
Звіт про виховну роботу 

на факультеті технологій та дизайну 

за 2019-2020 навчальний рік 

 
Виховна робота на факультеті технологій та дизайну проводилася згідно 

затвердженого плану і охоплювала різні аспекти виховної діяльності: 

національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадсько-правове, 

моральне, екологічне, естетичне, трудове та фізичне виховання. Виховний 

вплив здійснювався викладачами факультету в процесі аудиторних занять, 

кураторами академічних груп на тематичних годинах спілкування та 

студентським самоврядуванням. 

 

Серпень 

31серпня 2019 року у Палаці дозвілля «Листопад» відбулася Урочиста 

церемонія посвяти першокурсників у студенти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. В урочистому заході взяв 

участь студентський театр мод (керівник доц. Борисова Т.М.). 

 

Вересень 

3 вересня 2019 року відбулося знайомство першокурсників факультету 

технологій та дизайну з деканатом, викладачами, головами секторів 

студентського самоврядування факультету та кураторами в аудиторії 111. 

4 вересня 2019 року відбулася акція «Тебе вітає короленківська родина» 

що до залучення студентів до колективів художньої самодіяльності, гуртків, 

клубів, університетських команд та секцій з різних видів спорту. 

5 вересня 2019 року декан факультету та відповідальна за роботу у 

гуртожитку від факультету провели збори студентів, що проживають у 

гуртожитку, з питань облаштування житлових кімнат, дотримання чистоти й 

порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку. 

6 вересня 2019 року на урочистостях із відзначення 250-ї річниці від дня 

народження І.П. Котляревського на сцені Полтавського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя 

студентським театром мод та викладачами факультету були представлені 

колекція одягу «Поезія моди у стилі Ампір» та колекція етнічного одягу 

родини Наталії Свиридюк та Валентини Титаренко. 

9 вересня 2019 року на урочистостях із відзначення 250-ї річниці від дня 

народження І.П. Котляревського на Соборному майдані студентським 

театром мод була представлена колекція одягу «Поезія моди у стилі Ампір». 

10 вересня 2019 року проведено екскурсію по університету для 

першокурсників кураторами 1 курсу доц. Лук’яненко О.В. та ас. Кербут Ю.В. 

із метою ознайомлення зі структурою університету та його історією. 

14 вересня 2019 року викладачі та студенти факультету технологій та 

дизайну активно долучилися до фестивалю професій «ПРОФІЛЕНД». 

Учасникам фестивалю були представлені сертифікатні програми різних 



напрямків декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Були проведені 

майстер-класи, розвивально-пізнавальні інтерактивні ігри, бесіди з 

майбутніми абітурієнтами. 

17 вересня 2019 року студентський театр мод узяв участь у нагородженні 

переможців виставки-конкурсу «Засяяла в осінніх барвах Полтавщина». 

23 вересня 2019 року викладачі та студенти факультету технологій та 

дизайну взяли участь у культурно-мистецькому арт-проекті «Полтава 

вишивана», який розпочався святковою ходою у вишиванках від Білої 

Альтанки та завершився встановленням національного рекорду – створенням 

вінка-оберегу у Корпусного парку. 

25 вересня 2019 року відбулося виїзне спільне засідання викладачів двох 

кафедр факультету технології та дизайну Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (кафедра теорії та методики 

технологічної освіти та кафедра основ виробництва та дизайну) на тему 

«Минуле, сьогодення та майбутнє – у традиціях українського народу» у 

Всеукраїнському центрі вишивки та килимарства у Решетилівці.  

30 вересня 2019 року відбулося знайомство першокурсників з роботою 

читальних залів та абонементів Обласної бібліотеки імені 

І.П. Котляревського, організоване до Всеукраїнського дня бібліотек 

кураторами 1 курсу доц. Лук’яненко О. В. та ас. Кербут Ю.В. 

 

Жовтень 

1 жовтня 2019 року викладачі та студенти факультету технологій та 

дизайну взяли участь у проведенні міського семінару вчителів трудового 

навчання «Формування проектно-технологічної компетентності в контексті 

реалізації змістових ліній «Екологічна безпека і сталий розвиток» та 

«Громадянська відповідальність» оновлених програм з трудового навчання у 

5-9 класах та технологій у 10-11 класах», який проходив на базі Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29. Студенти факультету технологій 

та дизайну продемонстрували свою майстерність на майстер-класі із 

виготовлення ляльки-мотанки. 

2 жовтня 2019 року студентський театр мод взяв участь у концерті до 

Дня працівників освіти та Міжнародного дня громадян похилого віку. 

11 жовтня 2019 року студенти факультету технологій та дизайну 

відвідали концерт у Полтавському академічному обласному українському 

музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя до Дня захисника України 

та українського козацтва. 

17-18 жовтня 2019 року у рамках Міжнародної науково-практичної 

конференції «Іван Котляревський та українська культура ХІХ-ХХІ століть 

(до 250-ліття від дня народження письменника)», проведеної на факультеті 

філології та журналістики, викладачами, співробітниками та аспірантами 

факультету технологій та дизайну була представлена презентація родинних 

колекцій жіночого одягу «Українки доби Котляревського крізь призму 

етнографічного костюма з родинних колекцій Валентини Титаренко та 

Наталії Свиридюк» (керівник проекту –д. п. н., проф. Титаренко В.П.). 



20 жовтня 2018 року куратори провели бесіди про шкідливість 

тютюнопаління та вживання алкоголю зі студентами І, ІІ курсів 

(доц. Лук’яненко О.В., ас. Кербут Ю.В., доц. Кудря О.В. та 

доц. Дмитренко В.А.). 

23 жовтня 2019 року проводився конкурс на найкращу академічну 

групу університету серед різних факультетів. Виступ групи К(кдд)-25 

факультету технологій та дизайну вразив своєю оригінальністю та 

колоритністю. Родзинкою дійства стала яскрава поетична презентація групи 

в стилі легендарної «Енеїди» І.П. Котляревського. Студенти академічної 

групи К(кдд)-25 здобули заслужену перемогу. 

 

Листопад 

6 листопада 2019 року в рамках 250-річчя від дня народження 

І.П. Котляревського студенти та викладачі факультету технологій та дизайну 

відвідали виставу «Наталка-Полтавка» Полтавського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя. 

13 листопада 2019 року у палаці дозвілля «Листопад» відбувся 

щорічний обласний молодіжний проект «Єдина студентська родина», 

приурочений до Міжнародного дня студента. Здобувачі вищої освіти 

факультету технологій та дизайну взяли активну участь у проведенні 

концертної програми. 

16 листопада 2019 року з нагоди Міжнародного дня студента в ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. відбувся День відкритих дверей. Потенційних 

абітурієнтів гостинно вітали у вестибюлі перед Великою актовою залою, де 

представники усіх університетських факультетів, зокрема наш факультет 

презентував свою виставкову колекцію виробів створених студентами і 

викладачами, а також представляв спеціальності та відповідали на запитання 

старшокласників і їхніх батьків. 

17 листопада 2019 року викладачі факультету технологій та дизайну 

взяли участь у профорієнтаційній зустрічі з випускниками 11 класів 

м. Полтави – учасниками міської олімпіади з трудового навчання. 

19 листопада 2019 року у виставковій залі міського Будинку культури 

була проведена виставка-презентація «Освіта 2020», організована за 

сприяння Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка яскраво представив досягнення спеціальностей за якими 

проводять підготовку фахівців. Кожен із відвідувачів виставки мав змогу 

поспілкуватися з студентами, представниками факультетів навчального 

закладу та отримати інформаційні матеріали. У рамках виставки 

студентським театром мод факультету технологій та дизайну була 

представлена колекція «Поезія моди в стилі ампір», керівник – доцент Тетяна 

Борисова. 

23 листопада 2019 року студенти І та ІІ курсів під керівництвом 

кураторів (доц. Лук’яненко О.В., ас. Кербут Ю.В., доц. Кудря О.В. та доц. 



Дмитренко В.А.) взяли участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку» до Дня 

вшанування пам’яті жертв голодоморів. 

25-27 листопада 2019 року відбувся V Міжнародний конгрес з 

етнодизайну. Урочисте відкриття конгресу, присвяченого 105-річниці 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, провели у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя 

Кричевського. Для учасників конгресу у малій актовій залі Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка були 

продемонстровані родинні колекції старовинного одягу Валентини 

Титаренко й Наталії Свиридюк (учасники – викладачі, співробітники, 

магістранти, аспіранти факультету технологій та дизайну (керівник проекту – 

професор Валентина Титаренко). Студентським театром мод факультету 

технологій та дизайну була представлена колекція «Поезія моди в стилі 

ампір», керівник – доцент Тетяна Борисова. 

26 листопада 2019 року у рамках конгресу на базі Державної 

спеціалізованої художньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів «Колегіум 

мистецтв у Опішні» ім. В. Кричевського відбулося виїзне засідання Науково-

методичної комісії з дизайну Міністерства освіти і науки України. 

27 листопада 2019 року конгрес продовжив свою роботу у 

Всеукраїнському центрі вишивки та килимарства у Решетилівці, який 

презентувала керівник центру, Заслужений майстер народної творчості 

України Надія Вакуленко, аспірант факультету технологій та дизайну 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка. Завершив свою роботу конгрес у Решетилівському 

художньому професійному ліцеї, який презентувала директор Наталія Бігун. 

30 листопада 2019 року у рамках Всесвітнього руху добрих справ 

#GivingTuesday викладачі та студенти факультету технологій та дизайну 

провели 5 майстер-класів на благодійному ярмарку «Щедрий вівторок» у ТЦ 

«Злато місто». 

 

Грудень 

9 грудня 2019 року урочистості з нагоди 105-ліття заснування 

Полтавського національного педагогічного університету. На сцені 

Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного 

театру імені М.В. Гоголя студентським театром мод факультету технологій 

та дизайну були представлені колекції старовинного одягу Валентини 

Титаренко й Наталії Свиридюк та колекція «Поезія моди в стилі ампір», 

керівник – доцент Тетяна Борисова. 

12 грудня 2019 року відбувся семінар викладачів факультету технологій 

та дизайну з пожежної безпеки. Про правила пожежної евакуації учасників 

семінару проінформував ст. викл. Титаренко В.М. 

18 грудня 2019 року у Полтавському художньому музеї (Галереї 

мистецтв) імені Миколи Ярошенка відбувся новорічний святковий захід для 

дітей працівників Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. Атмосферу новорічних свят створювали майстер-класи 



з виготовлення ялинкових прикрас: різдвяної зірки та ангела, які проводили 

викладачі факультету технологій та дизайну – доц. Хоменко Л.Г., ас. 

Дмитренко В.І. та ас. Кербут Ю.В. 

21 грудня 2019 року відбулася урочиста церемонія вручення дипломів 

магістра випускникам другого освітнього рівня факультету технологій та 

дизайну. У святковий день у малій актовій залі ПНПУ імені В.Г. Короленка 

зібралися магістри-випускники, батьки, викладачі, друзі. 

З вітальним словом виступив та вручив академічні відзнаки і дипломи з 

відзнакою відмінникам-випускникам ректор Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор філологічних наук, 

професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч 

науки і техніки України, член Національної спілки журналістів України, член 

Національної спілки письменників України Микола Степаненко. 

Дипломи магістра випускникам другого освітнього рівня факультету 

вручила декан факультету технологій і дизайну, доктор педагогічних наук, 

професор, Заслужений працівник освіти України, член Спілки дизайнерів 

України Валентина Титаренко. Декан щиро привітала дипломованих 

магістрів освіти. Побажала щасливого старту у професійній кар’єрі, нових 

досягнень і перемог на життєвому шляху. 

Також випускників привітали творчі колективи нашого університету та 

міста: зразковий ансамбль скрипалів «Фантазія» Малої Академії мистецтв 

імені Раїси Кириченко, модельне агентство «Століття краси» з колекцією 

«Шляхетні панянки», школа сучасної хореографії «Skyline dance school», 

студія естрадної пісні «Глорія», народний аматорський ансамбль сучасного 

балету «Марія», студентський театр мод з колекцією «Поезія моди в стилі 

Ампір», народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація», ансамбль 

«Гротеск» Полтавського коледжу мистецтв, музичний сувенір – пісня «Старі 

фотографії» прозвучала у виконанні магістра-випускника Сергія Станка. 

Творчі колективи були відзначені грамотами та солодкими подарунками. 

 

Січень 

9 січня 2020 року на факультеті технологій та дизайну представниками 

комп’ютерної фірми України «Спецвузавтоматика» була проведена 

презентація для викладачів щодо впровадження в освітній процес передових 

мультимедійних дидактичних засобів навчання з використанням 

інтерактивних технологій. 

17 січня 2020 року на факультеті технологій та дизайну згідно 

розпорядження № 1 від 10 січня 2020 р. проректора з наукової роботи Сергія 

Шевчука була проведена нарада. Декан факультету технологій та дизайну 

Валентина Титаренко повідомила, що відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 17.12.2019 р. № 1580 «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» на 

факультеті технологій та дизайну потрібно провести І етап Олімпіади із 

базових дисциплін. На кафедрах створили робочі групи з розробки 

конкурсних завдань. 



29 січня 2020 року Полтавський літературно-меморіальний музей 

В.Г. Короленка зорганізував зустріч викладачів факультету технологій та 

дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка із творчими майстрами Полтавщини на тему «Виставка 

творів Полтавських майстрів із різьблення «Мистецтво козацького краю»». 

Зустріч провели декан факультету, професор Валентина Титаренко та 

директорка літературно-меморіального музею Ольга Теницька. 

 

Лютий 

8-9 лютого 2020 року на базі Полтавської гімназії № 17 відбувся 2-й 

етап XXXVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технологій) серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Полтавської області. Журі олімпіади очолювала декан факультету технологій 

та дизайну, проф. Валентина Титаренко. Експертом-консультантом олімпіади 

був завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти, проф. Андрій 

Цина. 

З випускниками 11-го класу – кращими учнями галузі технологічної 

освіти нашої області були проведені профорієнтаційні бесіди щодо 

подальшого вступу на навчання на факультет технологій та дизайну за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). 

11 лютого 2020 року викладачі факультету технологій та дизайну ПНПУ 

імені В.Г. Короленка взяли участь у Всеукраїнському відкритому круглому 

столі «Цифрова година» (Digital Homeroom), присвяченому Дню безпечного 

інтернету 2020. 

15 лютого 2020 року на базі факультету технологій та дизайну відбувся 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук 

України, організований Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

ради та Комунальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська 

обласна Мала академія наук учнівської молоді». 

20 лютого 2020 року в ошатній аудиторії, оформленій в українському 

національному стилі викладачами та студентами факультету технологій та 

дизайну, відбулася відкрита лекція доктора філософських наук, професора 

Людмили Українець «Зміни в кодифікації мовних норм за новою редакцією 

«Українського правопису»», присвячена Міжнародному дню рідної мови, 

який святкують 21 лютого. 

20 лютого 2020 року відбувся конкурс патріотичної пісні «З любов’ю до 

тебе, моя Батьківщино». Факультет технологій та дизайну гідно представили 

солістка Таїсія Кондратенко та студентський театр мод з піснею «Мій рідний 

край». 



22 лютого 2020 року в малій актовій залі ПНПУ імені В.Г. Короленка 

відбулась зустріч студентів з жінкою-кіборгом рекордсменкою України з 

легкої атлетики Т. Воротіленою. 

29 лютого 2020 року викладачі та студенти факультету технологій та 

дизайну долучилися до університетського заходу День відкритих дверей, 

який викликав чимале зацікавлення серед потенційних абітурієнтів та їхніх 

батьків. 

У холі перед Великою актовою залою вступники мали можливість 

ознайомитися з виставкою-експозицією творчого доробку студентів 

факультету технологій та дизайну, а також з різновидом освітніх пропозицій, 

які надають факультети нашого університету 

 

Березень 

3 березня 2020 року студенти та викладачі факультету технологій та 

дизайну відвідали виставу «Політ над гніздом зозулі» Полтавського 

академічного обласного українського музично-драматичного театру імені 

М.В. Гоголя. 

4 березня 2020 року студенти та викладачі факультету технологій та 

дизайну були присутні на святковому концерті присвяченому Міжнародному 

жіночому дню – 8 березня. 

5 березня 2020 року до свята Міжнародного жіночого дня для учнів 

Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради викладачем Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доцентом 

кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД Оксаною Кудрею та 

студентками Тетяною Проценко (гр. ТД(по/іт) -11) та Юлією Єрьоміною 

(гр. ТД(по/іт) -11) проведено майстер-клас з виготовлення з декоративних 

квітів. 

10 березня 2020 року на базі Комунального закладу «Полтавська гімназія 

«Здоров’я» № 14» Полтавської міської ради Полтавської області, викладачі 

факультету технологій та дизайну провели профорієнтаційний захід для 

учнів 11-х класів «Дизайнер – професія майбутнього». З особливостями 

підготовки абітурієнтів до вступу на спеціальності 015.10 Професійна освіта 

(Деревообробка), 015 Професійна освіта (Дизайн) та 015.17 Професійна 

освіта (Технологія виробів легкої промисловості) одинадцятикласників 

ознайомив завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти Андрій 

Цина. Про можливості позааудиторної участі у творчій дизайн-проектній 

діяльності школярів ознайомила асистент кафедри основ виробництва та 

дизайну Наталія Орлова. Учні мали можливість стати дизайнерами інтер’єру, 

взявши участь у майстер-класі з виготовлення декоративних весняних квітів 

під керівництвом доцента кафедри виробничо-інформаційних технологій та 

дизайну Оксани Кудрі. 

 

 

 



Квітень 

4 квітня 2020 року під керівництвом викладача Наталії Орлової та 

навчальних майстрів факультету технологій та дизайну Ольги Години і 

Катерини Мусійко впроваджено соціально відповідальну дистанційну форму 

організації праці, що орієнтується на спільне подолання загрози епідемії 

коронавірусу, а саме: виготовлення разом зі студентами захисних масок. 

16 квітня 2020 року, використовуючи дистанційний формат навчального 

процесу, кафедра теорії і методики технологічної освіти провела для 

студентів різних груп та спеціальностей щорічний майстер-клас «Великодня 

писанка». 

30 квітня-25 травня 2020 року студенти факультету технологій та 

дизайну взяли участь у флешмобі на вшанування творчості Ліни Костенко 

#ЧИТАЙ_І_НАДИХАЙ. 

 

Травень 

6-21 травня 2020 року викладачі й студенти факультету технологій та 

дизайну долучились до флешмобу #ПНПУ_ОРНАМЕНТ_НАЦІЇ, 

присвяченому Всеукраїнському дню вишиванки, і приєднались до створення 

Короленківського орнаментального полотна. 

10-16 травня 2020 року у рамках святкування Дня Європи 2020 на 

факультеті технологій та дизайну було запропоновано всім академічним 

групам пройти вікторину-конкурс «Як ми знаємо Європу?» та взяти участь у 

конкурсі на найкращій фотоколаж «Європа моїми очима». 

За результатами вікторини-конкурсу «Як ми знаємо Європу?», 

найкращими знавцями географії, історії та культури європейських країн 

стали: І місце – ПН(до)-33; ІІ місце – К(ск)-26, ТД(по)-41, К(кд)-46; 

ІІІ місце – ПН(д)-13, ТД(по/іт)-11, ТД(по)-31. 

При виконанні конкурсних робіт на найкращій фотоколаж «Європа 

моїми очима» студенти продемонстрували творчий підхід і щиру 

зацікавленість європейськими цінностями та традиціями, загальним 

культурним надбанням. Для створення колажів, що символізують улюблену 

європейську країну, були застосовані не лише різні графічні редактори, а і 

сучасна техніка – малюнок кавою. 

15 травня 2020 року з привітання до Дня науки розпочалося чергове 

засідання вченої ради факультету технологій та дизайну. На засіданні були 

присутні студенти, магістранти й аспіранти спеціальностей 014.10 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) та 015.00 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями).  

18 травня 2020 року голова Ради з організації виховної діяльності, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 

та методик їх викладання Валентина Богута та доцент кафедри основ 

виробництва та дизайну Тетяна Борисова стали учасниками телепрограми 

«Гість на Центральному», де розповіли про масштабний університетський 

проект до свята «День вишиванки» та про традиції вишивки на Полтавщині. 



19 травня 2020 року напередодні дня вишиванки декан факультету 

технологій та дизайну професор Валентина Титаренко ознайомила 

журналістів центрального телеканалу м. Полтава з експонатами музею 

народних промислів України, який знаходиться на факультеті технологій та 

дизайну. Він містить унікальну колекцію полтавських рушників, 

національного одягу та вишитих картин, створених як студентами, так і 

полтавськими вишивальницями, які передали свої вироби до фонду музею. 

Окраса музею – сучасний семиметровий виріб, занесений до книги рекордів 

України як найдовший цільний виріб, вишитий вручну. 

16-21 травня 2020 року до свята Всеукраїнського дня вишиванки на 

факультеті технологій та дизайну було запропоновано всім бажаючим взяти 

участь у конкурсі фотоколажів «Вишивка регіонів України». 

До заходу долучилося 43 учасника – це студенти різних курсів та форм 

навчання, викладачі, завідувачі лабораторій, диспетчери, митці з різних 

навчальних закладів. Було створено 53 колажі, які відображають безмежний 

колорит вишивки різних регіонів нашої Батьківщини. 

Переможцями конкурсу визнані: А. Збаранська, А. Довгуля, О. Кравець, 

А. Савдід, С. Шпортюк, А. Улько, І. Нечипоренко, Ю. Кербут, Н. Орлова, 

Л. Гриценко, Ю. Срібна, В. Титаренко. 

 

Червень 

2 червня 2020 року в рамках загальноуніверситетського заходу «ПНПУ – 

відкриті можливості» на платформі відеоконференції ZOOM відбулася 

онлайн-зустріч абітурієнтів та їх батьків із деканом і завідувачами кафедр 

факультету технологій та дизайну. 

4 червня 2020 року на виконання листа Міністерства освіти і науки 

України №406 від 16.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання 

поширення коронавірусу COVID-19», у зв’язку із закінченням навчального 

року та з метою посилення контролю за збереження життя і здоров’я 

здобувачів вищої освіти, завідувач кафедри виробничо-інформаційних 

технологій та безпеки життєдіяльності доц. Андрій Хлопов ознайомив 

викладачів, кураторів академічних груп з основними розділами «Інструкції з 

питань безпеки життєдіяльності під час навчання в університеті». 

11 червня 2020 року на платформі відеоконференції ZOOM відбулася 

зустріч із деканом і викладачами кафедри теорії і методики технологічної 

освіти факультету технологій та дизайну випускників спеціальності 014 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) Красноградського коледжу 

комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради. 

 

 

Відповідальна за організацію виховної 

роботи на факультеті технологій 

та дизайну         ас. Орлова Н.С. 


