Ігнатюк Микола Іванович. Директор коледжу,
викладач вищої категорії, викладач методист. Відмінник
освіти України.
Народився 3 серпня 1960 року в селі Поповичі
Ковельського району Волинської області.
У 1980 році закінчив з відзнакою Нововолинський
електромеханічний технікум за спеціальністю «Монтаж та
експлуатація металообробних верстатів та автоматичних
ліній». У 1985 році закінчив з відзнакою Запорізький
машинобудівний інститут за спеціальністю «Технологія
машинобудування, металорізальні верстати і
інструменти».
З 1985 року працює у коледжі на посадах викладача машинобудівних
дисциплін, завідувача заочним відділенням. З 2010 року – директор коледжу.

Ільїн Олександр Олександрович. Заступник
директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії,
викладач методист. Нагороджений Подякою Міністерства
освіти і науки України.
Народився 7 листопада 1977 року в місті Березне
Рівненської області.
У 1999 році закінчив Рівненський державний
гуманітарний університет за спеціальністю «Фізика та
основи інформатики». Працював вчителем інформатики і
обчислювальної техніки Березнівської середньої школи
№ 2 Рівненської області, вчителем інформатики
Нововолинської середньої школи № 12.
З 2004 року працює у коледжі на посаді викладача фізики та інформатики. З
2010 по 2016 – завідувач комп’ютерно-економічним відділенням. З 2016 року
заступник директора з навчальної роботи.
Жила Лариса Афанасіївна. Заступник директора
коледжу з виховної роботи, викладач вищої категорії,
викладач методист. Відмінник освіти України,
нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і
науки України "А.С. Макаренко"
Народилася 24 лютого 1968 року в місті
Нововолинськ.
У 1987 році закінчила з відзнакою Нововолинський
електромеханічний технікум за спеціальністю «Обробка
матеріалів різанням». У 1993 році закінчила Луцький
державний педагогічний інститут (нині Східноєвропейський національний університет) за
спеціальністю «Історія», а у 2012 році Хмельницький
національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».
З 1987 року працює у коледжі на посадах лаборанта, майстра виробничого
навчання, викладача суспільних дисциплін. З 1995 року – заступник директора
коледжу з виховної роботи.

Гайдук Микола Васильович. Заступник
директора коледжу з адміністративногосподарської роботи, викладач вищої категорії.
Народився 9 серпня 1956 року в селі
Низкиничі Іваничівського району Волинської
області.
У 1982 році закінчив Львівський
лісотехнічний інститут за спеціальністю
«Технологія деревообробки». Працював на
інженерно-технічних та керівних посадах в
організаціях і підприємствах міста
Нововолинська.
З 2010 року – заступник директора коледжу з адміністративно-господарської
роботи.

Савчук Валентина Василівна. Завідувач
навчально-виробничою практикою, викладач вищої
категорії,
викладач методист..
Народилась 26 лютого 1968 року в місті
Нововолинськ.
У 1988 році закінчила Нововолинський
електромеханічний технікум за спеціальністю «Обробка
матеріалів різанням». У 1995 році закінчила Луцький
технічний університет за спеціальністю «Верстати та
автоматизовані лінії», а у 2005 році з відзнакою
Тернопільську академію народного господарства за
спеціальністю «Менеджмент організації».
З 1988 року працює у коледжі на посадах, майстра виробничого навчання,
викладача загально-технічних дисциплін. З вересня 2016 року – завідувач
навчально-виробничою практикою.
Танасієнко Олександр Васильович. Завідувач
електромеханічним відділенням, викладач вищої
категорії.
Народився 10 травня 1977 року в місті Алдан
Алданського району Якутії.
У 1996 році закінчив Нововолинський
електромеханічний технікум за спеціальністю
«Електрообладнання промислових підприємств і
установок». У 2001 році закінчив Харківський державний
технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю
«Конструювання і технологія побутової електронної
апаратури».
З 1996 року працює у коледжі на посадах викладача
електротехнічних дисциплін, завідувача заочним відділенням. З 2015 року –
завідувач електромеханічним відділенням.

Василюк Руслана Анатоліївна. Завідувач
комп’ютерно-економічним відділенням, викладач вищої
категорії, викладач-методист. Нагороджена Почесною
грамотою МОН України.
Народилась 8 серпня 1973 року в селі Грибовиця
Іваничівського району Волинської області.
У 1995 закінчила Львівський державний університет
імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і
література».
З 1995 року працює у коледжі на посаді викладача
української мови і літератури, української мови (за
професійним спрямуванням). З вересня 2016 року –
завідувач комп’ютерно-економічним відділенням.

Неведрова Наталія Миколаївна. Завідувач
відділенням, викладач вищої категорії.
Народилась 9 лютого 1962 року в місті
Нововолинськ.
У 1981 році закінчила з відзнакою Нововолинський
електромеханічний технікум за спеціальністю «Обробка
матеріалів різанням». У 1987 році закінчила
національний університет «Львівська політехніка» за
спеціальністю «Технологія машинобудування,
металорізальні верстати і інструменти». Працювала
інженером-технологом на Нововолинському заводі СТО.
З 1992 року працює у коледжі на посаді викладача
машинобудівних дисциплін. З 1998 року – завідувач
відділенням за спеціальністю.

Давидюк Катерина Філімонівна. Методист
коледжу, викладач вищої категорії, викладач методист.
Відмінник освіти України.
Народилася 31 липня 1957 року в місті Ковелі
Волинської області.
У 1978 році закінчила фізико-математичний
факультет Луцького державного педагогічного інституту
ім. Лесі
Україники за спеціальністю «Вчитель математики».
Працювала в місті Нововолинськ вчителем математики
СШ №8, вик, заступником директора з навчальної роботи
СПТУ №13, психологом ПТУ №1.
З 1997 року працює у коледжі на посаді методиста.

Михалко Микола Іванович. Керівник
фізичного виховання, викладач вищої категорії,
викладач методист. Відмінник освіти України.
Народився 18 березня 1957 року в селі Бітля
Турківського району Львівської області.
У 1982 році закінчив Львівський державний
інститут фізичної культури за спеціальністю «Вчитель
фізичної культури».
Працював керівником фізичного виховання в
ПТУ№51 м.Турка Львівської області.
З 1983 року працює у коледжі на посаді
викладача фізичного виховання. З 2003 року –
керівник фізичного виховання. З 2001 року очолює
профспілкову організацію працівників коледжу.

Леонюк Руслана Володимирівна. Головний
бухгалтер
Народилась 19 вересня 1971 року в селі Поромів
Іваничівського району Волинської області.
У 1990 році закінчила Нововолинський
електромеханічний технікум за спеціальністю
«Обробка матеріалів різанням», а у 1995 році за
спеціальністю «Економіка та планування в галузях
народного господарства». У 2011 році закінчила
Хмельницький національний університет за
спеціальністю «Облік і аудит».
З 1992 року працює у коледжі на посадах касира,
бухгалтера, заступника головного бухгалтера. З 2011
року – головний бухгалтер.

