
АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

1. Бабець Лариса Іванівна – викладач спеціальних предметів 

Кременчуцького міжшкільного навчально-виробничого комбінату №2 

Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

2. Байбара Тетяна Василівна – учитель-методист трудового навчання 

та технологій вищої категорії Новосанжарського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Новосанжарської селищної ради Полтавської області. 

3. Білоброва Світлана Дмитрівна – учитель-методист обслуговуючої 

праці вищої категорії Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради Полтавської області». 

4. Бірук Володимир Пилипович – учитель-методист трудового 

навчання Красногорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Білоцерківської сільської ради Полтавської області. 

5. Бугаєць Григорій Данилович – учитель-методист трудового 

навчання, креслення вищої категорії Комунального закладу «Полтавська 

гімназія №6 Полтавської міської ради Полтавської області». 

6. Горобець Микола Миколайович – директор Полтавського 

електрорадіотехнічного ліцею. 

7. Гриженко Віктор Васильович – заступник директора з методичної 

роботи навчально-методичного Центру професійно-технічної освіти у 

Полтавської області. 

8. Дементій Юлія Іванівна – завідувач сектору культури Пирятинської 

районної державної адміністрації. 

9. Діденко Олег Григорович – кандидат наук з державного управління, 

депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії Полтавської 

обласної ради з питань освіти, науки та культури, кандидат наук з 

державного управління. 

10. Журавель Алла Олександрівна – викладач спецдисциплін 

професійно-технічного училища № 31 м. Полтава та старший майстер 

навчального закладу. 

11. Єнко Ярослав Миколайович – завідувач науково-експозиційним 

відділом Національного музею-заповідника імені М. В. Гоголя. 

12. Золотарьова Анастасія Анатоліївна – завідувачка організаційного 

відділу виконавчого комітету Інгулецької районної у місті Кривому Розі 

ради. 

13. Іванов Юрій Михайлович – головний редактор (директор) 

періодичного видання «Полтавський вісник». 

14. Ілюха Анатолій Володимирович – учитель трудового навчання 

вищої категорії Клюшниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Миргородської районної ради Полтавської області. 

15. Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна – начальник відділу культури, 

туризму, молоді та спорту Зіньківської районної державної адміністрації. 

16. Копайгора Микола Миколайович – директор Хорольської гімназії 

Хорольської районної ради Полтавської області, Відмінник освіти України, 



учитель-методист трудового навчання та технологій вищої категорії. 

17. Краснощок Наталя Іванівна – учитель трудового навчання та 

технологій вищої категорії Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» 

Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

18. Лисенко Лариса Петрівна – директор Кибинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області, 

учитель-методист трудового навчання та технологій вищої категорії. 

19. Ляшенко Світлана Валентинівна – учитель-методист трудового 

навчання та технологій вищої категорії Сагайдацького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської області. 

20. Марцінковська Раїса Дмитрівна – учитель-методист трудового 

навчання та технологій вищої категорії Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської ради 

Полтавської області», Відмінник освіти України. 

21. Матяш Володимир Анатолійович – завідуючий Тернівським 

сільським клубом філії Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради, 

керівник вокального народного колективу «Сузір’я». 

22. Ніколенко Лариса Олександрівна – завідувач сектору культури 

Машівської районної державної адміністрації. 

23. Остапенко Олексій Іванович – учитель трудового навчання вищої 

категорії Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №27 Полтавської міської ради Полтавської області». 

24. Остапенко Тетяна Михайлівна – учитель трудового навчання ІІ 

категорії Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №27 Полтавської міської ради Полтавської області». 

25. Пархоменко Валерій Олексійович – депутат Полтавської обласної 

ради, перший заступник міського голови м. Полтави 

26. Пашолка Вікторія Миколаївна – учитель-методист образотворчого 

мистецтва та трудового навчання, економіки вищої категорії Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Полтавської міської ради 

Полтавської області. 

27. Писаренко Олексій Григорович – учитель-методист трудового 

навчання, креслення вищої категорії Сагайдацького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської області. 

28. Плохая Наталія Георгіївна – учитель-методист трудового навчання 

вищої категорії Полтавської гімназії №17 Полтавської міської ради 

Полтавської області. 

29. Приходько Юлія Миколаївна – учитель трудового навчання та 

технологій вищої категорії Полтавської гімназії №17 Полтавської міської 

ради Полтавської області, Заслужений учитель України. 

30. Рашин Ігор Анатолійович – учитель-методист трудового навчання, 

технологій та креслення вищої категорії Спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-



математичного циклу ім.Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області. 

31. Резніченко Зоя Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти 

Полтавського обласного інституту   післядипломної   педагогічної   освіти 

ім. М.В.Остроградського. 

32. Рутковська Олена Миколаївна – вчитель трудового навчання ліцею 

№32 "Європейський" Полтавської міської ради. Доктор філософії зі 

спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спецальностями), має 

кваліфікацію «вчитель вищої категорії, вчитель-методист». 

33. Семеновська Лариса Апполінаріївна – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 

34. Соляр Світлана Анатоліївна – художній керівник народного 

вокального ансамблю Михнівського сільського будинку культури філії 

Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради. 

35. Сорока Вадим Миколайович – учитель трудового навчання І 

категорії комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №25 Полтавської міської ради Полтавської області». 

36. Сорока Ігор Миколайович – учитель трудового навчання І категорії 

комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№25 Полтавської міської ради Полтавської області». 

37. Шарлай Андрій Іванович – староста Гоголівського старостинського 

округу Шишацької селищної ради. 

38. Яшна Валентина Миколаївна – головний спеціаліст Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

 


