
Категорія
Педаго-гічне 

звання

Робочий розряд, 

клас

Педаго-

гічне 

звання

1

Агєєва                    

Ольга 

Олександрівна

директор 18.09.1980 вища

Харківська державна 

академія залізничного 

транспорту, 2002 ;  

Українська інженерно-

педагогічна академія,                

2009 

економіст; 

професіонал з 

управління 

навчальним закладом

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва,  

Економіка 278 год.

14;3;14; вища 14.03.2014 18.04.2014

НАПН України ДВНЗ 

УМО ЦІППО, 16.12.2016  

СП 35830447/2972-16 

Новопризначені 

директори ПТНЗ

УІПА, 27.11.2013 , 

"Педагогіка та методика 

професійного навчання, як 

викладач предметів 

професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної 

підготовки";                       

КВНЗ ХАНО.                

26.04.2013 св-во № 81/02 

"Економіка. Географія"; 

спецкурс № 92/02 

"Викладання предмета 

""Фінансова грамотність"

2
Родченко                

Оксана Леонідівна

заступник 

директора з 

НВР

29.04.1968 вища

Харківський політехнічний 

інчститут, 1991 ;                              

Українська інженерно-

педагогічна академія              

2009

інженер-технолог 

електрпохімічних 

виробництв, 

професіонал з 

управління 

навчальним закладом

Хімія, Екологія, 

Інформаційні 

технології, 243 год

26;3;26;  вища 07.04.2016 20.04.2012

 НАПН України ДВНЗ 

УМО ЦІППО,  

25.11.2016,  

СП35830447/2542-16, 

Новопризначені 

заступники директорів з 

навчальної та навчально-

виробничої роботи ПТНЗ

КВНЗ ХАНО,                  

21.10.2016 ,                                                

св ПК31584378/140/24             

"Хімія";                                

3
Дякунчак Наталія 

Ярославівна

заступник 

директора з 

НВихР

01.01.1982 вища

Дрогобицький державний 

університет ім Франка,                              

2004 ;                        

Українська інженерно-

педагогічна академія,                 

2012 

вчитель французської 

мови та зарубіжної 

літератури; 

Професіонал з 

управління 

навчальним закладом

 Зарубіжна література, 

Українська мова та 

література                360 

год

12;9;12; вища
старший 

викладач
14.03.2014 07.04.2016

 НАПН України УМО, 

Заступники директорів з 

навчально-виховної 

роботи та соціальних 

питань ПТНЗ, св 

12СПВ010209, 13.12.2013

КВНЗ ХАНО 04.03.2016                  

св № 38/05/9 Зарубіжна 

література, російська мова

4

Чаговець                   

Зоя                     

Миколаївна 

старший 

майстер
02.08.1971 вища

Харківська державна 

академія залізничного 

транспорту,  2000

економіст-менеджер

Загальний курс 

залізниць, Інформаційні 

технології, Технологія 

галузі, 248 год

14;5;14; перша

Слюсар з 

ремонту 

рухомого складу                            

4 розряд

27.03.2015

НАПН України ДВНЗ 

УМО БІНПО, 09.12.2016, 

св СПК-35946459-000689-

16, старші майстри ПТНЗ

УІПА, 28.04.2014 , св-во 

№2506 , "Педагогіка та 

методика професійного 

навчання, як викладач 

предметів професійно-

теоретичної та 

загальнопрофесійної 

підготовки"

5
Рожкова                 

Тетяна Дмитрівна
методист 24.11.1971 вища

Харківський електро-

технічний технікум,              

1990                      

Харківський державний 

технічний університет 

радіоелектроніки, 1994 

інженер-

системотехнік

Технології, 

Інформатика, 350 год
21;0;7; вища 18.04.2014

УІПА, 16.10.2013 , св.№2292, 

"Педагогіка та методика 

професійного навчання, як 

викладач предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки"; КВНЗ ХАНО, 

20.12.2013 

св.№217/22,"Вчителі 

інформатики. Технології"

6
Сидоренко Сергій 

Олександрович

керівник 

фізичного 

виховання

12.11.1968 вища

 Харківський державний 

педагогічний інститут 

ім.Сковороди, 1994

вчитель допризовної 

підготовки юнаків  і 

фізичної культури

Фізична культура, 

Захист Вітчизни 360 

год

25;21;21; вища 07.04.2016

КВНЗ ХАНО  10.04.2015 ,                     

№ 60/213 "Фізична культура. 

Захист Вітчизни"; 

21.10.2011р, №915/16, 

"Захист Вітчизни";КВНЗ 

ХАНО  09.04.2015 , 

св.№68/13, "Фізична 

підготовка школярів у 

контексті патріотичного 

виховання"

7
Деманова Тетяна 

Миколаївна
вихователь 20.07.1955

середня-

спеціальна

Грозненське педагогічне 

училище, 1973

дошкільне аиховання, 

вихователь дитячого 

садка

15;1;1; спеціаліст

8
Барамикова Євгенія 

Олександрівна
викладач 10.01.1983 вища

Харківський інститут 

соціального прогресу, 2005

Мова та література 

(англійська), філолог

Іноземна мова, 

Іноземна мова в галузі, 

Людина і культура, 

Психологія спілкування 

з пасажирами, 739 год

5;2;2; спеціаліст

__________________                                                    Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту_________________________________________________
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9

Говор                            

Катерина 

Володимирівна

викладач 12.11.1980 вища
Українська інженерно-

педагогічна академія,2004

інженер-педагог 

дослідник

Фізика, Астрономія, 

Електротехніка з 

основами  промислової 

електроніки, 

Електроматеріалознавст

во, Матеріалознавство, 

Основи теоретичної 

механіки, Основи 

механіки   893 год

13;13;13; вища 07.04.2016

НАПН України ДВНЗ УМО 

БІНПО, 23.09.2016, СПК-

35946459-000341-16, 

викладач професійно-

теоретичної підготовки ПНЗ

10

Гребенюк 

Володимир 

Олександрович

викладач 09.09.1988 вища

Харківський національний 

університет ім.Каразіна,          

2011

викладач історії та 

суспільно-політичних 

дисциплін

Історія України, 

Всесвітня історія, 

Правознавство, Основи 

трудового 

законодавства, Основи 

правових знань,  

Географія , 

Транспортна географія                         

879 год

7;7;7; перша 25.03.2017

ХНУ ім Каразіна, 16.12.2016, 

св № 0207-45-В, Історія, 

Історія Уукраїни, Всесвітня 

історія;   ХНУ ім Каразіна, 

22.03.2017, св № 0207-211-В, 

Правознавство, Правові 

дисципліни, УІПА, 20.06.2017 

св №230, З педагогіки, 

методика та менеджменту 

освіти як викладач 

загальнопрофесійної 

підготоки

11
Каліненко Світлана 

Дмитрівна
викладач 11.09.1965 вища

Харківський інженерно-

будівельний інститут, 1987,  

Українська інженерно-

педагогічна академія, 2010

інженер-будівельник, 

викладач 

університетів та 

вищих навчальних 

закладів

Охорона праці,  Захист 

вітчизни (дівчата), 

Читання креслень, 

Технічне креслення, 

Основи електробезпеки,  

Допуски та технічні 

вимірювання, 868 год

20;20;20; вища 07.04.2016

УІПА, 27.11.2013 ,с-во 

№2398 "Педагогіка та 

методика професійного 

навчання, як викладач 

предметів професійно-

теоретичної та 

загальнопрофесійної 

підготовки";             КВНЗ 

ХАНО,25.05.2015,  посв. 

№115/15, «знання з охорони 

праці, здоров’я, пожежної, 

радіаційної, електробезпеки, 

поводження в надзвичайних 

ситуаціях та ін.», КВНЗ 

ХАНО, 22.05.2015, с-т. 

№102/05, «Захист Вітчизни » 

12
Коваленко Світлана 

Іванівна
викладач 11.01.1970 вища

Харківський педагогічний 

інститут ім.Сковороди,                

1992                        

Українська інженерно-

педагогічна академія,                 

2009

вчитель математики  і 

фізики, професіонал з 

управління 

навчальним закладом

Математика, Фізика, 

Людина і світ,  Людина 

і культура, Надання 

медичної допомого на 

шляху прямування, 

Правила дорожнього 

руху,  Техніка пошуку 

роботи, 869 год

26;13;13; вища 17.04.2015

КВНЗ ХАНО, 14.06.2013,                                

св-во № 110/13 "Математика",                      

УІПА, 11.10.2014  с-т №2535  

"Педагогіка та методика 

професійного навчання, як 

викладач предметів 

професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної 

підготовки"

13
Коваленко Тетяна 

Валентинівна
викладач 24.10.1976 вища

Харківська державна 

академія залізничного 

транспорту, 1999

Інженер-економіст, 

маркетолог

ПТЕ і інструкції по 

сигналізації, ПТЕ та 

інструкції, Організація 

роботи касира 

товарного 

(вантажного), Тарифи і 

таксування,  857 год

18;15;18; перша 25.03.2014

УІПА, 16.10.2013,                                   

с-во №2292,                                                  

"Педагогіка та методика 

професійного навчання, як 

викладач предметів 

професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної 

підготовки"

14
Суранрва Анастасія 

Миколаївна
викладач 18.01.1992 вища

 Національний технічний 

університет "Харківський 

політехнічний інститут", 

2016

промислова 

біотехнологія, 

інженер біотехнолог

Біологія, 245 0;0;0; спеціаліст

15
Сватовський Іван                    

Петрович
викладач 11.08.1954 вища

Харківський інститут 

інженерів транспорту 

ім.Кірова, 1988

інженер шляхів 

сполучення- механік

Автогальма, 

Автоматичні гальма, 

Гальма рухомого 

складу, Читання 

електричних схем 

електропоїзда, 

Управління та технічне 

обслуговування 

електровоза, Будова та 

ремонт електровоза, 

789  год

31;14;19; перша 21.03.2016

УІПА     20.04.2015 , св. 

№2797/2015 "Методика 

професійного навчання як 

викладач предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки"



16
Свистун Валенктина 

Володимирівна
викладач 26.10.1957 вища

Харківський інститут 

інженерів транспорту 

ім.Кірова,                         

1982

інженер шляхів 

сполучення по 

експлуатації 

залізниць

Організація 

пасажирських 

перевезень, Будова та 

експлуатація 

пасажирських вагонів,   

Організація перевезень 

пасажиров, 

Оформлення квитків у 

приміському 

сполученні, 

Електрообладнання 

пасажирських вагонів,  

Комерційна 

експлуатація залізниць,  

830 год

35;23;35; вища 24.04.2013

ДВНЗ "УМО" 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти, 23.09.2016, СПК-

35946459-000351-16, 

викладач професійно-

теоретичної підготовки ПНЗ

17
Тридуб                 

Євген Георгійович
викладач 16.09.1963 вища

Харківський інститут 

інженерів транспорту 

ім.Кірова,                                         

1982.

інженер шляхів 

сполучення - механік

Будова та ремонт 

тепловоза, Управління 

та технічне 

обслуговування 

тепловоза, Будова та 

ремонт рухомого 

складу,   Будова та 

ремонт електропоїзда, 

Управління та технічне 

обслуговування 

електропоїзда, 986 год

27;12;12; вища 07.04.2016

УІПА, 27.11.2013 ,                             

св-во № 2397, "Педагогіка та 

методика професійного 

навчання, як викладач 

предметів професійно-

теоретичної підготовки"

18
Каплун Євген 

Олександрович

викладач-

сумісник
17.07.1982

неповна 

вища

Харківський індустіально-

педагогічний технікум, 

2004, Українська 

інженерно-педагогічна 

академія, 2 курс

Професійне 

навчання. 

Будівництво та 

експлуатація будівель 

та споруд, технік-

будівельник-технолог-

майстер виробничого 

навчання

Фізична культура,                                  

360 год
15;3;3; спеціаліст

КВНЗ ХАНО, Фізична 

культура, посв.№ 7/14-ф, 

14.02.2014

19
Зінченко Наталія 

Степанівна

викладач-

сумісник
14.01.1954 вища

Харківський державний 

педагогічний університет 

ім.Г.Сковороди, 1984

вчитель української 

мови і літератури 

Українська мова, 

Українська література, 

348 год

37;1;1; вища
Старший 

вчитель
03.04.2013

КВНЗ ХАНО, Українська 

мова та література, св.№ 

115/07, 26.05.2017; КВНЗ 

ХАНО спецкурс 

"Використання ІКТ учителем 

філологічних дисциплін у 

професійній діяльності" дов. 

№ 117/07 25.05.2017

20

Перва                      

Ольга              

Степаніна

майстер 

виробничого 

навчання

20.06.1965 вища

Харківський інженерно-

педагогічний інститут.              

1992

інженер-електрик

"Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

Помічник машиніста 

тепловоза.Помічник 

машиніста електровоза"          

12;12;12;

  Слюсар з 

ремонту 

рухомого складу                      

4 розряд 

25.04.2014

НАПН України ДВНЗ 

УМО 

БІНПО,09.06.2017, 

СПК-35946459-001297-

17, Майстри 

виробничого навчання 

ПНЗ 

21
Саакян Людмила 

Єгорівна

майстер 

виробничого 

навчання

26.06.1954 вища

Харківський інститут 

інженерів комунального 

будівництва, 1976 

Інженер-електрик

Оформлення проїзних 

та перевізних 

документів з 

використанням 

автоматизованих 

систем, Організація 

роботи квиткових 

касирів, 132 год

"Касир квитковий.   

Касир товарний 

(вантажний). Провідник 

пасажирського вагона"

7;7;7;

Касир 

квитковий 1 

категорія. Касир 

товарний 

(вантажний) 1 

категорії.    

Провідник 

пасажирського 

вагона

25.03.2012

НАПН України ДВНЗ 

УМО 

БІНПО,09.06.2017, 

СПК-35946459-001301-

17, Майстри 

виробничого навчання 

ПНЗ 

22
Мельник                     

Тетяна Вікторівна

майстер 

виробничого 

навчання

09.12.1962 вища

Харківський 

сільськогосподарський 

інститут ім.Докучаєва. 

1990

вчений агроном

"Касир квитковий.   

Касир товарний 

(вантажний). Провідник 

пасажирського вагона"

13;13;12;

Касир 

квитковий 1 

категорія. Касир 

товарний 

(вантажний) 1 

категорії.    

Провідник 

пасажирського 

вагона

25.03.2014

НАПН України ДВНЗ 

УМО 

БІНПО,09.06.2017, 

СПК-35946459-001293-

17, Майстри 

виробничого навчання 

ПНЗ 

23

Яцина                        

Світлана 

Володимирівна

майстер 

виробничого 

навчання

13.01.1964
середня-

технічна

Харківський технікум 

залізничного транспорту. 

1991

технік-

експлуатаційник

"Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

Помічник машиніста 

тепловоза.Помічник 

машиніста електровоза"          

14;14;14;

Слюсар з 

ремонту 

рухомого   

складу                                                    

4 розряду

24.03.2017

НАПН України ДВНЗ 

УМО БІНПО, 

26.12.2016,св СПК-

35946459-000800-16, 

Майстри виробничого 

навчання ПНЗ



24

Дудов                         

Юрій                            

Олексійович

майстер 

виробничого 

навчання

19.07.1960 вища

Харківський 

сільськогосподарський 

інститут ім.Докучаєва.              

1989

вчений агроном

"Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

Помічник машиніста 

тепловоза"

18;18;18;

Слюсар з 

ремонту 

рухомого складу 

4 розряд

25.03.2014

УІПА, 29.10.2013 , 

св.№2332, "Педагогіка 

та методика 

професійного навчання 

як майстер 

виробничого 

навчання"

25
Яловенко                    

Юлія Костянтинівна

майстер 

виробничого 

навчання

27.02.1983 вища

Українська інженерно-

педагогічна академія,                

2005 

інженер-педагог

"Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

Помічник машиніста 

тепловоза. Помічник 

машиніста електровоза"

13;13;13;

Слюсар з 

ремонту 

рухомого складу 

4 розряду

25.03.2013

НАПН України ДВНЗ 

УМО БІНПО, 

23.09.2016, СПК-

35946459-000336-16, 

Майстри виробничого 

навчання ПНЗ

26
Саприкін Олександр 

Олександрович

майстер 

виробничого 

навчання

17.10.1955
середня-

технічна

Харківський технікум 

залізничного транспорту, 

1990, 

технік-

електромеханік

"Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

Помічник машиніста 

електропоїзда"

39;7;7;

Слюсар з 

ремонту 

рухомого складу 

4 розряду. 

Машиніст 

електропоїзду ІІІ 

розряду

25.03.2013

НАПН України ДВНЗ 

УМО 

БІНПО,09.06.2017, 

СПК-35946459-001302-

17, Майстри 

виробничого навчання 

ПНЗ 

27

Петлиця                     

Лариса 

Олександрівна

майстер 

виробничого 

навчання

19.04.1976 базова вища
Академія залізничного 

транспотру,  2004 

бакалавр з 

автоматизації та 

компютерно-

інтегрованих 

технологій

Правила технічної 

експлуатації і 

інструкції, 60 год

"Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

Помічник машиніста 

тепловоза. Помічник 

машиніста електровоза"

5;5;5;

Слюсар з 

ремонту 

рухомого складу 

4 розряду

27.03.2015

УІПА, 29.10.2013 , 

св.№2330, "Педагогіка 

та методика 

професійного навчання 

як майстер 

виробничого 

навчання"

28
Бровченко Тетяна 

Миколаївна

майстер 

виробничого 

навчання

23.07.1959 вища

Харківський інститут 

інженерів залізничного 

транспорту ім. Кірова, 1993

інженер шляхів 

сполучення по 

управлінню 

процесами 

перевезень на 

залізничному 

транспорті

"Касир квитковий. 

Провідник 

пасажирського вагона"          

5;5;5;

Касир 

квитковий 1 

категорії; Касир 

товарний 

(вантажний) 1 

категорії

27.03.2015

УІПА, 29.10.2013 , 

св.№2331, "Педагогіка 

та методика 

професійного навчання 

як майстер 

виробничого 

навчання"

29
Заводовська 

Світлана Андріївна

майстер 

виробничого 

навчання

21.11.1952 вища

Харківський інститут 

інженерів залізничного 

транспорту, 1985 

бухгалтерський обік і 

аналіз господарчої 

діяльності

"Касир квитковий. 

Провідник 

пасажирського вагона"          

31;4;4; 21.03.2016

УІПА, 19.04.2015 

св.№2797 "Педагогіка 

та методика 

професійного навчання 

як майстер 

виробничого 

навчання"

30
Кропивка Наталія   

Іванівна

майстер 

виробничого 

навчання

12.09.1952
середньо-

технічна

Харківський 

електротехнічний 

технічний, 1984 

технік-електрик

Організація руху 

поїздів і робота 

залізничних станцій, 

Оформлення квитків у 

приміському 

сполученні, 81 год

"Касир квитковий. 

Провідник 

пасажирського вагона"

40;2;2;

Касир 

квитковий 1 

категорії

27.03.2014

НАПН України ДВНЗ 

УМО БІНПО, 

26.12.2016, СПК-

35946459-000777-16, 

Майстри виробничого 

навчання ПНЗ

31
Сологубовський 

Леонід Олексійович

майстер 

виробничого 

навчання

16.03.1950 вища

Український заочний 

політехнічний інститут, 

1980

автоматика і 

телемеханіка

"Касир квитковий.   

Касир товарний 

(вантажний). Провідник 

пасажирського вагона"

40;18;23

32
Капустян Владислав 

Олександрович

майстер 

виробничого 

навчання

02.08.1985
неповна 

вища

Українська державна 

академія залізничного 

транспорту, 2001

залізниця та 

залізнична техніка

"Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

Помічник машиніста 

тепловоза. Помічник 

машиніста електровоза"

5;3;5;



33

Сухіна                 

Тетяна                 

Миколаївна

керівник 

гуртка
31.03.1969

середня 

професійна

Харківське училище 

культури,                                        

1994 

культурно-освітня 

робота і самодіяльна 

творчість

18;8;8;

34
Горбунова Вікторія 

Анатоліївна

керівник 

гуртка, 

сумісник

31.12.1970 вища
Харківська державна 

академія куоьтури, 2010

театральне 

мистецтво, режисер 

естради та масових 

свят, викладач

12;7;7; 14.03.2017

КВНЗ ХАНО, 23.12.2016, 

№ 211/08, керівники 

гуртків

35
Підченко                      

Любов Миколаївна
бібліотекар 26.01.1961 вища

Харківський державний 

педагогічний університет 

ім.Г.Сковороди, 1982

вчитель української 

мови і літератури 

Художня культура, 

Українське ділове 

мовлення,   110 год

35;10;10;

викладач -вища, 

бібліотекар-

друга

27.03.2015 07.04.2016

КВНЗ ХАНО,                           

08.05.2015,                            

св-во  № 353/20, "Шкільні 

бібліотекарі"       КВНЗ 

ХАНО,                           

07.05.2015,                            

св-во  № 89/20, 

"Інформаційно-

комунікаційні технології в 

роботі шкільного 

бібліотекаря"

КВНЗ ХАНО, 24.06.2016,                           

св № 24/31-ф "Художня 

культура"

36
Мастепан Людмила 

Вячеславівна

майстер 

виробничого 

навчання

13.08.1985 вища

Українська державна 

академія залізничного 

транспорту, 2008

Рухомий склад та 

спеціальна техніка 

залізничного 

транспорту, інженер-

механік

"Касир твитковий. 

Касир товарний 

(вантажний). Провідник 

пасажирського вагона"

2;2;2;

Касир 

квитковий 1 

категорії

37

Яцина                 

Валерія                 

Костянтинівна

викладач 17.05.1993 вища

 Харківський національний 

педагогічний університет 

ім.Сковороди, 2015

біолог, викладач 

біології, хімії та 

екології

Біологія 2;2;2; спеціаліст

Директор   Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту         ________________________О. О. Агєєва

Дикретна відпустка


