
Якісний склад керівного складу 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 
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1 Сікірніцький 

Сергій 

Володимирович  

 

Директор 

14 4 

Повна вища, 2006 р., 

Глухівський державний педагогічний 

університет, спеціальність - професійне 

навчання, механізація і гідромеліорація 

сільського господарства,  кваліфікація - 

інженер-педагог (механізація сільського 

виробництва та гідромеліоративних робіт) 

- 
ІІ категорія 

 

Правила 

дорожнього руху 

Естетика 

Охорона праці 

2 

Замятіна Ірина 

Павлівна 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

23 16 

Повна вища, 1986 р., Київський 

технологічний інститут легкої промисловості, 

спеціальність - технологія швейних виробів, 

кваліфікація - інженер-технолог 

- 

  

І категорія 

 

 

3 

Ткаченко 

Вікторія 

Валентинівна 

 

Заступник 

директора  з 

навчально-

виховної 

роботи 

21 3 

Повна вища, 2003 р., Глухівський ДПУ 

спеціальність - педагогіка і методика 

середньої освіти. Трудове навчання, 

кваліфікація - вчитель трудового навчання 

(технічної та обслуговуючої праці), 

креслення, безпека життєдіяльності та 

механізація сільського господарства 

- 
 І категорія 

 

Техніка пошуку  

роботи 

Професійна етика 

Основи 

професійної етики і 

культури 

спілкування 

Ділова етика 



4 

Мірошниченко 

Наталія 

Миколаївна 

 

 

Заступник 

директора  з 

НМР 

 

35 

 

1 

 

Повна вища, 1987 р., СДПІ                             

ім. А.С.Макаренка, спеціальність – 

українська мова та література, кваліфікація - 

вчитель української мови та літератури, 

звання вчителя середньої школи 

- 
вища 

категорія 
- 

5 

Шкурдода 

Людмила 

Олександрівна 

Методист 6 

До   

ро- 

ку 

Повна вища, 2003 р.,  

СДПУ ім. А.С. Макаренка,  спеціальність – 

вчитель української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, кваліфікація – 

спеціаліст;  СДПУ імені А.С. Макаренка, 

2006 р., спеціальність – педагогіка вищої 

школи, кваліфікація – магістр 

- 
спеціаліст   

 

Українське 

ділове мовлення 

6 

Святський 

Олександр 

Миколайович 

Старший 

майстер 
9 2 

Повна вища,СумДУ, 2004 р., 

спеціальність – технологія обробки 

матеріалів на верстатах та автоматичних 

лініях, СумДУ, 2012 р., кваліфікація – магістр 

з екології, викладач ВНЗ 

- 
спеціаліст 

 

Охорона праці 

Спецтехнологія  

7 Тютюнник Ірина 

Сергіївна  

Методист  

4 

До 

ро- 

ку 

Повна вища, 2008 р.,                                   

СДПУ ім. А.С.Макаренка, спеціальність - 

історія, кваліфікація - історик , вчитель 

історії 

- спеціаліст           

ІІ категорії 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Якісний склад викладачів загальноосвітніх предметів 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське професійне 

училище будівництва і дизайну» станом на 01.09.2018 

 

1 
Бережна Ірина 

Анатоліївна 

Викладач 

фізики 
25 17 

Повна вища, 1990 р., СДПУ ім. А.С.Макаренка, 

спеціальність -  фізика і математика, 

кваліфікація – вчитель фізики та математики 

- 
вища 

категорія 

Фізика  

Астрономія 

2 

 

 

Бондар Наталія 

Миколаївна  

Викладач  

хімії,біології   

14 3 Повна вища, 2002 р., СДПУ  ім. А.С.Макаренка,             

спеціальність – педагогіка і методика середньої 

освіти. Біологія і хімії, кваліфікація - вчитель 

біології, хімії, валеології та основ екології; 

2003р., СДПУ ім. А.С.Макаренка,   спеціальність 

– педагогіка і методика середньої освіти. Біологія, 

кваліфікація – магістр педагогічної освіти 

викладач біології                           

- ІІ категорія 

  

 

Хімія  

Біологія  

Екологія  

3 Дарницька 

Олена 

Володимирівна 

Викладач 

укр. мова і 

літ. 

18 18 Повна вища, 1999  р., СДПУ ім. А.С. Макаренка,                   

спеціальність - українська мова і література та 

народознавство, кваліфікація - вчитель 

української мови і літератури, зарубіжної 

літератури та народознавства                               

-  

І категорія     

Українська мова 

Українська 

література 

4 Зеленін 

Микола 

Петрович 

Викладач 

фізкультури 

18 18 Повна вища, 1999 р.,  СДПУ ім. А.С.Макаренка,  

спеціальність – фізичне виховання і методика 

спортивно-масової  роботи, туристична робота,  

кваліфікація. – вчитель фізвиховання і валеології, 

керівник спортсекцій, організатор туристичної 

роботи                          

- вища 

категорія 

Фізична культура 

5 Косенко 

Олександра 

Петрівна 

Викладач 

іноземної 

мови 

17 17 Повна вища, 1998 р., СДПУ ім.. А.С.Макаренка, 

спеціальність – англійська і німецька мови,               

кваліфікація – вчитель англійської і німецької 

мов та зарубіжної літератури       

- вища  

категорія, 

педагогічне 

звання -

старший 

викладач 

Іноземна мова 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

 

6 

 

Овсієнко Віта 

Анатоліївна 

Викладач 

алгебри, 

21 21 Повна вища, 1996 р., СДПУ ім. А.С.Макаренка, 

спеціальність – математика та інформатика, 

 вища 

категорія 

Алгебра  

Геометрія  



 геометрії  кваліфікація – вчитель інформатики та математики  

 

  

 

7 

 

 

 

 

 

Петровський 

Сергій 

Григорович 

 

 

 

 

Викладач, 

Правознавст

ва 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Повна вища, 1985 р. Калінінградський  

державний університет, спеціальність – історія, 

кваліфікація – історик, викладач історії та 

суспільствознавства 

 

                                                     

- 

 

 

 

 

 

 

спеціаліст    

І категорії 

 

 

 

 

 

Основи правових 

знань 

Основи труд. 

законодавства 

Правознавство  

Історія України 

Всесвітня історія 

8 Ревенко Тетяна 

Василівна 

Викладач, 

іноземної 

мови 

16 16 Повна вища, 1998 р., СДПУ ім. А.С. Макаренка, 

спеціальність – російська мова та література і 

англійська мова, кваліфікація – вчитель 

англійської та російської мови, зарубіжної 

літератури                                    

- вища  

категорія    

Іноземна мова 

Людина і світ 

9 Сухоставець 

Ольга 

Миколаївна 

Викладач 

інформа-

тики 

25 21 Повна вища, 1992 р., СДПУ ім. А.С. Макаренка, 

спеціальність – математика і фізика, 

кваліфікація – вчитель фізики і математики 

- вища,   

педагогічне 

звання -

старший 

викладач 

Інформатика  

Інформаційні 

технології 

Технології  

10 Федін 

Людмила 

Миколаївна 

Викладач 

географії, 

економіки 

14 7 Повна вища, 2007 р., СДПІ ім. А.С.Макаренка, 

спеціальність - педагогіка і методика середньої 

освіти. Географія, кваліфікація - вчитель 

географії, основ економіки, організатор 

краєзнавчо-туристичної роботи 

- вища 

категорія 

 

Економіка  

Основи галузевої 

економіки 

Географія  

11 Філіпенко 

Володимир 

Михайлович 

Викладач 

фізкультури, 

«Захист 

Вітчизни» 

42 1 Повна вища, 1972 р., Сумське військове вище 

артилерійське училище, спеціальність – командна 

- ІІ категорія 

 

Захист Вітчизни 

Фізична культура 

12 Шерстюк Лідія 

Василівна 

Викладач  

української 

літератури,  

зарубіжної 

літератури 

26 15 Повна вища, 1989 р., СДПІ  ім. А.С. Макаренка,                      

спеціальність – російська мова і література,                             

кваліфікація – вчитель російської мови і 

літератури                      

- вища 

категорія, 

педагогічне 

звання -

старший  

викладач 

 

Зарубіжна 

література 

Українська 

література 

Художня культура 

 



Якісний склад викладачів професійно-теоретичної підготовки 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське вище 

професійне училище будівництва і дизайну» станом на 01.09.2018 

 
1 Ілліна Оксана 

Миколаївна 

 

Викладач 

ПТП 

21 19 Повна вища, 2002 р., Глухівський ДПУ, 

спеціальність – педагогіка і  методика середньої 

освіти, трудове навчання, кваліфікація – вчитель 

трудового навчання (технічна і обслуговуюча 

праця), креслення, безпека життєдіяльності 

 

 вища 

категорія, 

педагогічне 

звання - 

старший 

викладач 

Матеріалознавство 

Обладнання 

Обладнання 

швейних 

підприємств 

Основи 

конструювання 

одягу 

Конструювання 

одягу 

Моделювання і 

худ. оформлення 

Будівельне 

креслення 

Читання креслень 

2 Михно Світлана 

Вікторівна 

Викладач 

ПТП 

19 16 Повна вища,1988 р., Харківський інститут 

громадського харчування, спеціальність - 

технологія та організація ГХ, кваліфікація – 

інженер-технолог                             

 

     - І категорія 

 

Технологія 

приготування їжі 

Устаткування  

Гігієна та санітарія 

Організація 

виробницта та 

обслуговування 

Фізіологія 

харчування 

Облік, калькуляція 

і звітність 

3 Бояндін Євген 

Миколайович 

Викладач  

ПТП 

3 3 Повна вища, 2013 р., Глухівський національний 

педагогічний університет ім. О. Довженка, 

спеціальність - професійна освіта (будівництво), 

кваліфікація - інженер-педагог, дослідник 

-  

спеціаліст 

Матеріалознавство  

Технологія 

лицювальних і 

плиткових робіт 



(будівництво) 

 

Технологія 

штукатурних робіт 

Технологія 

малярних робіт 

4 Телеус 

Валентина 

Володимирівна 

Викладач 

ПТП 

7 3 Повна вища, 2009 р., Донбаська державна 

машинобудівна академія, спеціальність - 

електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод, кваліфікація -  інженер-

електромеханік; СДПУ ім. А.С.Макаренка, 

2016р., спеціальність – управління навчальним 

закладом, кваліфікація – керівник підприємства, 

установи та організації (у сфері освіти та 

виробничого навчання) 

       - 

 

ІІ категорія Спецтехнологія 

Основи 

електротехніки 

Електротехніка 

Технологія 

лицювально-

плиткових робіт 

Технологія 

штукатурних робіт 

Матеріалознавство  

Будівельне 

креслення 

5 

 

 

Шерстюк Анна 

Ігорівна 

 

Викладач 

ПТП 

9 9 Повна, вища, 2011 р., Глухівський НПУ               

ім. О.Довженка, спеціальність – педагогіка і 

методика середньої освіти. Трудове навчання,   

кваліфікація – вчитель трудового навчання, основ 

інформатики, креслення, безпеки життєдіяльності   

Сумське вище 

професійне 

училище 

будівництва і 

дизайну, перукар 

  

І категорія 

 

Перукарська справа 

Матеріалознавство 

Основа санітарії та 

гігієни 

6 Шевченко 

Валентина 

Сергіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

ПТП 

6 6 Повна вища, 2009 р., Київський національний 

університет технології та дизайну, спеціальність – 

швейні  вироби, кваліфікація – інженер-технолог-

конструктор                                 

 

 

 

 

 

 

 

Сумський 

професійний 

ліцей сфери 

послуг, кравець, 

закрійник -          

5 розряд 

ІІ категорія 

 

Технологія 

виготовлення одягу 

Технологія 

розкрою 

Спецмалювання 

Охорона праці 

Основи 

енергозберігаючих 

технологій 

Основи макіяжу 

Візажна справа 

 

 



Якісний склад майстрів виробничого навчання  

Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське вище 

професійне училище будівництва і дизайну» станом на 01.09.2018 

 
1 Бондаренко 

Дмитро 

Миколайович 

 

 

майстер  

в/н 

5 3 Повна вища,  2003 р., Глухівський ДПУ,  

спеціальність - дошкільне виховання, 

кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, 

інструктор з фізичного виховання дітей 

дошкільного віку   

Сумське СПТУ 

 № 6, елетро-

зварник ручного 

зварювання 3 

розряду 

10  розряд - 

2 Драник Раїса 

Вікторівна 

майстер  

в/н 

7 7 Повна вища, 2009 р., Глухівський ДПУ               

ім. О.Довженка, спеціальність - педагогіка і 

методика середньої світи. Трудове навчання,  

кваліфікація - вчитель трудового навчання, основ 

інформатики, креслення і безпеки 

життєдіяльності 

Сумський 

професійний 

ліцей будівниц-

тва та автотранс-

порту маляр -     

3 розряд, 

штукатур -         

3 розряд 

10  розряд  - 

3 Зімак Наталія 

Іванівна 

майстер  

в/н 

13 13 Повна загальна середня, навчально-виробничий 

комбінат управління побутового обслуговування  

населення  Ростовського облвиконкому,   

1975 р., спеціальність - перукар чоловічий. Центр 

перукарського мистецтва   “Алтан”, 2007 р., 

кваліфікація - перукар-стиліст 

Центр 

перукарського 

мистецтва   

“Алтан”, 2007 р., 

перукар-стиліст 

10 розряд - 

4 Квітченко Олена 

Віталіївна 

майстер  

в/н 

30 23 Повна вища, 1994 р., Курський державний 

педагогічний інститут,  спеціальність – загально-

технічні дисципліни і праця, кваліфікація -  

вчитель загально-технічних дисциплін і праці, 

майстер виробничого навчання 

Кролевецьке 

СПТУ,  кравець 

легкого 

жіночого одягу, 

5 розряд 

12  розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н  

І категорії 

- 

5 Козупиця 

Світлана 

Сергіївна 

майстер  

в/н 

21 17 Повна вища, 2008 р., Глухівський ДПУ, 

спеціальність – педагогіка і методика середньої 

освіти. Трудове навчання, кваліфікація – вчитель 

трудового навчання (обслуговуюча праця), основ 

інформатики, креслення, безпеки 

життєдіяльності; МПП “Алтан”, 1998 р., 

МПП “Алтан”, 

1998 р., перукар 

широкого 

профілю                         

12  розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н  

І категорії               

Спецмалювання 

Основа санітарії та 

гігієни 



кваліфікація – перукар широкого профілю                         

6 Литвинюк Лідія 

Миколаївна 

майстер  

в/н 

30 27 Вища базова, Київський професійно-педагогічний 

коледж,  2001 р., спеціальність - професійне 

навчання, кваліфікація - майстер виробничого 

навчання швейного виробництва 

     - 12  розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н  

І категорії 

- 

7 Литвинюк 

Степан 

Васильович 

майстер  

в/н 

31 31 Повна вища, 2015 р., Глухівський НПУ               

ім. О.Довженка спеціальність - технологічна 

освіта, кваліфікація - вчитель технологій, 

профільного навчання, креслення, безпеки життє- 

діяльності та інформатики 

СПТУ № 10  

Коломия, муляр-

монтажник         

3 розряду 

12  розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н  

І категорії 

- 

8 Лісовенко 

Тетяна 

Вололдимирівна 

майстер  

в/н 

21 16 Повна вища,1996 р., СДПУ ім. А.С.Макаренка, 

спеціальність - українська мова та література, 

кваліфікація - вчитель української мови та 

літератури; 2010 р., Комунальний заклад 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, спеціальність -

адміністративний менеджмент, кваліфікація - 

магістр з адміністративного менеджменту 

ДНЗ «Сумський 

центр ПТО 

харчових 

технологій, 

торгів лі та 

ресторанного 

сервісу», кухар  

4 розряду 

12  розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н  

І категорії 

- 

9 Медвідь Марія 

Ярославівна 

майстер  

в/н 

11 8 Повна вища, 2004 р., Глухівський ДПУ, 

 спеціальність – педагогіка і методика середньої 

освіти. Трудове навчання, кваліфікація – вчитель 

трудового навчання (обслуговуючої праці), 

організатор з профорієнтаційної роботи 

Іскривщинське 

ПТУ 38, 

плодоовочівник 

2 класу  

11  розряд - 

10 Міськова 

Ангеліка 

Володимирівна 

майстер  

в/н 

16 16 Ленінградський ордена Трудового Червоного 

Прапору  інститут радянської торгівлі, 1991 р., 

спеціальність – товарознавство і організація 

торгівлі продовольчими товарами, кваліфікація –

товарознавець вищої категорії 

Центр 

перукарської 

майстерності, 

перукар, 

перукар-

модельєр; 

ДПТНЗ «СВПУ 

будівництва 

і дизайну», 

кухар 

12 розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н 

ІІ категорії 

- 



11 Паншина Галина 

Петрівна 

 

 

майстер  

в/н 

21 15 Базова вища, 1990 р., Конотопський 

індустріально-педагогічний  технікум 

спеціальність –  промислове і цивільне 

будівництво,  кваліфікація – технік-будівельник, 

майстер в/н 

СПТУ- 9,           

м. Путивль, 

маляр, штукатур  

-3 розряду 

12  розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н  

І категорії 

- 

12 Прочухан Надія 

Володимирівна 

майстер  

в/н 

2 1 Повна вища, 2011 р., Глухівський НПУ                 

ім. О.Довженка,  спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. Трудове навчання, 

кваліфікація - вчитель трудового навчання, 

креслення, безпеки життєдіяльності та 

інформатики 

Сумське ВПУ 

будівництва 

і дизайну, 

перукар 

9  розряд - 

13 Рубаха Анна 

Анатоліївна 

 

 

 

 

майстер  

в/н 

20 20 Повна вища, 2003 р., Глухівський  ДПУ,  

спеціальність - педагогіка і методика середньої 

освіти, трудове навчання, кваліфікація -   вчитель 

труд. навчання (технічної та обслуговуючої 

праці), креслення, безпеки життєдіяльності 

Сумське ПТУ   

№ 24, кравець-

закрійник 

жіночого 

легкого одягу    

5 розряду 

12  розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н 

ІІ категорії 

- 

14 Румянцева 

Людмила 

Миколаївна 

майстер  

в/н 

21 20 Вища, Глухівський ДПУ, 2008 р., спеціальність – 

педагогіка і методика середньої освіти. Трудове 

навчання, кваліфікація – вчитель трудового 

навчання (обслуговуюча праця), основ інфор-

матики, креслення і безпеки життєдіяльності 

 

Сумське ПТУ  

№ 24, закрійник 

6 розряду, 

кравець 

верхнього 

жіночого одягу   

3 розряду 

12  розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н 

ІІ категорії 

- 

15 Скиба Сергій 

Вікторович 

майстер  

в/н 

1 1 Повна вища, 2015 р., СНАУ, спеціальність - 

садово-паркове господарство, кваліфікація - 

спеціаліст садово-паркового господарства 

      - 9 розряд - 

16 Ситник Яна 

Володимирівна 

майстер  

в/н 

1 1 Навчається у ВНЗ Сумське ВПУ 

будівництва і 

дизайну, перукар 

9  розряд - 

17 Солдатенко  

Галина 

Валеріївна 

майстер  

в/н 

19 13 Повна вища, 2009 р., Глухівський ДПУ, 

спеціальність – педагогіка і методика середньої 

освіти. Трудове навчання, кваліфікація – вчитель 

трудового навчання, основ інформатики, 

креслення і безпеки життєдіяльності 

ПТНЗ 

«Сумський 

професійний 

ліцей харчових 

технологій та 

торгівлі», кухар             

5 розряду, 

12  розряд - 



кондитер            

5 розряду 

18 Стрілець Андрій 

Михайлович 

майстер  

в/н 

до 

ро 

ку 

до 

ро 

ку 

Індустріально-педагогічний технікум 

Конотопського інституту Сумського державного 

університету, 2017 р. 

 

 

ДПТНЗ 

«Сумський 

професійний 

ліцей  будів-

ництва та 

автотранспорт-

та», штукатур -  

4 розряд, маляр    

- 4 розряд 

9 розряд - 

19 Ульянченко 

Ірина Віталіївна 

майстер  

в/н 

4 до 

ро 

ку 

Неповна вища, 2002 р., Сумський філіал 

інституту статистик, обліку та аудиту 

Держкомстату України, спеціальність – 

бухгалтерський облік, кваліфікація - бухгалтер 

 

Центр перукар-

ського мисте-

цтва  “Алтан”, 

2003 р., 

перукар-стиліст 

 

9  розряд - 

 20 Чижова Ольга 

Іллівна 

 

 

 

майстер  

в/н 

23 23 Київський  професійно-педагогічний коледж, 

2001 р., спеціальність – професійне навчання, 

кваліфікація – майстер в/н швейного виробництва 

Сумське СПТУ 

№ 24, кравець 

верхнього 

жіночого одягу –           

4 розряду 

12 розряд, 

педагогічне 

звання -

майстер в/н  

І категорії 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Якісний склад інших педагогічних працівників 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське професійне 

училище будівництва і дизайну» станом на 01.09.2018 
1 Зеленіна Алла 

Вікторівна 

Керівник 

фізичного 

виховання 

 

14 4 Повна вища, 2003 р., Сумський ДПУ                   

ім. А.С. Макаренка,  спеціальність – фізичне 

виховання і методика спортивно-масової  роботи, 

туристична робота, кваліфікація. – вчитель 

фізвихованя і валеології, керівник спорт секцій, 

організатор туристичної роботи             

   - І категорія Фізична культура 

Фізкультура 

спецмедгрупа 

2 Бершова Інна 

Василівна 

Керівник  

гуртка 

художньої 

самодіяль-

ності 

21 18 Повна вища, 2007 р., Сумський ДПУ                   

ім. А.С. Макаренка., спеціальність – педагогіка і 

методика середньої освіти, музика, кваліфікація – 

вчитель музики, етики, естетики і художньої 

культури 

    - 10  розряд - 

3 Біловол Лариса 

Володимирівна 

Практич-

ний 

педагог 

20 20 Повна вища, 1998, СДПУ ім. А.С. Макаренка, 

спеціальність - практична психологія в системі 

освіти, кваліфікація – психолог 

     - І категорія 

 

Технології  

4 Вірченко 

Наталія 

Миколаївна 

Вихователь

гуртожитку 

9 9 Повна вища, 2009 р., Глухівський ДПУ 

ім.О.Довженка, спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. Трудове навчання, 

кваліфікація - вчитель трудового навчання, 

основи інформатики, креслення і безпеки 

життєдіяльності 

Сумське середнє 

кооперативне 

проф.-тех. 

училище, 

продавець 

продовольчих і 

непродовольчих 

товарів 

І категорія - 

5 Кирноз Тетяна 

Вікторівна 

Вихов. 

гуртожитку 

31 6 Повна вища, 1985 р., СДПУ ім. і А.С.Макаренка, 

спеціальність - географія і біологія, кваліфікація - 

вчитель географії і та біології 

 вища 

категорія 

 

6 Хомутенко 

Юлія 

Олександрівна 

Соц..педаг

ог 

5 1 Повна вища, 2009 р.,Сумський ДПУ 

 ім. А.С. Макаренка, спеціальність - соціальна 

педагогіка,  кваліфікація – магістр соціальної 

педагогіки. Викладач соціально-педагогічних 

дисциплін. Соціально-правовий захисник 

 спеціаліст  

 


