
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, методист з трудового 
навчання, технологій і 
креслення відділу 
природничо-математичних 
дисциплін та технологій 
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, 

голова постійної комісії 

Полтавської обласної ради з 

питань освіти, науки та 

культури, кандидат наук з 

державного управління 
 

 

 
 

 

Прізвище Пархоменко 

Ім’я Валерій 

По батькові Олексійович 

Дата народження 12 лютого 1970р. 

Термін навчання на 

факультеті 

технологій та 
дизайну 

Вступ – 1990р. 

Випуск – 1995р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Кваліфікація учитель 

трудового навчання, 

загальнотехнічних 

дисциплін, механізації 

сільського 
господарства 

Досягнення депутат Полтавської 
обласної ради, экс-
заступник голови 
Полтавської ОДА та 
перший заступник міського 
голови м. Полтави 



 

 

 

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 завідувач відділу 
науково-експозеційної 
роботи 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 кандидат педагогічних 
наук, заступник 
директора з методичної 
роботи навчально-
методичного центру 
професійно-технічної 
освіти у Полтавській 
області 



 

 

 

 

Прізвище Лисенко 

Ім’я Лариса 

По батькові Петрівна 

Дата народження 16 квітня 1968р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ – 1995р.  

Випуск – 2000р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти, трудове 

навчання»,  кваліфікація 

магістра педагогічної 

освіти, викладача 

технічних дисциплін 
Досягнення директор Кибинської 

гімназії Миргородської 
міської 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 



 

 

 

Прізвище Журавель     

Ім’я Алла 

По батькові Олександрівна 

Дата народження 12 жовтня 1968 р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ - 2020р. 

Випуск - 2021р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Прфесійно освіта. 
Спеціалізація:Технологі
я виробів легкої 
промисловості. 
Професійна 
кваліфікація: Магістр 
професійної освіти. 
Викладач закладу вищої 
та професійно-технічної 
освіти. 

Досягнення викладач спецдисциплін 

професійно-технічного 

училища №31 м. Полтава 

та старший майстер 

навчального закладу. 

 

 

 

Прізвище Галамбош 

Ім’я Габріелла 

По батькові Василівна 

Дата народження 7 травня 1993р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ – 2010р. 

Випуск – 2015р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність «Педаго–
гіка    і методика середньої 
освіти, трудове 
навчання»,  кваліфікація 
магістра педагогічної 
освіти, викладача 
технічних дисциплін 

Досягнення кандидат педагогічних 
наук, заступник 
селищного голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
Організація: Батівська 
селищна рада 
Берегівського району 
Закарпатської області 

 

 



 
 

 

 

Прізвище Рутковська 

Ім’я Олена 

По батькові Миколаївна 

Дата народження 4 липня 1974 р. 
Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ – 1993р. 

Випуск – 1997р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність «Трудове 
навчання, креслення та 
декоративно-прикладне 
мистецтво» кваліфікація 
«вчитель трудового 
навчання, креслення та 
декоративно-приклад–
ного мистецтва» 

Досягнення вчителя трудового 
навчання ліцею №32 
"Європейський" 
Полтавської міської 
ради, доктор філософії зі 
спеціальності 014 
Середня освіта (за 
предметними 
спеціальностями), 
«вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист» 

 

 

 

 

Прізвище Куратнік 

Ім’я Тетяна 

По батькові Вікторівна 

Дата народження 13 лютого 1987р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ – 2010р. 

Випуск – 2015р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність 
«Професійна освіта. 
Технологія легкої та 
текстильної 
промисловості» 
кваліфікація викладач 
спеціальних дисциплін 

Досягнення учитель трудового 
навчання комунального 
закладу «Полтавська 
гімназія «Здоров'я» № 14 
Полтавської міської ради 
Полтавської області», 
Учитель року 2021 

 



 

 

Прізвище Кіріченко 

Ім’я Віктор 

По батькові Павлович 

Дата народження 1 лютого 1976р. 

Термін навчання на 

факультеті 

технологій та 

дизайну 

Вступ – 1993р. 

Випуск – 1998р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

кваліфікація учитель 

трудового навчання, 

загальнотехнічних 

дисциплін, механізації 

сільського господарства 
Досягнення директор 

Новогалещинської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, депутат 
Новогалещинської 
селищної ради 
Козельщинського району 
Полтавської області 

 

 

 

 

Прізвище Савенко 

Ім’я Ігор 

По батькові Васильович 

Дата народження 27 червня 1973р. 

Термін навчання на 

факультеті 

технологій та 

дизайну 

Вступ – 1991р. 

Випуск – 1996р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

загальнотехнічниі 

дисципліни, праця та  

основи сільського 

господарства 
Досягнення кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 
дизайну ДЗ «Луганський 
національний університет 
імені Тараса Шевченка», 
експерт експертної ради 
Українського культурного 
фонду за програмою 
“Дослідження. Освіта. 
Резиденції. Стипендії” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Прізвище Матяш 

Ім’я Володимир 

По батькові Анатолійович 

Дата народження 16.03.1966 р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ 2019р. 

Випуск 2021р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Культуролог 

Досягнення Завідуючий 

Тернівським 

сільським клубом 

філії Центру культури 

і дозвілля Лубенської 

міської ради, керівник 

вокального народного 

колективу «Сузір’я» 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Прізвище Яшна 

Ім’я Валентина 

По батькові Миколаївна 

Дата народження 01.05.1981 р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ – 2019р. 

Випуск – 2021р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Культуролог 

Досягнення Головний спеціаліст 
Управління культури і 
мистецтв виконавчого 
комітету Лубенської 
міської ради 



 

 

 

Прізвище Золотарьова 

Ім’я Анастасія 

По батькові Анатоліївн 

Дата народження 26.04.1997 р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ – 2018р. 

Випуск –2019р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Культуролог. 
Організатор культурно-
освітньої діяльності 

Досягнення Завідувачка 
організаційного відділу 
виконавчого комітету 
Інгулецької районної у 
місті Кривому Розі ради 

 

 

 
 

 

 

Прізвище Соляр  

Ім’я Світлана  

По батькові Анатоліївна 

Дата народження 18.02.1974 р. 

Термін навчання на 

факультеті технологій 

та дизайну 

Вступ – 2019 р. 

Випуск – 2021р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Культуролог 

Досягнення Художній керівник 
народного вокального 
ансамблю Михнівського 
сільського будинку 
культури філії Центру 
культури і дозвілля 
Лубенської міської ради 

 

 


