15р 

1м; 15р 1м
вища 15.04.2021

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти,як 

викладач 2019; УІПА викладач 

професійно-теоретичної підготовки-

2020 2026

50
Пятак Наталя 

Миколаївна

практичний 

психолог, 

основний

04.06.1975 вища

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет  

ім.Г.С.Сковороди,  

2015

психологія
спецдисципліни-

273

13р 2м; 4р 

1м; 4р 1м
перша

30.03.2021 

психолог
30.03.2021

ХНУ 

ім.В.Н.Каразіна 

центр 

післядипломної 

освіти. Психологія 

2020

 УІПА з педагогіки, методики та 

менеджменту освіти 2019

2026

51
Перехода Юрій 

Володимирович

керівник 

фізвиховання, 

основний

15.07.1959 вища

Київський 

державний інститут 

фізичної культури 

1991

викладач фізичної 

культури, тренер з 

лижного спорту

фізична культура -

877

38р9м,23р7

м,37р
вища 28.03.2019  ХАНО фізична культура 2017

2024

52
Півень Ірина 

Володимирівна

майстер в/н , 

основний
02.06.1960

середньо-

технічна

Харківський 

будівельний 

технікум 1979

технік-будівельник

штукатур, 

лицювальник-

плиточник, маляр

31р,29р1м,3

1р
30.03.2021

2018 УІПА з педагогіки, 

методики та менеджменту 

освіти

2026

53

Посохов 

Дмитро 

Альбертович

майстер в/н , 

основний
17.01.1993

середньо-

технічна

Харківський 

індустріально-

педагогічний 

технікум-2013

майстер виробничого 

навчання-технік-

будівельник-технолог

Захист України-

306

штукатур, 

лицювальник-

плиточник, маляр

8р1м,8р1м,8

р1м
спеціаліст 4 30.03.2021 30.03.2021

2019 ХАНО Захист 

Вітчизни.Фізична культура

2020 УІПА як майстер 

виробничого навчання

2026

54

Постольний 

Ярослав 

Володимирович 

Володимирович

майстер в/н, 

викладач, 

основний

15.07.1986 вища

Харківський 

національний 

технічний 

університет 

сільського 

господарства  ім. 

Петра Василенка, 

2012

Механізація сільського 

господарства

спецдисципліни-

258

тракторст - машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва

6р 10м., 3р 

10м; 3р 10м.
спеціаліст 26.03.2019 30.03.2017

УІПА педагогіка, методики та 

менеджмент освіти 2018. 

Регіональний сервісний центр ГСЦ 

МВС в Харківській обл. Атестат- 

напрям підготовки водіїв: правила 

дорожнього руху, основи безпеки 

руху, будова та експлуатація ТЗ 

2020

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти , 02.06.2018. 

Регіональний сервісний 

центр ГСЦ МВС в 

Харківській обл. Атестат- 

напрям підготовки водіїв: 

навчання керуванню 

транспортними засобами 

2020 2022

55

Романюк Євген 

Анатолійович

викладач. 

Сумісник 29.12.1993 вища

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

ім.Г.С.Сковороди, 

2016 правознавство

 історія України-

475 4р, 4р, 4р спеціаліст 30.03.2021 ХАНО - історія 2019 2026

56
Слиш Тетяна 

Юріївна

методист, 

основний
19.12.1959 вища

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім.Г.С.Сковороди, 

1981

математика математика-428
39р 11м; 7р1 

м;  7р 1 м
вища

виклад

ач-

методи

ст;  

30.03.2021 30.03.21 УІПА методист 2020 УІПА викладач математики 2020

2026

57

Ставіцький 

Сергій 

Володимирович

методист, 

основний
  02.01.1961 вища

Харківський іститут 

механізації та 

електрофікації 

сільського 

господарства, 1990

механізація сільського 

господарства

38р 1м; 4р 

1м; 4р 1м
перша 30.03.2017

2021 УІПА як майстер 

виробничого навчання

2022

58
Сіухіна Тетяна 

Миколаївна

викладач,   

сумісник
27.09.1976 вища

Українська 

інженерно-

педагогічна академія-

1998

Професійне навчання. 

Електроніка, 

радіотехніка, 

електронна 

схемотехніка

 фізика-астрономія-

310

19р6м,18р8

м,18р8м
перша 15.03.2018

  ХНУ ім. Каразіна фізика, 

астрономія 2018

2023

59

Сидорчук 

Ольга 

Олександрівна

викладач, 

основний
12.03.1983 вища

Інститут 

пісдипломної освіти 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С.Сковороди,2014

Мова і література 

(англійська)

англійська мова-

1043 

15р ;4р 10; 

4р 10м
перша 16.03.2017

ХАНО  історія 2019. ХАНО 

іноземна мова (англійська) 2019

2022



60
Сібірцев Вадим 

Ігорович

майстер в/н, 

викладач, 

основний

08.10.1953 вища

Харківський 

інститут 

громадського 

харчування.1979

товарознавство і 

організація торгівлі 

продовольчими 

товарами

спецдисципліни-

256
Кухар

7р 9м; 7р 

9м; 7р 9м
спеціаліст 5 30.03.2018 30.03.2021

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти- 

викладачі професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 2019. 

Регіональний сервісний центр ГСЦ 

МВС в Харківській обл. Атестат- 

напрям підготовки водіїв: правила 

дорожнього руху, основи безпеки 

руху, будова та експлуатація ТЗ 

2020

 

2023

61
Серікова Анна 

Іванівна

вихователь, 

сумісник
18.09.1954 cередня

Харківське 

педагогічне 

училище,1991

вихователь в 

дошкільних закладах

29р 9м ;  

29р9м;  9р 

10м

друга
31.03.2018 

вихователь

2018 Харківська гуманітарно-

педагогічна академія- психологія
2023

62
Сивуха Сергій 

Вікторович

майстер в/н , 

основний
02.11.1983 вища

Харківська державна 

зооветеринарна 

академія 2007

Ветеринарна медицина
спецдисципліни-

218

Тракторист-машиніст 

сільського виробництва 

(категорії "А1"), водій 

автотранспортних 

засобів (категорії "В,С)

2р7м, 2р 7м, 

2р7м
30.03.2021

2021 УІПА викладач предметів 

професійно-теоретичної підготовки

2020 УІПА як майстер 

виробничого навчання. 

2026

63

Сивуха Валерій 

Вікторович

майстер в/н  , 

основний 24.06.1987 вища

Харківська державна 

зооветеринарна 

академія 2011 ветеринарна медецина

Електрогазозварник, 

водій 

автотранспортних 

засобів (кат."С") 6м;6м ;6м

2021 УІПА як майстер 

виробничого навчання 2022

64

Троненко 

Людмила 

Тимофіївна

завідувач 

відділення
23.01.1963 вища

Харківський 

інститут механізації 

та електрифікації 

сільського 

господарства-1988

інженер-будівельник спецпредмети-240 23р,1р,23р друга 30.03.2021

2017 УІПА 

управління якістю 

освіти в навчальних 

закладах

2020 УІПА викладач з предметів 

загально-професійної та професійно-

теоретичної підготовки

2026

65

Тригубова 

Наталія 

Іванівна

викладач, 

керівник гуртка, 

основний

19.11.1979 вища

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет-2002

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Фізична культура.

фізична культура-

684, гурток 

настільного тенісу-

180

5р2м,3р,3р друга 30.03.2021

2020 УІПА викладач фізичної 

культури. 2021 Інститут 

підвищення кваліфікації 

працівників і менеджменту освіти 

Харківського національного 

педагогічного університету 

ім.Г.С.Сковороди- фізична 

культура і спорт (керівник гуртка)

2026

66
Троненко Ігор 

Анатолійович

викладач, 

основний
24.09.1964 вища

Харківський 

інститут механізації 

та електрифікації 

сільського 

господарства 1992

механізація сільського 

господарства
спецпредмети-1120

23р3м,14р10

м,23р3м
перша 01.03.2017

2019 УІПА педагогіка, методика та 

мпенеджмент освіти як викладач 

дисциплін автотранспортного 

профілю. Регіональний сервісний 

центр МВС в Харківській обл. 

Атестат- напрям підготовки водіїв: 

правила дорожнього руху, будова 

та експлуатація ТЗ 2020

2022

67
Ткачук Марина 

Володимирівна 

викладач, 

основний
04.02.1976 вища

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н.Каразіна, 2020

хімія
хімія, біологія-

1067

3р10м,3р10

м,3р10м
спеціаліст

2018 Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна 

центр післядипломної освіти. 

Біологія.Екологія
2025

68

Тімченко 

Світлана 

Ярослалівна

майстер в/н, 

викладач, 

основний

02.03.1984 вища

Харківський 

Державний 

університет 

харчування та 

торгівлі,2007

товарознавство та 

експертиза в митній 

справі

спецдисципліни-60 кухар,кондитер
11р 10м; 11р 

10м; 11р10м
 5 30.03.2021 26.03.2019

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти , 

19.04.2019

УІПА  педагогіка, методики 

та менеджмент освіти 2018

2024

69
Уханова Аліна 

Артемівна

викладач, 

основний
03.07.1996 вища

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 2018

середня освіта 

(українська мова і 

література) 

українська мова та 

література, 

зарубіжна 

література-1056

3р10м, 

2р11м,2р 

11м

  

ХАНО навчання української мови в 

умовах впровадження нової 

редакції Українського правопису 

2020. УІПА викладач зарубіжної 

літератури 2020.  ХАНО Новітні 

аспекти ЗНО з української мови та 

літератури 2021

2023

70

Устимова 

Наталія 

Сергіївна

завідувач 

бібліотекою, 

основний

01.01.1971 вища

Харківська державна 

академія культури-

2017

книгознавство, 

бібліотекознавство і 

бібліографія

17р 4м,17р 

4м, 17р 4м
друга 12.03.2018

2023



71

Фоменко 

Валерія 

Сергіївна

майстер в/н, 

викладач, 

основний

01.04.1993 вища

Державний 

університет 

харчування та 

торгівлі , 2016; 

Українська 

інженерно-

педагогічна академія 

2019

Технології хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів та 

харчоконцентратів; 

освітні, педагогічні 

науки

кухар,кондитер
5р 1м; 5р 

1м; 5 р  1м
 

2024

72

Харченко Юлія 

Павлівна

майстер в/н , 

основний

30.03.1994 вища

Харківський 

державний 

університет 

харчування та 

торгівлі 2017; 

Українська 

інженерно-

педагогічна академія 

2019

бакалавр харчові 

технології та інженерія; 

магістр менеджер 

(управитель) з 

адміністративної 

діяльності спецдісципліни-72 кухар 

6р;6р; 6р спеціаліст

2024

73

Цікало Тетяна 

Олексіївна

майстер в/н, 

викладач, 

основний
15.07.1971 вища

Харківський 

інститут 

громадського 

харчування.,1993

технологія продукції 

громадського 

харчування кухар

27р1м; 27р 

1м; 27р 1м перша 5

майстер 

виробн

ичого 

навчанн 30.03.2018 16.03.2017

УІПА педагогіка, методики та 

менеджмент освіти 2018

2020 Українська інженерно-

педагогічна академія 2022

74
Чеботар Ірина 

Валеріївна

старший 

викладач, 

основний

01.02.1974 вища

Харківський 

державний 

університет,1996 

фізика
фізика, астрономія, 

географія-1159

21р9м 

;20р2м; 

20р2м

 вища 

старши

й 

виклад

ач

04.04.2019
ХНУ ім. Каразіна  фізика, 

астрономія 2018

2024

75
Чорна Тетяна 

Миколаївна 

викладач, 

основний
02.09.1956 вища

Харківський 

інститут механізації 

та електрифікації 

сільського 

господарства, 1978

механізація сільського 

господарства
спецпредмети-712

40р 4 м; 

40р4м; 5р 

1м

перша 30.03.2017

УІПА педакогіка, методики та 

менеджмент освіти як викладач 

професійно-теоретичної підготовки-

2019 
2022

76

Чирочкина 

Любов 

Федорівна

вихователь, 

основний
06.06.1952

середньо-

технічна

Харківське 

педагогічне 

училище,1971

дошкільне виховання
8р 8м; 2р 

10м; 2р 10м

30.03.2021  

вихователь
УІПА вихователь гуртожитку 2020

2026

77 Чугай Олексій Андрійовичмайстер в/н 17.09.1990

середньо-

технічна

Харківський 

індустріально-

педагогічний 

технікум,2011

Професійне навчання.  

Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд

Штукатури,лицювальн

ики,маляри

10р2м; 

10р2м; 

10р2м 4 30.03.2021 УІПА як майстер в/н 2020 2026

78

Чопов Сергій 

Костянтинович

майстер в/н, 

викладач, 

основний

21.09.1953 вища

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія,1997

автоматизовані системи 

управління 

промисловими 

установками

спецдисципліни-

287

тракторст - машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва

27р 10м; 27р 

10м; 4р 1м перша 26.03.2019

26.03.2019

УІПА викладач  предметів 

професійно-теоретичної підготовки 

2021

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти , 02.06.2018; 2020 

Регіональний сервісний 

центр МВС в Харківській 

обл. атестат спеціаліста- 

напрям підготовки водіїв- 

ПДР і ОБР, будови та 

експлуатації ТЗ, навчання 

водінню ТЗ кат. "В". 2024

79

Чорна 

Валентина 

Іванівна

майстер в/н , 

основний

28.02.1960

середньо-

технічна

Харківський 

індустріально-

педагогічний 

технікум,1980; 

Харківське ПТУ-39 

1994

механізація та 

електрофікація 

тваринництва; кухар кухар

40р 2м ; 

40р2м;409р 

2м 5 30.03.2017

УІПА педагогіка, методики 

та менеджмент освіти 2017 2022

80

Шумкова 

Анастасія 

Вячеславівна

майстер в/н, 

основний 24.12.1999

середньо-

технічна

Харківський 

кооперативний 

торгово-

економічний 

коледж  2020 харчові технології  

спецдисципліни- 

219 кухар, кондитер 1м; 1м; 1м спеціаліст

81
Шульгін Юрій 

Віталійович

майстер в/н , 

основний
04.03.1964 вища

Харківський 

інженерно-

будівельний інститут 

1986

механічне обладнання 

підприємств 

будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій

спецдисципліни - 

313

робітник фермерського 

господарства

23р 1м; 4м; 

4м
вища доцент

2022

82
Шевченко 

Віктор Іванович

майстер в/н , 

основний
20.09.1964

середньо-

технічна

Вовчанський 

технікум механізації 

сільського 

господарства-1982

механізація сільського 

господарства; технік-

механік

Електрогазозварник, 

водій 

автотранспортних 

засобів (кат."С")

8р9м,8р9м,8

р9м
30.03.2021

2020 УІПА як майстер 

вуиробничого навчання

2026


