
№ 

 

Прізвище, ім’я, 

по 

батькові 

Посада Освіта, 

заклад освіти, рік 

закінчення 

Кваліфікація, 

педагогічне звання 

Педстаж 

(років) 

1.  Чечель 
Валерій 
Вікторович 

 

                

директор 

повна вища, 
Глухівський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. С.М. Ценського, 
1990 р. 

 

вчитель загально 
технічних дисциплін, 
кваліфікаційна 
категорія: спеціаліст І 
категорії, 2018 р. 

 

37  

2.  Сірий 

Володимир 

Володимирович 

 

заступник 

директора  з 

навчально- 

виховної 

роботи 

повна вища, 

Глухівський 

державний 

педагогічний 

університет,  2009 р. 

 

викладач фізичного 

виховання, 

кваліфікаційна 

категорія: «спеціаліст І 

категорії», 2021 р. 

12 

3.  Слуцька 

Алла  

Іванівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

базова вища, 

Конотопський 

індустріально-

педагогічний 

технікум, 1992 р. 

технік електрик, 

майстер виробничого 

навчання 

29 

4.  Цимбал 
Анна 
Михайлівна 

 

методист повна вища  

Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет                

ім. О. Довженка, 

2017 р. 

вчитель англійської 
мови і світової 
літератури, української 
мови і літератури, 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст» 

 

3 

5.  Бурим  

Анна  

Іванівна 

                 

викладач   

повна вища, 
спеціаліст 
Сумський державний  
педагогічний 
університет 
 ім. А.С.Макаренка, 
2013 р. 

 

біолог, вчитель біології, 
хімії та екології, 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст» 

 

1 

6.  Костирко 

Віталій 

Миколайович 

 

викладач   повна вища, 

Глухівський 

державний 

педагогічний 

університет, 2005р. 

 

інженер-педагог 

(механізація 

сільськогосподарського 

виробництва та 

гідромеліоративних 

робіт), кваліфікаційна 

категорія:  «спеціаліст І 

категорії», 2020 р. 

 

 

16 

7.  Данильчук 
Наталія 
Володимирівна 

 

                      

викладач 

вища, Глухівський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
О.Довженка, 2018 р. 

 

Біолог, вчитель біології 
та екології, 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст І 
категорії», 2021 р. 
 

 

22 

8.  Чечель   

Сергій 

Валерійович 

 

                    

викладач 

повна вища, 
Глухівський 
державний 
педагогічний 
університет,2007р.  
повна вища, 

Національний 

університет 

магістр педагогічної 
освіти, інженер-
дослідник-педагог 
(викладач спец 
предметів), 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст І 
категорії», 2019 р. 
 

14 



біоресурсів і 

природокористування, 

2010 р 

 

9.  Чечель  

Тетяна 

Михайлівна 

викладач повна вища, 
Сумський державний 
педагогічний інститут 
А.С.Макаренка,1993 
р. 

вчитель англійської та 

німецької мов, 

кваліфікаційна 

категорія: «спеціаліст І 

категорії», 2017 р. 

28 

10.  Широка  
Тетяна 
Василівна 
 

викладач базова вища, 
Конотопське вище 
медичне училище, 
1990 р. 
 

медична сестра 
 

5 

11.  Данчук 

Анастасія 

Олександрівна 

викладач повна вища, 
спеціаліст 
Глухівський 
національний 
педагогічний 
університет 
ім.О.Довженка,2016р. 
 

викладач 
загальнотехнічних 
дисциплін і методики 
навчання технологій. 
Вчитель технологій, 
профільного навчання, 
креслення, безпеки 
життєдіяльності та 
інформатики, 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст» 
 

2 

12.  Чеберяка  
Ігор 
Васильович 
 

викладач повна вища 
Харківський інститут 
механізації та 
електрифікації 
сільського 
господарства, 1992 р. 
 

інженер-електрик 
кваліфікаційна 
категорія: 
«спеціаліст»,2020 р. 
 

1 

13.  Ситник Роман 
Сергійович 
 

керівник 

фізичного         

виховання 

повна вища, 
Глухівський 
національний 
педагогічний 
університет 
ім. О.Довженка, 
2015 р. 
 

вчитель фізичної 
культури. Організатор  
спортивно-масової і 
туристичної роботи 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст», 
2019 р. 
 

5 

14.  Сєрик  Наталія 

Володимирівна 

 

викладач повна вища 
Глухівський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. С.М.Сергєєва-
Ценського,    1997 р. 
 

вчитель початкових 
класів та української 
мови і літератури, 
кваліфікаційна 
категорія:»спеціаліст 
вищої категорії», 2017 р.  

24 

15.  Стоцька 
Мирослава 
Миколаївна 
 

викладач повна вища 
Сумський державний 
університет 
ім. О.Макаренка,  
2006 р. 
 

математик-програміст, 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст ІІ 
категорії», 2019 р. 
 

6 

16.  Твардовська 
Юлія Ігорівна 
 

лаборант повна вища, 
Глухівський 
національний 
педагогічний  
університет 
ім. О.Довженка,  
2020 р. 
 

магістр із середньої 
освіти. Викладач 
біології та основ 
здоров’я. Вчитель 
природознавства, 
кваліфікаційна категорія                              
«спеціаліст», 2018 р. 
 

3 

17.  Михайленко 
Алла 
Олексіївна 
 

 викладач 

(сумісник) 

повна вища  
Глухівський 
національний 
педагогічний 
університет                
ім. О. Довженка 2005 
р.   

вчитель трудового 
навчання ( технічної 
праці), фізики, 
креслення, астрономії і 
безпеки 
життєдіяльності, 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст», 

4 



2020 р. 
 
 

18.  Гамій Андрій 

Олександрович 

викладач повна вища, 
Сумський державний 
педагогічний 
університет 
ім.А.С.Макаренка. 
 

магістр педагогічної 
освіти, викладач 
географії, 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст», 
2021 рік 
 
 

1 

19.  Тригубенко 
Ганна 
Миколаївна 
 

практичний       

психолог 

повна вища, 
Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М.П.Драгоманова, 
2012 р. 
 

викладач корекційної 
педагогіки та 
спеціальної психології, 
вчителя початкових 
класів шкіл для дітей з 
порушенням слуху, 
практичного психолога, 
кваліфікаційна 
категорія: «спеціаліст», 
2020 р. 
 

4 

20.  Доміна  
Олександр 
Петрович 
 

майстер 

виробничого 

навчання 

повна вища, 
Глухівський ДПУ, 
2008 р. 
 

інженер-педагог 
(Механізація і 
гідромеліорація 
сільського 
господарства), 
педагогічне звання 
«майстер виробничого 
навчання ІІ категорії»  

29 

21.  Карась Ольга 
Миколаївна 

майстер 

виробничого 

навчання 

професійно-технічна, 
Реутинський 
професійний аграрний 
ліцей, 2008 р. 
навчається в ВСП 
«Професійно-
педагогічний фаховий 
коледж Глухівського 
НПУ 
 ім. О. Довженка» 

плодоовочівник 3 розр., 
лаборант 
хімікобактериологічного 
аналізу 3 розр., 
 кухар 5 розр. 

1 

22.  Харченко 
Марина 
Миколаївна 

майстер 

виробничого 

навчання 

базова вища, ВСП 
«Конотопський 
індустріально-
педагогчний фаховий 
коледж Сумського 
ДУ», 2021 р.  
Реутинський 
професійний аграрний 
ліцей, 2009 р. 
навчається в ВСП 
«Професійно-
педагогічний фаховий 
коледж Глухівського 
НПУ 
ім. О. Довженка» 

майстер виробничого 
навчання, технік-
будівельник 
 
 
 
плодоовочівник 3 розр., 
лаборант хіміко-
бактеріологічного 
аналізу 3 розр.,  
кухар 5 розр. 

2 

23.  Лабай  
Юлія 
Миколаївна 

майстер 

виробничого 

навчання 

професійно-технічна, 
Реутинський 
професійний аграрний 
ліцей, 2020 р. 
навчається в ВСП 
«Професійно-
педагогічний фаховий 
коледж Глухівського 
НПУ 
ім. О. Довженка» 

кухар 4 розр., 
 кухар 4 розр. 

1 

24.  Падій  
Василь 
Іванович 

майстер 

виробничого 

навчання 

базова вища, 
Київський 
політехнікум зв’язку, 
1979 р. 

радіотехнік 25 

25.  Литвиненко 
Ольга Іванівна 

майстер базова вища, 
Конотопський 

технік-електрик, 
майстер виробничого 

30 



виробничого 

навчання 

індустріально-
педагогічний 
технікум, 1991 р. 

навчання 

26.  Платов 
Олександр 
Миколайович 

майстер 

виробничого 

навчання 

базова вища, 
Конотопський 
індустріально-
педагогічний 
технікум, 1989 р. 

технік-механік, майстер 
виробничого навчання 

13 

27.  Ягупа 
Микола 
Вікторович 

майстер 

виробничого 

навчання 

професійно-технічна,  
Реутинське середнє 
СПТУ № 2, 1983 р. 
навчається в ВСП 
«Професійно-
педагогічний фаховий 
коледж Глухівського 
НПУ 
 ім. О. Довженка» 

тракторист-машиніст  
ІІІ кл., слюсар 2 розр. 

6 

28.  Чечель 
Євген 
Валерійович 

майстер 

виробничого 

навчання 

повна вища, 
Глухівський 
національний 
педагогічний 
університет, 2011 р. 
 

вчитель фізичної 
культури і валеології. 
Керівник спортивних 
секцій, організатор 
туристичної роботи 

10 

29.  Лабай  
Анатолій 
Дмитрович 

майстер 

виробничого 

навчання 

базова вища, 
професійно-
педагогічний коледж 
Глухівського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Олександра 
Довженка, 2020 р. 
 

майстер виробничого 
навчання 

3 

30.  Момот 
Володимир 
Миколайович 

майстер 

виробничого 

навчання 

професійно-технічна,  
Реутинське  СПТУ  
№ 32, 1990 р. 
навчається в ВСП 
«Професійно-
педагогічний фаховий 
коледж Глухівського 
НПУ 
 ім. О. Довженка» 

тракторист-машиніст 
ІІІ кл., слюсар 2 розр. 

12 

31.  Глушко 
Богдан 
Васильович 

майстер 

виробничого 

навчання 

професійно-технічна, 
ДПТНЗ «Реутинський 
ПАЛ», 2021 р. 
Навається ВСП 
«Конотопський 
індустріально-
педагогічний фаховий 
коледж Сумського 
ДУ» 

слюсар з ремонту 
сільськогосподарських 
машин; тракторист-
машиніст с.г. 
виробництва (категорії 
«А1», «А2», «В1»); 
водій автотранспортних 
засобів (категорія «С») 

1 

32.  Назарчук 
Антоніна 
Іванівна 

вихователь професійно-технічна, 
Шосткинське 
училище № 3, 1975 р. 

маляр-штукатур 27 

 


