
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 

Прізвище Семеновська 

Ім’я  Лариса 

По батькові Аполінаріївна 

Дата народження 26 грудня 1975 р. 

Термін навчання на 

факультеті 

технологій та 

дизайну  

Вступ – 1994р. 

Випуск – 2000 р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність «Педагогіка 

і методика середньої 

освіти, трудове навчання», 

кваліфікація магістра 

педагогічної освіти, 

викладача технічних 

дисциплін 

Досягнення  доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

загальної педагогіки та 

андрагогіки ПНПУ імені 

В.Г.Короленка 

 

Прізвище Резніченко 

Ім’я  Зоя 

По батькові Володимирівна 

Дата народження 21 жовтня 1977р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну  

Вступ – 1994р. 

Випуск – 2000р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність «Педагогіка 

і методика середньої 

освіти, трудове навчання», 

кваліфікація магістра 

педагогічної освіти, 

викладача технічних 

дисциплін 

Досягнення  кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 
педагогічної майстер-
ності та інклюзивної 
освіти Полтавського 
обласного інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського 



 

 

Прізвище Копайгора 

Ім’я  Микола 

По батькові Миколайович 

Дата народження 21.05.1967р. 

Термін навчання 

на факультеті 

технологій та 

дизайну  

Вступ – 1989р. 

Випуск – 1993р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: загально 

технічні дисципліни і праця, 

механізація сільського 

господарства. 

Досягнення  Учитель-методист, 

«Відмінник освіти України», 

директор Хорольської 

гімназії № 2, переможець 

«Всеукраїнського конкурсу 

«100 кращих директорів 

України». 

 

Прізвище Горобець 

Ім’я  Микола 

По батькові Миколайович 

Дата народження 17.02.1960 

Термін навчання на 

факультеті 

технологій та 

дизайну  

Вступ – 1989р. 

Випуск – 1993р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Загальнотехнічні 

дисципліни і праця. 

Учитель трудового 

навчання і 

загальнотехнічних 

дисциплін 

Досягнення  «Відмінник освіти 

України», директор 

Полтавського 

електрорадіотехнічного 

ліцею  



 

 

Прізвище Діденко 

Ім’я  Олег 

По батькові Григорович 

Дата народження 4 грудня 1971р. 

Термін навчання на 

факультеті 

технологій та 

дизайну  

Вступ – 1989р. 

Випуск – 1994р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Кваліфікація учитель 

трудового навчання, 

загальнотехнічних дисциплін, 

механізації сільського 

господарства, фізкультури. 

Досягнення  кандидат наук з державного 

управління, депутат 

Полтавської обласної ради VII 

скликання, виконавчий 

директор ТОВ 

«Великобагачанський 

комбікормовий завод» 

 

Прізвище Зінченко 

Ім’я  Володимир 

По батькові Григорович 

Дата народження 7 листопада 1979 р 

Термін навчання на 

факультеті 

технологій та 

дизайну  

Вступ – 1996 р. 

Випуск – 2001р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність: Педагогіка і 

методика середньої освіти, 

трудове навчання, основи 

підприємництва. 

Кваліфікація: вчитель 

трудового навчання, основ 

підприємництва, креслення 

і безпеки життєдіяльності  

Досягнення  Начальник відділу освіти, 

сім'ї, молоді та спорту 

Решетилівської районної 

державної адміністрації 

Полтавської області 



 

 

 

 

  

 

Прізвище Єнко 

Ім’я  Ярослав 

По батькові Миколайович 

Дата народження 25.06.1979 р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну  

Вступ 2004р. 

Випуск 2010р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Культурологія, викладач 

культурологічних 

дисциплін. Культуролог 

Досягнення  Завідуючий відділом 

Національного музею-

заповідника імені 

М.В.Гоголя 

 

Прізвище Гриженко 

Ім’я  Віктор 

По батькові Васильович 

Дата народження 18 липня 1966 р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну  

Вступ – 1983р.  

Випуск – 1990р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність:вчитель 
праці, креслення, 
загально технічних та 
сільськогосподарських 
дисциплін 

Досягнення  Заступник директора з 

навчально-виробничої 

частини Полтавського 

професійно-технічного 

училища №17 



 

 

 

 

Прізвище Шарлай 

Ім’я  Андрій  

По батькові Іванович 

Дата народження 17 лютого 1969р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну  

Вступ – 1986р. 

Випуск –1993р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність:вчитель 
праці, креслення, 
загальнотехнічних та 
сільськогосподарських 
дисциплін 

Досягнення  Староста Гоголівського 

старостинського округу 

Шишацької селещоної 

ради 

 

Прізвище Приходько  

Ім’я  Юлія  

По батькові Миколаївна 

Дата народження 29 серпня 1978 р 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну  

Вступ – 1995р. 

Випуск – 2000р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність:вчитель 
трудового навчання, 
безпеки 
життєдіяльності, 
прикладної і технічної 
творчості. 

Досягнення  Учитель Полтавської 

гімназії №17 

Полтавської міської 

ради Полтавської 

області, Заслужений 

учитель України  



 


