
 

Кадровий склад педагогічних рацівників  

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 
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1 Сікірніцький 

Сергій 

Володимирович  

 

Директор, 

викладач  

17 6 Повна вища, 2006 

Глухівський державний 

педагогічний університет 

Сп. - професійне навчання, 

механізація і 

гідромеліорація сільського 

господарства 

Кв. - інженер-педагог 

(механізація сільського 

виробництва та 

гідромеліоративних робіт, 

 КЗ СОІ ППО 2015р. сп.-

«Управління навчальним 

закладом», кв.- керівник 

підприємства, установи та 

організації 

- спеціаліст 

ІІ категорії 

 

2 Докторович 

Валерія 

Миколдївна 

Заступник 

директора 

з 

навчально-

виробни 

чої роботи 

5 1 Повна вища, 

2011р. 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» сп.- 

«Технічна електрохімія», 

кв.- інженер-технолог 

     -  - 

 

3 Ткаченко Вікторія 

Валентинівна 

 

Заступ. 

директора  

з 

навчально-

виховної 

роботи, 

викладач  

24 6 Повна вища, 2003 р. 

Глухівський ДПУ 

сп.- педагогіка і методика 

середньої освіти. Трудове 

навчання 

кв.- вчитель трудового 

навчання( технічної та 

обслуговуючої праці), 

креслення, безпека 

життєдіяльності та 

механізація сільського 

господарства 

      - спеціаліст   

І категорії 

 

4 Мірошниченко 

Наталія 

Миколаївна 

 

 

Заступ. 

директора  

з 

навчально-

методич 

ної роботи, 

викладач 

38 4 

 

 

 

Повна вища, 1987р. 

Сумський держ.пед інститут 

ім. А.С.Макаренка 

сп.-укр.мова та літ. кв.-

вчитель укр. мови та літ., 

звання вчителя середньої 

школи,  

      - вища 

категорії 



 

 

 

 

КЗ СОІ ППО 

2007р.сп.-«Управління 

навчальним закладом», кв.- 

керівник навчального 

закладу 

5 Бояндін Євген 

Миколайович 

Старший 

майстер 

6 1 Повна вища,2013р. 

Глухівський національний 

педагогічний університет 

 ім.Олександра Довженка 

сп.-«Професійна освіта 

(Будівництво)», кв.-інженер-

педагог, дослідник 

(будівництво 

      - спеціаліст 

ІІ категорії 

(викладач) 

 

Викладачі загальноосвітніх предметів 

 
1 Бережна Ірина 

Анатоліївна 

Викладач 

фізики 

28 20 Повна вища,  

1990 р 

Сумський  

ДПУ   

 імені А.С. Макаренка 

сп. -  фізика і математика 

кв. – вчитель фізики та 

математики 

      - вища 

категорія 

2 

 

 

Ніколаєнко 

Тетяна Василівна 

Викладач 

хімії, 

біології 

19 19 Повна  вища 1998р. СДПУ 

ім. А.С.Макаренка сп.-

«Біологія і хімія», кв.-

вчитель біології і хімії, 

2012р  СОІ ППО сп.- 

«Педагогіка вищої школи», 

кв.- викладач вищого 

навчального закладу 

- вища 

категорія 

3 Дарницька Олена 

Володимирівна 

Викладач 

укр. мови і 

літ-ри 

21 21 Повна вища , 1999  СДПУ 

імені А.С. Макаренка                   

сп..- українська мова і 

література та 

народознавство                                      

    - вища 

категорія     



кв.- вчитель української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури та 

народознавства                               

4 Зеленін Микола 

Петрович 

Викладач 

фізичної 

культури 

21 21 Повна вища, 1999 р.    СДПУ                 

імені А.С. Макаренка  

сп. – фізичне виховання і 

методика спортивно масової  

роботи, туристична робота.                       

кв. – вчитель фізвиховання і 

валеології, керівник 

спортсекцій, організатор 

туристичної роботи        

- вища 

категорія 

5 Косенко 

Олександра 

Петрівна 

Викладач 

іноземної 

мови 

20 20 Повна вища, 1998 р. СДПУ 

імені А.С.Макаренка 

кв. – вчитель англійської і 

німецької мов та зарубіжної 

літератури,       сп. – 

англійська і німецька мови                

     - вища 

категорія, 

педагогічне 

звання 

«старший 

викладач» 

6 

 

 

Іванущенко 

Олексій 

Вікторович  

Викладач 

алгебри, 

геометрії  

до 

року 

до 

рок

у 

Повна вища, 2019              

СДПУ імені А.С.Макаренка 

Спеціальність – середня 

освіта  

Спеціалізація – фізика 

Кваліфікація –  

викладач фізики, вчитель 

фізики; вчитель  математики 

- кваліфікаці

йна 

категорія 

«спеціаліст» 

7 

 

 

 

 

Петровський 

Сергій 

Григорович 

 

Викладач, 

право 

знавства 

34 

 

 

 

23 

 

 

Повна вища, 1985 

Калінінградський  

державний університет              

кв. – історик, викладач 

історії та 

суспільствознавства                    

сп. – історія                                         

     - 

 

 

 

 

 

 

спеціаліст   

І категорії 

 

 

 

 

8 Ревенко Тетяна 

Василівна 

Викладач, 

іноземної 

мови 

19 19 Повна вища, 1998 р. СДПУ 

імені А.С. Макаренка 

кв.– вчитель англійської та 

російської мови, зарубіжної 

літератури                                   

сп. – російська мова та 

література і англійська мова             

      - вища  

категорія    

9 Сухоставець 

Ольга Миколаївна 

Викладач 

інформа 

тики 

28 28 Повна вища, 1992,СДПУ 

імені А.С. Макаренка  

кв. – вчитель фізики і 

математики  

сп. – математика і фізика 

       - 
вища 

категорія, 

старший 

виклдач 

10 Федін Людмила 

Миколаївна 

Викладачг

еографії, 

економіки 

17 10 Повна вища, 2007,  

СДПУ імені А.С.Макаренка 

сп. - педагогіка і методика 

середньої освіти. Географія;  

кв.-вчитель географії, основ 

економіки, організатор 

     - вища 

категорія 

 



краєзнавчо-туристичної 

роботи 

 

11 Філіпенко 

Володимир 

Михайлович 

Викладач 

фізичної 

культури, 

Захист 

Вітчизни 

45 4 Повна вища, 

1972  

Сумське військове вище 

артилерійське училище 

Спеціальність – командна 

артилерійська експлуатація 

артилерійського озброєння 

Кваліфікація – інженер з 

експлуатації 

артилерійського озброєння  

 

     - І категорія 

 

 

 

 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

 
1 Ілліна Оксана 

Миколаївна 

 

Викладач 

ПТП 

24 22 Повна вища, 2002 р. 

Глухівський ДПУ 

 кв. – вчитель трудового 

навчання (технічна і 

обслуговуюча праця), 

креслення, безпека 

життєдіяльності. 

сп. – педагогіка і  методика 

середньої освіти, трудове 

навч. 

Сумське 

ПТУ-24, 

1996 р., 

сп.-

закрійник 

кв.-

закрійник 

шостого 

розряду; 

 

2020 р., 

ДПТНЗ 

«Чернігівс

ьке вище 

професійн

е училище  

побутовог

о 

обслуговув

ання», 

професія 

«Кравець; 

Закрійник» 

вища 

категорія, 

пед. 

звання  

«старший 

викладач» 

2 Михно Світлана 

Вікторівна 

Викладач 

ПТП 

22 19 Повна вища, 

1988 р.             Харківський 

інститут громадського 

харчування    сп.- технологія 

та організація громадського 

харчування,      

кв – інженер- технолог                             

 

     - вища  

категорія 

 

3 Святський 

Олександр 

Миколайович 

Викладач   

ПТП 

12 01 Повна вища, 

Машинобудіве 

льний 4інськи СумДУ, 2004 

сп. –технологія обробки 

- спеціаліст 



матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях 

СумДУ, 2012 

кв. – магістр з екології, 

викладач ВНЗ 

 

 

4 Довгопол Марина 

Василівна  

Викладач 

ПТП 

До 

року  

До 

ро 

ку 

Повна вища, 2010 р.  

Сумський національний 

аграрний університет  

Спеціальність – технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва  

Кваліфікація – магістр 

технолог-дослідник  з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва; 

 

Глухівський коледж 

Сумського національного 

аграрного університету 

Спеціальність – 

бухгалтерський облік 

Кваліфікація – бухгалтер; 

 

Навчається (Глухівський 

національний педагогічний 

університет імені О. 

Довженка, спеціальність 

«Професійна освіта 

(Будівництво)» 

       - 

 

кваліфікац

ійна 

категорія 

«спеціаліс

т» 

5 

 

Козупиця 

Світлана 

Сергіївна 

 

викладач  

 

24 

 

20 

 

Повна вища, 2008 р. 

Глухівський ДПУ  

кв. – вчитель трудового 

навчання (обслуговуюча 

праця), основ інформатики 

креслення, безпеки 

життєдіяльності                            

сп. – педагогіка і методика 

середньої освіти. Трудове 

навчання.                        

 

МПП 

“Алтан”, 

1998 р. 

професія – 

перукар 

широкого 

профілю                         

      

Кваліфікац

ійна 

категорія 

«спеціаліс

т І 

категорії» 

6 Шевченко 

Валентина 

Сергіївна 

Викладач 

ПТП 

10 10 Повна вища, 2009 р.            

Київський національний 

університет технології та 

дизайну                                      

Сумський 

професійн

ий ліцей 

сфери 

  І катего 

рія 

 



Кваліфікація – інженер-

технолог-конструктор                                 

Спеціальність – швейні  

вироби 

послуг, 

професія - 

кравець, 

закрійни 

п’ятого 

розряду 

 

Майстри виробничого навчання   

 
1 Бережна Галина 

Іванівна  

майстер 

виробничо

го 

навчання  

18 до 

рок

у 

Базова вища, 

2018,  Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет  імені 

Олександра Довженка, 

ступінь вищої освіти 

бакалавр,  

напрям підготовки 

6.010103 Технологічна 

освіта, 

професійна кваліфікація 

Вчитель трудового 

навчання та технологій, 

креслення, інформатики  

2009, 

Сумський 

обласний 

навчально-

методичний 

центр 

професійно-

технічної 

освіти 

перукарського 

мистецтва, 

декоративної 

косметики, 

професія – 

перукар-

модельєр;  

2019, ДПТНЗ 

«Сумський 

центр ПТО з 

дизайну та 

сфери послуг», 

професія 

«Візажист», 

присвоєно 

кваліфікацію  

Візажист 

11 

тарифний 

розряд, 

педагогічн

е звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання 

ІІ 

категорії» 

2 Жаботинський 

Владислав 

Сергійович  

майстер 

виробничо

го 

навчання  

06 01 Повна вища 

2012, КЗ Сумський обл. 

інститут післядипл. 

педагогічної освіти 

спец.: «Педагогіка 

вищої школи» 

кваліф.: викладач 

вищого навчального 

закладу; 

 

2008, ДПТНЗ 

«Міжрегіональ

ний центр ПТО 

інноваційних 

технологій м. 

Суми», проф.: 

маляр, 

лицювальник-

плиточник; 

квал.: маляр 3 

р., 

лицювальник-

плиточник  3 р. 

2005, 
Сумський 

професійний 

ліцей, професія 

слюсар з 

ремонту 

автомобілів, 

електрогазозва

рника, 

квал.: слюсар з 

ремонту 

автомобілів, 

12 

тарифний 

розряд   



електрогазозва

рник 4 розр. 

3 

 

Квітченко Олена 

Віталіївна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

33 26 Повна вища, 1994р., 

Курський державний 

педагогічний інститут,  

сп. – загально технічні 

дисципліни і праця,  , 

 кв. -  вчитель загально 

технічних дисциплін і 

праці, майстер 

виробничого навчанн 

Кролівецьке 

СПТУ,  

кравець 

легкого жіночо 

го одягу 

 5 розряд 

12  

тарифний 

розряд 

 

пед. 

звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання І 

категорії» 

4 Литвинюк Лідія 

Миколаївна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

33 30 Вища базова, Київський 

професійно-

педагогічний коледж,  

2001, сп.- професійне 

навчання, кв. -майстер 

виробничого навчання 

швейного виробництва 

Підвищення 

кваліфікації на 

базі управління 

освіти 

Сумської ОДА 

18.10.1993-

26.03.1994, 

підтверджено 

п’ятий розряд з 

професії 

кравець 

свідоцтво № 45 

12  

тарифний 

розряд 

 

пед.звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання І 

категорії» 

5 Лісовенко Тетяна 

Вололдимирівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

24 19 Повна вища 1996р 

СДПУ імені 

А.С.Макаренка сп.-

українська мова та 

література, кв.-вчитель 

укр. мови та літератури; 

2010р. Комунальний 

заклад Сумський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, сп.-

«Адміністративний 

менеджмент», кв.-

магістр з адміністратив 

ного менеджменту 

ДНЗ «Сум 

ський центр 

ПТО  

 харчових 

техноло 

гій, торгів лі та 

ресторан 

ного сервісу», 

кухар  4 

розряду 

12 

тарифний   

розряд 

 

пед. 

звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання І 

категорії» 

 

6 Медвідь Марія 

Ярославівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

14 11 Повна вища, 2004 – 

Глухівський державний 

педагогічний 

університет  

спец.: «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання» 

кваліф.: вчитель 

трудового навчання 

(обслуговуючої праці), 

організатор з 

профорієнтаційної 

роботи 

1997 –  

Іскрисківщинсь

ке ПТУ № 38 

профес.: 

плодоовочівни

к, тваринник, 

кухар дитячого 

харчування та 

отримала 

повну загальну 

середню 

освіту; 

2009 – ДПТНЗ 

«Шосткінське 

ВПУ"  

кондитер ІІІ р.; 

2013 – ДНЗ 

«Сумський 

центр ПТО 

харчових 

11  

тарифний 

розряд 



технологій, 

торгівлі та 

ресторанного 

сервісу» -  

кухар V р. 

7 Паншина Галина 

Петрівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

24 18 Базова вища, 1990 р. – 

Конотопський 

індустріально-

педагогічний технікум 

Міністерства народної 

освіти УРСР  

спец.: «Промислове і 

цивільне будівництво» 

кваліф.: технік-

будівельник, майстер 

виробничого навчання. 

1987- СПТУ № 

9 м. Путивля  

професія: 

майстер 

сільського 

будівництва, 

штукатур, 

маляр ІІІр.; 

2000 – 

плиточник-

лицювальник 

ІІІ р.; 

2003 – 

штукатур IV р. 

12 

тарифний   

розряд 

 

пед. 

звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання І 

категорії» 

8 Рубаха Анна 

Анатоліївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

23 23 Повна вища, 2003 – 

Глухівський державний 

педагогічний 

університет 

спец.: «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання» 

кваліф.: вчитель 

трудового навчання 

(технічної та 

обслуговуючої праці),   

креслення,  безпеки 

життєдіяльності та 

механізації сільського 

господарства 

1997 – Сумське 

ПТУ-24 

професія: 

кравець-

закрійник 

жіночого 

легкого одягу  

кваліф.: 

кравець-

закрійник 

жіночого 

легкого одягу 

V р. 

 

12 

тарифний  

розряд 

 

пед. 

звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання 

ІІ 

категорії» 

9 Румянцева 

Людмила 

Миколаївна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

24 23 Повна вища 

2008 – Глухівський 

держ. педагогічний 

університет 

спец.: «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання» 

кваліф.: вчитель 

трудового навчання 

(обслуговуюча праця), 

основ інформатики, 

креслення і безпеки 

життєдіяльності; 

2002 – Донецький 

державний економіко-

технологічний технікум  

спец.: «Виробництво 

тканин та трикотажу» 

кваліф.: технік-технолог 

трикотажного 

виробництва 

1995 – Сумське 

ПТУ-24 

професія:  

кравець 

верхнього 

жіночого одягу 

кваліф.: 

кравець 

верхнього жін. 

одягу  ІІІ р.; 

1996 – Сумське 

ПТУ-24 

закрійник VІ р. 

12 

тарифний   

розряд 

 

педагогічн

е звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання І 

категорії» 

10 Семенова 

Ніколетта 

Валеріївна 

майстер 

виробничо

го 

2 2 Навчається в 

Глухівському 

національному 

2014 – ДПТНЗ 

"Сумське ВПУ 

будівництва і 

9 

тарифний  

роз 



навчання  педагогічному 

університеті імені 

Олександра Довженка. 

 

дизайну" 

професія: 

перукар 

(перукар-

модельєр) 

ряд 

11 Ситник Яна 

Володимирівна  

майстер 

виробничо

го 

навчання  

04 04 Базова  вища 

2018 – Глухівський нац. 

педагогічний 

університет імені О. 

Довженка 

бакалавр – напрям 

підготовки: 

Технологічна освіта 

професійна кваліф.: 

Вчитель трудового 

навчання та технологій, 

креслення, 

інформатики. 

2008 – Сумське 

вище училище 

будівництва і 

дизайну 

професія: 

перукар 

 

9 

тарифний 

розряд 

12 Солдатенко  

Галина Валеріївна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

22 16 Повна вища 

2009 – Глухівський 

державний педагогічний 

університет імені 

Олександра Довженка 

спец.: «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання» 

кваліф.: вчитель  

трудового навчання, 

основ інформатики, 

креслення і безпеки 

життєдіяльності 

2009 – ПТНЗ 

«Сумський 

професійний  

ліцей харчових 

технологій та 

торгівлі»  

професія: 

кухар, 

кондитер.  

кваліф.: кухар 

V р., кондитер 

V р. 

 

12 

тарифний   

роз 

ряд 

 

пед. 

звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання  

ІІ 

категорії» 

13 Стеценко Євгенія 

Юріївна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

До 

ро 

ку 

До 

ро 

ку 

- 2009-ДПТНЗ 

«Сумський 

центр ПТО 

дизайну та 

сфери послуг» 

- професія: 

перукар 

кваліф.: 

перукар  

9 

тарифний 

роз 

ряд 

14 Чижова Ольга 

Іллівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

26 26 Базова вища  

2001 – Київський 

професійно-

педагогічний коледж 

імені Антона Макаренка  

спец.: «Професійне 

навчання» 

кваліф.: майстер 

виробничого навчання з 

швейного виробництва 

 

1992 – Сумське 

СПТУ-24 

профес., 

кваліфікація: 

кравець 

верхнього 

жіночого одягу 

4 р.; 

1993 – Сумське 

СПТУ-24, 

проф., кваліф.: 

закрійник 

верхнього 

чоловічого , 

закрійник 

верхнього 

жіночого одягу 

6 р. 

12 

тарифний 

роз 

ряд 

 

пед.звання 

«майстер 

виробничо

го 

навчання І 

категорії» 

15 Шабаль Тетяна майстер 1 1 Навчається в 2007 – 9 



Вікторівна  виробничо

го 

навчання  

Глухівському 

національному 

педагогічному 

університеті  імені О. 

Довженка на факультеті 

«Будівництво» 

 

Сумський 

кооперативний 

технікум 

спец.: 

«Фінанси» 

кваліф.: 

молодший 

спеціаліст з 

фінансів 

2001 – ПТУ 

№12 кваліф.: 

офіціант, 

бармен, 

буфетник. 

тарифний 

розряд  

16 Ярова Тетяна 

Іванівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання  

10 10 Повна вища, 2013 – КЗ 

Сумський обласний  

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

спец.: «Педагогіка 

вищої школи» 

кваліф.: викладач 

вищого навчального 

закладу; 

2008 – Вищий 

навчальний заклад 

«Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна»  

спец.: «Правознавство» 

кваліф.: молодший 

спеціаліст-юрист; 

2010 – Вищий 

навчальний заклад 

«Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна», 

напрям підготовки 

«Право» 

кваліф.: бакалавр з 

права 

2003 – ПТУ № 

6 м. Суми, 

професія: 

секретар 

керівника. 

2020 – 

сертифікат  

компанії 

«niceme 

ACADЕMY»  

про 

проходження 

курсу з «Основ 

візажу та 

перукарського 

мистецтва». 

10 

тарифний 

роз 

ряд 

 
Інші педагогічні працівники 

 
1 Зеленіна Алла 

Вікторівна 

Керівник 

фізичної 

вихов. 

 

17 7 Повна вища, 2003 р.            

Сумський ДПУ      імені 

А.С. Макаренка  

Спеціальність – фізичне 

виховання і методика 

спортивномасової  

роботи, туристична 

робота.                       

Кваліфікація – вчитель 

фізвиховання і 

валеології, керівник 

спорт секцій, 

організатор туристичної 

роботи              

   -  І 

категорія   



2 Бершова Інна 

Василівна 

Керівник  

гуртка 

художн. 

самодіяльн

ості 

 

24 21 Повна вища, 2007 р., 

Сумський ДПУ  

ім. А.С. Макаренка.,  

сп. – «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти, музика», кв. – 

вчитель музики, етики, 

естетики і художньої 

культури.  

    - 10  розряд 

3 Біловол Лариса 

Володимирівна 

Практич 

ний 

психолог 

22 22 Повна вища, 1998, 

СДПУ імені А.С. 

Макаренка 

сп.-практична 

психологія в системі 

освіти  

кв. – психолог 

     - вища категорія 

4 Вірченко Наталія 

Миколаївна 

Вихова 

тель 

гуртожитк

у 

12 12 Повна вища 2009р., 

Глухів. ДПУ імені 

О.Довженка, сп.-

Педагогика і методика 

середньої освіти. 

Трудове навчання», кв.-

вчитель трудового 

навчання, основи 

інформатики, 

кресленняі безпеки 

життє 

діяльності 

Сумське 

середнє 

 кооп. 

проф.тех. 

училище 

продавець 

продо 

вольчих і 

непродо 

вольчих 

товарів 

І категорія 

5 Кирноз Тетяна 

Вікторівна 

Вихов. 

гуртожитк

у 

34 9 Повна вища, 1985 р., 

СДПУ імені 

А.С.Макаренка 

сп.-«Географія і 

біологія»,  

кв.-вчитель географії і 

та біології 

   - вища категорія 

6 Шаповалова Яна 

Вікторівна  

Соціальни

й педагог  

1 1 Базова вища, 

2013 р., 

Сумський державний 

педагогічний 

університет ім. 

А.С.Макаренка  

напрям підготовки 

«Соціальна педагогіка» 

кваліфікація бакалавра, 

соціального педагога  

- - 

7 Кравченко Алла 

Миколаївна  

Бібліотека

р  

17 17 Повна вища, 

2002 р., 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С.Макаренка 

Спеціальність – 

практичний психолог, 

соціальний педагог в 

закладах освіти 

Кваліфікація – викладач 

дошкільної педагогіки 

та психології   

 кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст» 

 


