
Кадровий склад 

педагогічних працівників станом на 01.01.2021 

державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» 

 

Керівний склад 
 

№ 
з/п 

Прізвище ім’я, по батькові Посада Освіта. Навчальний заклад, рік закінчення 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педзвання 

Педагогічний 

стаж  

( років) 

1.  

                                                       
 

ПОМАРАН Павло  Іванович - 

заслужений працівник народної освіти 

України; нагороджений нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України», 

 Сумською обласною премією імені  

А.С. Макаренка, відзнакою Президента 

України - ювілейною медаллю «25 років 

незалежності України», грамотами 

Міністерства освіти і науки України, 

Національної академії педагогічних науки 

України, Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА 

 

директор, 

викладач професійно-

теоретичної підготовки 

 

  

Магістр. Сумський державний 

педагогічний університет імені               

А.С. Макаренка  

 «Управління навчальним закладом»; 

 керівник навчального закладу. 2003 

 

спеціаліст 

вищої категорії; 

«старший 

викладач» 

 

41 

2.   ГУЛАК  Ірина  Василівна – 

нагороджена грамотами Міністерства 

освіти і науки України та Департаменту 

освіти і науки Сумської ОДА 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Повна вища. Ніжинський державний 

педагогічний університет імені Миколи 

Гоголя  

«Педагогіка і методика середньої освіти. 

Біологія»; вчитель біології. 2001 

спеціаліст  

вищої категорії 

19 

3.  РУКАВИЧКА Тетяна Яківна - 

 нагороджена нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України»,  грамотами 

Міністерства освіти і науки України та 

Департаменту освіти і науки Сумської 

ОДА  

заступник директора з 

навчально-методичної 

роботи 

 викладач 

загальноосвітньої 

підготовки 

Повна вища. Сумський державний 

педінститут імені А.С.Макаренка 

«Історія»; вчитель історії.1995 

спеціаліст   

вищої категорії; 

«старший 

викладач» 

39 



4.  МІЩЕНКО Надія Григорівна - 

нагороджена нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України»,  Сумською 

обласною премією імені А.С. Макаренка, 

грамотами Міністерства освіти і науки 

України та Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА 

заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи,  

викладач професійно-

теоретичної підготовки 

Повна вища. Глухівський державний 

педагогічний університет 

«Педагогіка і методика середньої освіти. 

Трудове навчання»; вчитель трудового 

навчання, креслення, БЖД та механізації 

с/г. 2003 

спеціаліст  

вищої категорії; 

 «старший 

викладач» 

38 

5.  ПОДОЛЯКА  Оксана Валентинівна – 

нагороджена грамотами Міністерства 

освіти і науки України та Департаменту 

освіти і науки Сумської ОДА 

старший майстер, 

викладач професійно-

теоретичної підготовки 

Магістр. ДВНЗ «Університет менеджменту 

світи»  

«Управління Навчальним закладом»; 

керівник підприємства,  установи та 

організації (у сфері освіти та виробничого 

навчання. 2017 

спеціаліст  

вищої категорії;  

«старший 

викладач» 

23 

 


