
Категорія Педаго-гічне 
звання

Робочий 
розряд, клас

Педаго-гічне 
звання

1

Матвійчук Лариса 
Іванівна

директор; 
основний 
робітник

вища Хмельницький 
технологічний 

інститут 
побутового 

обслуговуван
ня (1980)

Економіка і 
організація 
побутового 

обслуговування

Техніка пошуку 
роботи, основи 

ринкової 
економіки, 

охорона праці, 
основи 

рекламного 
маркетингу

— 29р.00м.; 
09р.03м.; 
41р.02м.

вища старший 
викладач

— — 14.03.2014 11.04.2019 — УМО НА 
ПНУ 

02.12.2016

БІНПО 
18.05.2018

— 2024

2

Смоліна Надія 
Юріївна

заступник 
директора з 
навчально-
виробничої 

роботи; 
основний 
робітник

вища Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(1998);  НТУ 
"ХПІ" (2018) 

"Професійне 
навчання. 
Технологія 

текстильної та 
легкої 

промисловості"; 
Хімічні технології 

 

Конструювання 
одягу, 

моделювання і 
художнє 

оформлення 
одягу, САПР 

одягу

— 22р.01м.; 
3р.01м.; 
23р.01м.

вища старший 
викладач

швачка 4р.; 
кравець 5р.; 

закрійник 
6р.

— — 22.03.2017 
(виша, 

старший 
викладач)

22.03.2013 — БІНПО 
29.04.2017

ЛВПУ СП 
КППК ім. 

А.Макаренка 
24.04.2010 
(Луганськ)

2022

3

Карпенко Рита 
Вікторівна

заступник 
директора з 
навчально-
методичної 

роботи; 
основний 
робітник

вища Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2002)

"Професійне 
навчання. 
Економіка 

підприємства, 
маркетинг та 
менеджмент"

Основи 
галузевої 

економіки і 
підприємництва

; Основаи 
професійної 

етики

— 42р.09м.; 
04р.00м.; 
42р.09м.

вища викладач-
методист

— майстер в/н 
І категорія

— 09.04.2020 30.03.2017 УІПА 
02.11.2019

БІНПО 
19.04.2019

УІПА 
24.12.2016

2025

4

Щербакова Олена 
Вікторівна

заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 
університет 
ім. Горького 

(1988)

Математика 
Науково-

виробниче 
відділення

Професійна 
етика

— 39р.00м.; 
05р.08м.; 
30р.00м.

І — — — 30.03.2017 22.03.2017 — УІПА 
18.11.2016

БІНПО 
30.04..2021

— 2022

5

Абаніна Світлана 
Анатоліївна

старший 
майстер; 
основний 
робітник

вища Харківський 
соціально-

економічний 
інститут 
(2010) 

Харківський 
механіко-

технологічний 
технікум 

"Економіка 
підприємництва" 

"Швейне 
виробництво"

Матеріалознавс
то

— 33р.00м.; 
09р.04м.; 
23р.02м.

вища старший 
викладач

— майстер в/н 
І категорія

— 11.04.2019 18.09.2020 
(старші 
майстри 
закладів)

— БІНПО 
18.05.2018

УІПА 
24.12.2016

2024

6

Задніпровська 
Олександра 
Григорівна

старший 
майстер; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

Перший 
Харківський 

індустріально-
педагогічний 

технікум 
(1984)

"Санітарно-
технічні 

устаткуваннябуд
инків"

— — 27р.09м.; 
27р.09м.; 
27р.09м.

спеціаліст — — — — 15.04.2004 — — 11.03.2003 — —

7

Дубінін Євген 
Володимирович

керівник 
фізичного 
виховання; 
основний 
робітник

вища Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(2007)

"Педагогіка і 
методика 

середньої освіти. 
Фізична 

культура"

Фізична 
культура

— 12р.01м.; 
10р.03м.; 
12р.01м.

І — — — — 22.03.2017 — — КВНЗ "ХАНО" 
22.02.2019

— 2022

8

Самара Ірина 
Вікторівна

методист; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 
університет 
ім. Горького 

(1993)

"Географія" — — 35р.10м.; 
07р.01м; 
07р.01м

вища старший 
учитель

— — 01.04.2021 
(спеціаліст 

вищої 
категорії)

16.04.2010 — УІПА 
21.12.2020

— — 2026
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9

Антонов Олександр 
Валентинович

керівник гуртка; 
основний 
робітник

вища Харківське 
училище 
культури 

(2001) 
середня 

спеціальна

"Народна 
художня 

творчість"

— — 11р.07м.; 
11р.07м ; 
11р.07м

— — — — — 14.03.2018 
керівник 

гуртка 12 т.р.

— — КВНЗ "ХАНО" 
від 13.04.2018 

(керівники 
гуртків)

— 2023

10

Апалькова Тетяна 
Юріївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(2010)

"Дизайн" Манікюрна 
справа, 

матеріалознавс
тво

Манікюрник, 
педикюрник

01р.01м;      
01р.01м; 
01р.01м;

спеціаліст — — — — — — — БІНПО 
30.04..2021

БІНПО 
04.06.2021

2025

11

Афанасьєва Тетяна 
Олексіївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища ПТУ №44 
(1999);      

Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2004)

"Кравець";               
"Професійне 

навчання. 
Технологія 

текстильної та 
легкої 

промисловості"

— Кравець, 
закрійник

17р.01м.; 
17р.01м ; 
17р.01м

— — кравець 4р. — — — 12.03.2020 
14т.р.

— — БІНПО 
05.06.2020

2025

12

Брунець Тетяна 
Михайлівна

викладач; 
основний 
робітник

вища "Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди" 

(2009)

"Педагогіка і 
методика 

середньої освіти. 
Українська мова 

та література

Українська 
мова і 

література

— 25р. 01м; 
25р. 01м; 
03р. 09м.

вища викладач-
методист

— — — 09.04.2020 — — КВНЗ "ХАНО" 
від 13.04.2018 

(Українська 
мова і 

література)

— 2025

13

Бутенко Олена 
Михайлівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

ПТУ №40 
(1983, 1988); 
Харківський 

механіко-
технологічний 

технікум 
(1990)

"Кравець"; 
"Закрійник"; 

"Швейне 
виробництво"

— Кравець, 
закрійник

32р.02м.; 
29р.01м.; 
29р.01м.

— — кравець 6р.; 
закрійник 

7р.

— — — 11.03.2021 
14 т.р.

— — БІНПО 
05.06.2020

2026

14

Вертель Вікторія 
Віталіївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища СПТУ №40 
(1990); 

Національний 
університет 
внутрішніх 

справ (2004)

"Перукар 
широкого 
профілю"; 

"Практична 
психологія"

— Перукар 
(перукар-
модельєр)

31р.05м.; 
27р.02м.; 
27р.02м.

— — перукар-
модельєр

майстер в/н 
І категорії

— — 12.03.2019 
(12 т.р.); 

11.04.2019 
(майстер в/н 
І категорії)

— — БІНПО 
29.04.2017

2024

15

Верхогляд Вікторія 
Олексіївна

викладач; 
основний 
робітник

вища ПТУ№2 м. 
Харкова 
(1997); 

Харківський 
індустріально-
педагогічний 

технікум 
(2006); 

Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2016)

"Секретар-
друкарка"; 

"Професійне 
навчання. 

Організація 
обслуговування 

населення"; 
"Педагогіка 

вищої школи"

Основи 
галузевої 

економіки і 
підприємництва

; основи 
рекламного 
маркетингу і 

дизайну; 
планування, 
організація і 
технологія 
управління 
персоналом 
підприємств; 
громадянська 

освіта

— 8р.00м.; 
06р.08м.; 
23р.03м.

І — — — — 11.03.2021 
(спеціаліст 

першої 
категорії)

29.08.2014 
12 т.р.

— БІНПО 
05.06.202028.0

9.2018КВНЗ 
"ХАНО" 

(Громадянська 
освіта)

— 2026

16

Винограденко 
Галина Миколаївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища ПТУ № 44 
(1999); 

Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2004); 

Луганське 
ВПУ сфери 

послуг (2010)

"Швачка"; 
"Професійне 

навчання. 
Технологія 

текстильної та 
легкої 

промисловості"

— Кравець, 
закрійник

17р.06м.; 
17р.01м.; 
17р.01м.

— — швачка 4р.; 
кравець 5р.; 

закрійник 
5р.

— — — 12.03.2019 
14 т.р.

— — БІНПО 
05.06.2020

2024

17

Вишневська Лариса 
Валентинівна

практичний 
психолог; 
основний 
робітник

вища "Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди" 

(2004)

"Психологія" — — 15р.11м.; 
15р.11м ; 
15р.11м.

вища — — — 05.04.2018 
(практич. 
психолог)

— — КВНЗ 
"ХАНО" 

(практич. 
психолог) 
09.04.2021

— — 2023



18

Воробйова Оксана 
Геннадіївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 
університет 

(1995) 
Український 

союз 
об'єднань 

підприємств і 
організацій 
побутового 

обслуговуван
ня населення 

(1999)

англійська мова і 
література; 

Перукар 
модельєр

— Перукар 
(перукар-
модельєр)

20р.02м.; 
16р.07м.; 
17р.10м.

І — Перукар 
модельєр

— — 02.04.2009 12.03.2020  
14 т.р. 

09.04.2020  
(майстер в/н 
І категорії)

ІПОПСПОН 
04.10.2008

УІПА 
27.03.2019

2025

19

Гетманська Вікторія 
Володимирівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2004)

"Професійне 
навчання. 
Технологія 

текстильної та 
легкої 

промисловості"; 
магістр , 

спеціальність 
"Науки про 

освіту"

— Швачка. 
Складальни

к верху 
взуття

17р.01м.; 
17р.01м.; 
17р.01м.

— — Краівець 
верхнього 

одягу, 
Закрійник  
VI розряду

— — — 20.03.2008 
12 т.р.

— — БІНПО 
04.06.2021

2022

20

Губіна Олена 
Василівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища Українська 
інженерно-
педагогічна 
академія 
(2002); НТУ 
ХПІ (2018)

"Професійне 
навчання. 
Технологія 

текстильної та 
легкої 

промисловості"; 
магістр , 

спеціальність 
"Науки про 

освіту"

Інформаційні 
технології

Кравець, 
закрійник

19р.01м.; 
17р.03м.; 
19р.01м.

І — кравець 5р.; 
закрійник 

6р.

— — 12.03.2020 12.03.2020 
14 т.р.

— УІПА 
25.10.2014, 

КВНЗ "ХАНО" 
30.10.2020 

(Інформатика)

УІПА 
08.11.2014; 
закінчила 
НТУ "ХПІ" 
23.01.2018

2025

21

Гулага Наталія 
Юріївна

викладач; 
основний 
робітник

вища "Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди" 

(2012)

Мова і література 
(англійська)

Іноземна мова, 
Зарубіжна 
література

— 10р.01м.; 
10р.00м.; 
03р.00м.

І — — — — 12.03.2020 — — КВНЗ "ХАНО" 
(іноземна 

мова, 
англійська) 
24.11.2017; 
10.10.2019 
"Зарубіжна 
література, 
російська 

мова"

— 2025

22

Дмитренко Юлія 
Олександрівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет 

ім. В.Г. 
Короленка 

(2017)

Професійна 
освіта

— Взуттьовик 
з 

індивідуаль
ного 

пошиття 
взуття. 

взуттьовик з 
ремонту 
взуття

06р.06м.; 
02р.01м.; 
03р. 03м.

— — — — — — — — — — 2024

23

Долженко Наталія 
Вікторівна

викладач; 
основний 
робітник

вища Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(1998); 

закінчила НТУ 
ХПІ 

23.01.2018

"Професійне 
навчання. 
Технологія 

текстильної та 
легкої 

промисловості"; 
магістр , 

спеціальність 
"Науки про 

освіту"

Технологія 
виготовлення 

одягу, 
технологія 
розкрою, 
основуи 

конструювання 
одягу

— 24р.09м.; 
04р.00м.; 
17р.08м.

вища старший 
викладач

кравець 5р.; 
закрійник 

6р.

майстер в/н 
ІІ категорії

30.03.2017 
методист

30.03.2017 
(вища), 

09.04.2020 
(старший 
викладач)

18.03.2011 
12 т.р. 

07.04.2011 
майстер в/н 
ІІ категорії

— закінчила НТУ 
ХПІ 23.01.2018

— 2022

24

Дьомочка Антоніна 
Миколаївна

викладач; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(1994) 
Механіко-

технологічний 
технікум 
(1981)             

Креслення, 
образотворче 
мистецтво і 

художня праця; 
Моделювання та 
конструювання 

одягу                                                                        

Технологія 
виготовлення 

одягу, 
технологія 
розкрою, 
основуи 

конструювання 
одягу

— 03р.01м.; 
02р.01м.; 
03р.01м.

спеціаліст — кравець 4р. — — — — — БІНПО 
05.06.2020

— 2023



25

Дудко Ніна 
Олексіївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища ПТУ № 12 м. 
Харкова 
(1969); 

Харківське 
ПТУ 

облпобутупра
вління (1981); 
Харківський 

механіко-
технологічний 

технікум 
(1974); 

Київський 
технологічний 
інститут легкої 
промисловості 

(1990)

"Кравець 
верхнього 
чоловічого 

одягу"; "Закрійник 
вищої 

кваліфікації 
жіночого та 

дитячого 
верхнього одягу"; 

"Швейне 
виробництво" ; 

"Конструювання 
швейних виробів"

— Кравець, 
закрійник

43р.00м.; 
39р.08м.; 
39р.08м.

— — закрійник 
7р.; швачка 
5р., кравець 

5р.

майстер в/н 
І категорії

— — 05.04.2018 
(майстер в/н 
І категорії, 
14.03.2018 

14 т.р.)

— — БІНПО 
29.04.2017

2023

26

Єгорова Єлізавета 
Олександрівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вмща Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2020)

Професійна 
освіта

— Візажист, 
манікюрник, 
адміністрат

ор

00р.01м;      
00р.01м; 
00р.01м;

— — — — — — — — — — 2026

27

Єгорова Людмила 
Володимирівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

Харківське 
професійно-

технічне 
училище № 

40 (1994, 
1996); 

Харківський 
текстильний 

технікум 
(2002)

"Кравець 
верхнього одягу"; 
"Закрійник вищої 

кваліфікації"; 
"Швейне 

виробництво"

— Кравець, 
закрійник

20р.02м.; 
16р.10м.; 
18р.08м.

— — закрійник 
6р.; кравець 

5р.

— — — 14.03.2018 
14 т,р.

— — БІНПО 
04.06.2021

2023

28

Жук Галина 
Василівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища ДПТНЗ 
"Харківське 

вище 
професійне 

училище 
сфери послуг" 
(2007, 2009); 
Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2014)

"Професійна 
освіта. 

Технологія 
текстильної та 

легкої 
промисловості"

Конструювання 
одягу

Кравець, 
закрійник

06р.10м.; 
06р.10м.; 
06р.10м.

ІІ — кравець 4р., 
закрійник 

6р.

— — 14.03.2018 11.03.2021 
13 т.р.

— БІНПО 
05.06.2020

БІНПО 
19.04.2019

2026

29

Жук Надія 
Василівна

керівник гуртка; 
основний 
робітник

вища Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(2009)

"Педагогика і 
методика 

середньої освіти. 
Хореографія."

— — 07р.01м.; 
04р.08м.; 
04р.08м.

— — — — — — — — — — 2024

30

Захаркін Геннадій 
Олександрович

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

Харківське 
СПТУ-9 

(1986):Харківс
ький 

державний  
професійно-
педагогічний 

коледж ім. В.І. 
Вернадського  

(2018)

"Професійна 
освіта. Освітня 

програма 
"Монтаж і 

обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-

технічних систем 
та вентиляції"

Спецтехнологія Ювелір-
монтувальн
ик, ювелір-
закріпник,

21р.00м.; 
05р.01м.; 
05р.01м.

спеціаліст — ювелір-
монтувальн

ик 2р

— — 12.03.2020 12.03.2020 
12 т.р

— — закінчив 
ХІПТ 2018

2025



31

Клушина Надія 
Григорівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

Дніпропетровс
ький 

політехнікум 
Міністерства 

легкої 
промисловості 

(1983)

"Технологія 
виробів із шкіри"

— Взуттьовик 
з 

індивідуаль
ного 

пошиття 
взуття. 

взуттьовик з 
ремонту 
взуття

19р.11м.; 
07р.01м.; 
07р.01м.

— — взуттьовик з 
інд. 

пошиття 
взуття 4р.; 

взуттьовик з 
ремонту 

взуття 4р.

— — — 12.03.2019 
13 т.р.

— — БІНПО 
18.05.2018

2024

32

Князєва Алла 
Михайлівна

вихователь 
гуртожитку; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 

інститут 
культури 

(1978)

"Бібліотекознавст
во та 

бібліографія"

— — 07р.02м.; 
04р.10м.; 
04р.10м.

ІІ — — — — 11.03.2021 
(вихователь, 

спеціаліст 
другої 

категорії)

— — КВНЗ "ХАНО" 
15.06.2018 

(вих.)

— 2026

33

Ковальов 
Олександр 
Олександрович

викладач; 
сумісник

вища Харківське 
гвардійське 

вище танкове 
командне 
ордена 

Червоної 
Зірки училище 
ім. Верховної 
ради УРСР 

(1984)

"Командна 
тактична, колісні 

та гусеничні 
машини"

"Захист 
Вітчизни"

— 39р 00м; 
05р.00м.; 
20р.00м.

вища викладач-
методист

— — — 18.04.2019 
викладач-
методист; 
2017 вища 
категорія

— — ХНПУ ім. 
Сковороди від 

21.02.2020 
(Захист 

Вітчизни); 
22.04.2015 
(викладач 

ПТП)

— 2022

34

Кохан Анна 
Анатоліївна

керівник гуртка; 
основний 
робітник

вища Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства 
(2008); 

Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(2015)

"Менеджмент 
організації"; 

"Образотворче 
мистецтво"

— — 14р.01м.; 
05р.01м.; 
05р.01м.

— — — — — 14.03.2018   
12 т.р. 

(керівник 
гуртка)

— — — 2023

35

Кульша Лариса 
Сергіївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

професій
на

СПТУ № 40 
(1986)

"Перукар-
модельєр"

— Перукар 
(перукар-
модельєр)

18р.01м.; 
18р.01м.; 
18р.01м.

— — перукар-
модельєр

— — — 12.03.2019 
12 т.р.

— — БІНПО 
19.04.2019

2024

36

Курганська Тетяна 
Юріївна

соціальний 
педагог; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(1999)

"Соціалогія" — — 04р.01м; 
04р.01м.; 
04р.01м.

ІІ — — — 12.03.2020 
9спеціаліс

т другої 
категорії)

— — — КВНЗ "ХАНО" 
20.02.2020 
соціальні 
педагоги

— 2025

37

Кучерявенко Олена 
Ігорівна

викладач; 
основний 
робітник

базова 
вища

Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(2009)       
УІПА (2021)

"Педагогіка і 
методика 

середньої освіти. 
Мова та 

література 
(англійська);  

Меннеджмент

— — 05р.07м; 
03р.01м.; 
04р.08м.

ІІ — — — 11.03.2021 
(спеціаліст 

другої 
категорії)

— — — 10.02.2021 
закінчила УІПА 

магістр 
управління та 
адмініструван

ня; УІПА 
12.11.2020 
(Іноземна 

(англійська) 
мова;  КВНЗ 

ХАНО 
02.10.2020 
(зарубіжна 
література, 
російська 

мова)

2026



38

Лепшеєва Вікторія 
Віталіївна

викладач; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(1997)

Біологія Біологія, хімія — 26р.06м; 
20р.07м.; 
05р.01м.

І — — — — 20.03.2018 — — КВНЗ "ХАНО" 
19.01.2021 
(біологія та 

хімія); 
16.12.2016 
(географія)

— 2023

39

Малікова Інна 
Миколаївна

викладач; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди 

(2008)

"Педагогика і 
методика 

середньої освіти. 
Історія."

Історія України, 
Всесвітня 

історія, 
Географія

— 25р.11м; 
13р.10м.; 
13р.10м.

вища старший 
викладач

— — — 25.04.2019 — — КВНЗ "ХАНО" 
12.10.2018 
(географія);  
13.05.2017 

(історія)

— 2024

40

Матвійчук Михайло 
Васильович

викладач; 
основний 
робітник

вища Київський 
технологічний 
інститут легкої 
промисловості 
(1980); Курси 

підготовки 
інструкторів 

фіз. культури 
по програмі 
методики 

організації і 
проведення 
занять по 

масовій фіз. 
культурі при 
Харьк. Держ. 
інституті фіз. 

культури 
(1990)

"Технологія 
виробів із шкіри"; 

"Інструктор 
фізичної 
культури"

Технологія 
виготовлення 

взуття, 
обладнання, 

конструювання, 
матеріалознавс

тво

— 41р.02м.; 
11р.11м.; 
39р.01м.

вища — — — — 10.04.2015 
(спеціаліст 

вищої 
категорії)

— — КВНЗ "ХАНО" 
30.10.2020 
(фізична 

культура); 
БІНПО 

29.04.2017

— 2025

41

Мироненко Ніна 
Анатоліївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

Республікансь
кий заочний 

технологічний 
технікум 
(1981)

"Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика"

Перукарська 
справа

Перукар 
(перукар-
модельєр)

39р.01м.; 
39р.01м.; 
39р.01м.

спеціаліст — перукар 
1кл.

майстер в/н 
І категорії

— 14.03.2018 
спеціаліст

14.03.2018 
14 т.р.; 

04.04.2018 
майстер в/н 
І категорії

— БІНПО 
18.05.2018

БІНПО 
04.06.2021

2023

42

Михайлюк 
Валентина 
Володимирівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

базова 
вища

Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2020)

Професійна 
освіта. Побутове 
обслуговування; 

Освітні 
педагогічні науки

— Кравець, 
закрійник

04р.01м; 
03р.01м.; 
03р.01м.

— — кравець 4р., 
закрійник 

6р.

— — — — — — навчається 
УІПА

2023

43

Маркова Людмила 
Андріївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

Брянківський 
технолого-

економічний 
технікум 
(1979)

"Технологія 
виробів із шкіри"

— Взуттьовик 
з 

індивідуаль
ного 

пошиття 
взуття. 

Взуттьовик 
з ремонту 

взуття

42р.01м.; 
42р.01м.; 
42р.06м.

— — взуттьовик 
5р.

майстер в/н 
І категорії

— 30.03.2009 12.03.2020  
14 т.р., 

09.04.2020 
майстер в/н 
Ікатегорії)

— — БІНПО 
19.04.2019

2025

44

Олешко Юлія 
Андріївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

професій
на

ДПТНЗ 
"Харківське 

вище 
професійне 

училище 
сфери послуг" 

(2019)

Перукар; 
Манікюрник; 
Педікюрник

— Перукар 
(перукар-
модельєр)

02р.01м; 
02р.01м; 
02р.01м.

— — перукар-
модельєр

— — — — — — Навчається 
Запоріжськи

й 
національни

й 
університет

2024

45

Пірог Вікторія 
Юріївна

викладач; 
основний

вища Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2011)

"Професійне 
навчання. 

Моделювання, 
конструювання і 
дизайн швейних 

виробів"

Спеціальне 
малювання, 

матеріалознавс
тво, мистетство

— 09р. 00м.; 
09р. 00м.; 
09р. 00м.

І — — — — 12.03.2019 — — БІНПО 
29.05.2017, 

КВНЗ "ХАНО" 
17.04.2020 

(Мистецтво)

— 2024

46

Прилепа Віра 
Миколаївна

вихователь 
гуртожитку; 
основний 
робітник

вища Слов’янський 
державний 

педагогічний 
інститут 
(1980)

"Педагогіка і 
психологія 

(дошкільна)"

— — 47р.00м.; 
34р.11м.; 
34р.11м.

вища (вих.) — — — — 05.04.2018 
(вихователь)

— — КВНЗ "ХАНО" 
16.02.2018 

(вих.)

— 2023



47

Полякова Лариса 
Олександрівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

Республікансь
кий заочний 

технологічний 
технікум 
(1978)

"Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика"

Основи 
санітарії і гігієни

Перукар 
(перукар-
модельєр)

42р.02м.; 
42р.02м.; 
42р.02м.

спеціаліст — перукар 
1кл.

майстер в/н 
І категорії

— 22.03.2017 22.03.2017 
(14 т.р. 

30.03.2017, 
майстер в/н 
І категорії)

— БІНПО 
30.04..2021

БІНПО 
04.06.2021

2022

48

Сачко Віолетта 
Вікторівна

викладач; 
основний 
робітник

вища Сумський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. А.С. 
Макаренка 

(2017)       
УІПА (2021)

Вчитель 
математики. 

Вчитель 
інформатики;                                                                                                              
менеджмент

Інформатика — 04р.08м      
01р.01м; 
01р.01м;

спеціаліст — — — — — — — 10.02.2021 
закінчила УІПА 

магістр 
управління та 
адмініструван

ня

— 2025

49

С'єдіна Інна 
Олегівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(2016)

Професійна 
освіта. 

Метрологія, 
стандартизація 
та сертифікація

— Касир (в 
банку), 

оператор 
поштового 

зв'язку

00р.01м;      
00р.01м; 
00р.01м;

— — — — — — — — — — 2026

50

Смагіна Олена 
Василівна

викладач; 
сумісник

вища Харківський 
національний 
університет 

ім.В.Н. 
Каразіна 

(2004)

Українська мова 
та література

Українська 
мава, 

українська 
література

— 16р.05м;      
08р.01м; 
08р.01м;

вища — — — — 01.04.2021 
(спеціаліст 

вищої 
категорії)

— — ХНПУ ім. 
Сковороди від 

23.02.2021 
"Середня 

освіта(Українс
ька мова і 

література)"

— 2026

51

Соколенко Ірина 
Валентинівна

викладач; 
основний 
робітник

вища Харківський 
механіко-

технологічний 
технікум 
(1978); 

Київський 
технологічний 
інститут легкої 
промисловості 

(1984)

"Швейне 
виробництво" ; 
"Трикотажне 
виробництво"

Обладнання, 
Техніка пошуку 
роботи, Ділова 

активність

— 41р.04м.; 
16р.01м.; 
23р.7м.

вища — — — — 01.04.2021 
(спеціаліст 

вищої 
категорії)

— — БІНПО 
29.04.2017

— 2026

52

Сотнікова Роксана 
Владиславівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища ПТУ №40 
(2001);            

ХІПТ (2004);   
ХНАМГ (2010)  

Перукар;  
Професійна 

освіта. 
Організація 

обслуговування 
населення;      

Менеджмент 
організацій

— Перукар 
(перукар-
модельєр)

22р.08м.; 
14р.02м.; 
14р.02м.

спеціаліст — — майстер в/н 
І категорії

— 15.04.2005 
(спеціаліст)

11.03.2014 
14 т.р. 

01.04.2014 
(майстер в/н 

І категорі)

— — УІПА 
14.11.2011

2023

53

Субота Вікторія 
Вячеславівна

викладач; 
основний 
робітник

вища Сумський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. А.С. 
Макаренка 

(2017)

Вчитель 
математики. 

Вчитель 
інформатики

Математика — 05р.07м.; 
05р.05м.; 
04р.00м.

ІІ — — — — 11.03.2021 
(спеціаліст 

другої 
категорії)

— — — - 2026



54

Тверитинова 
Людмила 
Олександрівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

ДПТНЗ 
"Харківське 

вище 
професійне 

училище 
сфери послуг" 

(2012); НВЦ 
ПТО № 2 

(1998); 
Харківський 
державний  

професійно-
педагогічний 

коледж ім. В.І. 
Вернадського 

(2019)

"Манікюрник"; 
"Фінанси і 
кредит"; 

Професійна 
освіта

Манікюрна 
справа, 

матеріалознавс
тво

Манікюрник, 
педикюрник

08р.04м.; 
08р.04м.; 
08р.04м.

спеціаліст — манікюрник 
2 розряду (ІІ 

класу)

— — — 14.03.2018 
(12 т,р,)

— — закінчила 
ХДППК 2019

2023

55

Хмеленко Світлана 
Федорівна

викладач; 
основний 
робітник

вища Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія 
(1998); ПТУ 
№40 (2004; 
2007 - КПК)

"Професійне 
навчання. 
Технологія 

текстильної та 
легкої 

промисловості"; 
"Перукар"; 
"Перукар-
модельєр"

Перукарська 
справа, 

матеріалознавс
тво, основи 

санітарії і гігієни

— 23р.01м.; 
12р.09м.; 
23р.01м.

вища викладач-
методист

перукар-
модельєр

— — 09.04.2020 
(спеціаліст 

вищої 
категорії); 
30.03.2017 
(викладач-
методист)

— — БІНПО 
03.05.2017

— 2022

56

Хріпко Наталія 
Миколаївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

Республікансь
кий заочний 

технологічний 
технікум

Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 

косметика (1984)

Основи 
стилістики

Перукар 
(перукар-
модельєр)

29р.02м.; 
29р.02м.; 
29р.02м.

спеціаліст — 11.03.2021 
(спеціаліст)

11.03.2021 
(14 т.р.) 

01.04.2021   
(майстер в/н 
І категорії)

БІНПО 
30.04..2021

БІНПО 
05.06.2020

2026

57

Чевалкова Наталія 
Вячеславівна

викладач; 
основний

вища Харківський 
державний 
університет 

(1998); 
Харківський 

авто-
дорожний 
технікум 

(2005); Центр 
"Світ краси" 
(Асоціація 
учбових 
закладів 
України, 

Харківська 
спілка 

перукарів) 
(2004; 2015)

"Статистика"; 
"Правознавство"

Візажна справа, 
матеріалознавс

тво

— 05р.00м.; 
02р.01м.; 
05р.00м.

ІІ — — — — 11.03.2021 
(спеціаліст 

другої 
категорії)

— — БІНПО 
19.04.2019

БІНПО 
18.05.2018

2026

58

Чупрініна 
Валентина Іванівна

викладач; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 
університет 

ім. О.М. 
Горького

Фізика Фізика — 27р.02м.; 
27р.02м.; 
08р.11м.

вища старший 
викладач

25.04.2017 ХАНО 
09.12.2016 
(Фізика); 

29.03.2018 
(Астрономія); 

12.10.2018 
(Географія); 
09.11.2018 

(Математика)

— 2022



59

Шаповал Юлія 
Олександрівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

молодши
й 

спеціаліс
т

ДПТНЗ "ХВПУ 
СП" (2008);  
Харківський 
державний  

професійно-
педагогічний 

коледж ім. В.І. 
Вернадського 

(2019)

перукар (перукар-
модельєр)

— Перукар 
(перукар-
модельєр)

06р.01м.; 
06р.01м.; 
06р.01м.

— — перукар — — — 12.03.2020 
12 т.р.

— — закінчила 
ХДППК 2019

2025

60

Шаровкіна 
Валентина 
Анатоліївна

майстер в/н; 
основний 
робітник

вища ПТУ №39 м. 
Києва (1992, 

1993); 
Київський 

індустріально-
педагогічний 

коледж (1996); 
Національний 
педагогічний 
університет 

ім. 
М.П.Драгоман

ова (2007)

"Професійне 
навчання. 
Швейне 

виробництво" ; 
"Кравець жін. 

лег.одягу та чол. 
сорочок"; 

"Закрійник"; 
"Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 

Трудове 
навчання. 
Виробничі 
технології. 

Основи 
виробництва"

— Кравець, 
закрійник

26р.02м.; 
25р.11м.; 
25р.11м.

— — кравець 5р.; 
закрійник 

6р.

майстер в/н 
І категорії

— — 05.04.2018 
(майстер в/н 
І категорії, 

14 т.р. 
14.03.2018)

— — БІНПО 
04.06.2021

2023

61

Шевченко Аліна 
Владиславівна

майстер в/н; 
основний 
робітник

професій
на

ДПТНЗ 
"Харківське 

вище 
професійне 

училище 
сфери послуг" 

(2019)

Візажист; 
Манікюрник; 

Адміністратор

— Візажист 02р.01м; 
02р.01м; 
02р.01м.

— — Візажист, 
манікюрник 

2 р., 
адміністрат

ор

— — — — — — Навчається 
ХІПК ім. 

Вернадськог
о

2024

62

Шелудько Сергій 
Анатолійович

вихователь 
гуртожитку; 
основний 
робітник

вища Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. 
Сковороди

"Фізичне 
виховання"

— — 19р.06м.; 
18р.06м; 
04р.01м.

вища (вих.) — — — — 09.04.2020 
(вихователь)

— — ХАНО 
06.02.2020 
(Вихователі 
спеціальних 

закладів 
освіти)

— 2025

63

Шитєєва Ольга 
Володимирівна

викладач; 
основний 
робітник

вища КЗ Харківська 
гуманітарна-
педагогічна 
академія" 

харківської 
обласної ради 

(2013)

Фізичне 
виховання

Фізична 
культура

— 09р.01м.; 
09р.01м.; 
09р.01м.

І — — — — 12.03.2020 — — ХАНО 
14.06.2019 
(Фізична 
культура)

— 2025

64

Ладжаєва Ганна 
Олександрівна

бібліотекар; 
основний 
робітник

вища Харківський 
націіональний 
університет ім 
В.Н. Каразіна 

(2007)

"Соціалогія" — — —           
— 

14р.07м.

— — — — — 17.10.2019     
ІІ категорія, 

10 т.р.  
(бібліотекар)

— — 03.11.2020 
(Історія.Право

знавство)

ХАНО 
31.05.2019 

(Шкільні 
бібліотекарі)

2024
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