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Вих. № 513 від « 09 » 10. 2017 року

ПТО у Закарпатській області

СПИСОК
викладачів загальноосвітніх дисциплін
Тячівського професійного ліцею Закарпатської області,
які атестуватимуться у 2017-2018 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народження

1

2

3

1

Геревич
Ольга
Василівна

08.02.1954

Коли і який
навчальний
заклад закінчив,
Предмети,
спеціальність за
які викладає
дипломом,
кваліфікація,
номер документа
4
5
1976,
Ужгородський
Хімія,
державний
біологія,
університет,
екологія
біолог, викладач
біології та хімії,

З якого року
працює у
навчальном
у закладі
(здійснює
викладацьк
у діяльність)
6

1985 (1985)

Рік підвищення
кваліфікації, назва
Рік та
установи, з якого
результати
предмету, номер та
останньої
дата видачі
атестації
свідоцтва
свідоцтва
7
8
2013,
2015,
підтвердження
ЗІППО м. Ужгород,
кваліфікаційної
свідоцтво ЗІ СПК
категорії
015280 від 14.02.2015
«спеціаліст вищої
(вчитель хімії).
категорії»
2013,

На яку категорію,
звання претендує

9
На відповідність
раніше присвоєним
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та

диплом
Б-1 № 681514

2

3

Копчалюк
Марта
Андріївна

Ташликович
Мирослава
Миколаївна

та педагогічного
звання «старший
викладач»

1987,
Ужгородський
державний
університет,
історія,
історик, викладач
Людина і світ,
історії та
13.01.1963
географія
суспільствознавств
а,
диплом ПВ
№ 723603

17.11.1982

2008,
Державний вищий
навчальний заклад
«Ужгородський
національний
університет»,
«Українська мова
та література»
філолог, викладач,
диплом АК
№ 34651797

Українська
мова,
українська
література,
художня
культура,
документацій
не
забезпечення
управління,
основи
редагування
службових
документів,
українське
ділове
мовлення,
основи
діловодства

1981 (1988)

2008 (2008)

ЗІППО м. Ужгород,
педагогічному
свідоцтво
званню «старший
ЗІ СПК 005314від
викладач»
23.02.2013
(вчитель біології та
екології)
2015,
На відповідність
ЗІППО
м. Ужгород
2013,
свідоцтво ЗІ СПК
раніше присвоєним
підтвердження
015411 від 14.02.
кваліфікаційній
кваліфікаційної
(вчитель історії)
2013,
категорії «спеціаліст
категорії
ЗІППО
м.
Ужгород
«спеціаліст вищої
вищої категорії» та
свідоцтво
категорії»
ЗІ СПК 005129 від
педагогічному
та педагогічного
23.02.2013
званню «старший
(вчитель географії
звання «старший
викладач»
та економіки,
викладач»
предмету «Людина і
світ»)

2012,
присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
другої категорії»

2015,
ЗІППО м.Ужгород,
свідоцтво ЗІ СПК
012283 від 20.03.
(вчитель художньої
культури),
свідоцтво ЗІ СПК
016666 від 20.03.
(вчитель української
мови і літератури).
2014,
НМЦ ПТО ПК ІПП
у Хмельницькій
області, свідоцтво
12 СПВ 040876 від
04.11.
(викладач
професійнотеоретичної
підготовки)

На присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст першої
категорії»

4

5

Цимбалістий
Володимир
Михайлович

Лазаренко
Олександр
Петрович

28.05.1956

31.12 1954

1978,
Львівський
державний
університет імені
Івана Франка,
фізика,
фізик, викладач
фізики,
диплом Г-ІІ
№ 100332

1979,
Ужгородський
державний
університет,
біологія,
викладач біології і
хімії
диплом Г- ІІ №
093336

Математика,
інформатика,
інформаційні
технології,
технологія
електромонтаж
них робіт,
креслення,
допуски,
посадки та
технічні
вимірювання

Захист
Вітчизни

1982 (1984)

2013,
підтвердження
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»
та педагогічного
звання
«викладач
методист»

1985 (1985)

2013,
підтвердження
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
першої
категорії»

2013,
ЗІППО,
м. Ужгород
свідоцтво
На відповідність
ЗІ СПК 004484 від
раніше
присвоєним
02.02.2013
( вчитель математики,
кваліфікаційній
інформатики і
категорії «спеціаліст
фізики).
2017,
вищої категорії» та
НМЦ ПТО ПК ІПП
педагогічному
у Хмельницькій
області, свідоцтво ПК званню «викладачметодист»
22771726/000820-17
від 13.03.
(викладачів
професійнотеоретичної
підготовки)

2013,
ЗІППО м.Ужгород,
свідоцтво ЗІ СПК
005852, від
30.03.2013
(вихователь групи
продовженого
дня,вчитель
предмета Захист
Вітчизни)

На відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
першої категорії»

СПИСОК
викладачів спеціальних дисциплін
Тячівського професійного ліцею Закарпатської області,
які атестуватимуться у 2017-2018 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Дата народження

Коли і який
навчальний заклад
закінчив,
спеціальність,
кваліфікація за
дипломом

1

2

3

4

Цимбаліста
Марія
Василівна

28.12.1954

1

2

Чайка
Богдана
Миколаївна

18.03.1952

Предмети, які
викладає

5

1977,
Львівський
державний
Університет,
фізика, фізик,
викладач фізики,
диплом А-ІІ
№ 136365

Електротехніка,
електроматеріа
лознавство,
улаштування
силових мереж,
основи
енергоефективн
ості,
альтернативні
енергетичні
технології,
фізика,
астрономія

1975,
Комунарський
гірничометалургійний
інститут,
машинобудування
, інженервикладач
машинобудівних
дисциплін,

Технічне
креслення
(читання
креслень),
охорона праці,
ПДР,
допуски і
технічні виміри
матеріало
знавство ,

З якого року
працює у
навчальному закладі
(здійснює
викладацьку
діяльність)
6

1981 (1982)

1975 (1975)

Рік та
результати
останньої
атестації
7

2013,
підтвердження
кваліфікаційно
ї
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічного
звання
« викладачметодист»

2013,
підтвердження
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічного
звання
«викладачметодист»

Рік пдвищення
кваліфікації, назва
установи, категорія
слухачів, номер та
дата видачі свідоцтва

На яку категорію,
звання претендує

8

9

2017
НМЦ ПТО ПК ІПП
у Хмельницькій
області, свідоцтво
На відповідність
ПК
22771726/000821-17
раніше присвоєним
від 13.03.
кваліфікаційній
(викладачів
категорії «спеціаліст
професійновищої категорії» та
теоретичної
підготовки).
педагогічному званню
2013,
«викладач-методист»
ЗІППО,
м. Ужгород
свідоцтво
ЗІ СПК 005376 від
25.02.2013
( вчитель фізики та
астрономії).
2017,
На відповідність
НМЦ ПТО ПК ІПП
раніше присвоєним
у Хмельницький
кваліфікаційній
області, свідоцтво
ПК 22771726/000887- категорії «спеціаліст
17 від 27.03.
вищої категорії» та
(викладач
педагогічному
званню
професійно«викладач-методист»
теоретичної
підготовки).

диплом Б-І
№ 580687

3

4

Павлюк
Клара
Іванівна

Декет
Василь
Васильович

18.08.1968

1986,
Воронезький
лісотехнічний
інститут,
технологія
деревообробки,
інженер-технолог,
диплом ЛВ
№ 290875

21.07.1957

1985,
Ужгородський
державний
університет,
планування
промисловості,
економіст,

техніка пошуку
роботи ,
електротехніка
з основами
промислової
електроніки,
спецтехнологія

Технологія
столярних
робіт,
матеріалознавст
во, охорона
праці,
технологія
теслярських
робіт,
деревообробні
верстати,
техніка пошуку
роботи, ПДР,
креслення
(будівельне
креслення),
технології

Основи
галузевої
економіки і
підприємництва
, основи малого
бізнесу,
економіка

2016,
ЗІППО м. Ужгород,
навчання посадових
осіб з охорони праці,
посвідчення №209

2000 (2000)

2013 (2013)

2013,
присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії»

Не атестувався

2017,
НМЦ ПТО ПК ІПП
у Хмельницькій
області, свідоцтво
ПК 22771726/00082217
від 13.03
(викладачів
професійнотеоретичної
підготовки)
2015,
ДНЗ
«Ужгородський центр
професійної освіти»,
«Характеристики та
методики нанесення
виробів для
декорування та захисту
деревини», V1 № 0015
від 04.06.
2016,
ЗІППО м. Ужгород,
свідоцтво
ЗІ СПК 021077
від 24.02, (вчитель
трудового
навчання(технологій)
та креслення).

2015,
НМЦ ПТО ПК ІПП
у Хмельницький
області, свідоцтво
12 СПВ 136681 від
28.04.
(викладач

На відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії»

На присвоєння
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
другої категорії»

диплом МВ
№ 939964.
2011,
Ужгородський
національний
університет,
інженербудівельник,
диплом 12 ДСК
№ 199602

професійнотеоретичної
підготовки

СПИСОК
майстрів виробничого навчання
Тячівського професійного ліцею Закарпатської області, які атестуватимуться у 2017-2018 навчальному році

№
з/
п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

1

2

1

2

Дата народження

Професія
групи,
за якою
закріпле-ний)

Коли і який
навчальний заклад
закінчив,
спеціальність та
кваліфікація за
дипломом

Коли і де здобув
робітничу
кваліфікацію
(професія,
розряд або
категорія)

З якого
року
працює
на
посаді
майстра

3

4

5

6

7

Електромонт
ажник з
освітлення та
освітлювальн
Гутій
их мереж,
Василь
20.09.1948 електромонта
жник
Васильович
силових
мереж та
електроустат
кування

Овечкіна
Настасія
Андріївна

15.07.1969

Офіціант,
бармен

2014,
Закарпатський
1975,
навчальний
Львівський
центр підготовки
лісотехнічний
та
інститут,
перепідготовки
машини і механізми
кадрів,
лісної і
електромонтер з
деревообробної
ремонту та
промисловості,
обслуговування
інженер-технік
електроустаткува
диплом Я №
ння 3 розряду,
836085
свідоцтво 12 СВ
№ 683918
2017,
Ужгородський
торговельноекономічний
коледж Київського
національного

2014,
ДПТНЗ
ДЦППРК
м. Дніпродзержинськ
офіціант,бармен

1999

2003

Рік та
результати
останньої
атестації

8

2013,
підтверджен
ня
12 тарифного
розряду

2013,
підтверджен
ня
11 тарифного
розряду

Рік підвищення кваліфікації, назва
установи, номер та дата видачі свідоцтва
Підвищ
ення
кваліфі
кації
для
ПсихологоСтажуванпідвище
педагогічна
ня
ння
підготовка
робітни
чого
розряду
(резуль
тат)

9

2013,
НМЦ ПТО
ПК ІПП у
Хмельницькій
області,
свідоцтво
12 СПК
931290 від
04.03.
(майстрів
виробничого
навчання)
2017,
НМЦ ПТО
ПК ІПП у
Хмельницькій
області,
свідоцтво

10

2017,
ТзОВ
«МайрХольцваре
нТересва»,
довідка
№2 від
28.03

2014,
кафе-бар
«Ретро»
м. Тячів
посвідчен
ня №1 від

11

На який
тарифний
розряд, звання
претендує

12

На
підтвердження
14 тарифного
розряду

На
встановлення
14 тарифного
розряду

3

Погоріляк
08.08.1973
Олександра
Іванівна

Томишинець
4
Іван
23.04.1960
Васильович

Кухар,
офіціант

Столяр,
тесляр

торговельно5 розряду
економічного
університету,
молодший
спеціаліст,
виробництво
харчової продукції,
диплом Е 17
№ 071293
1997,
Уманський
державний
педагогічний
інститут
ім. П.І. Тичини,
трудове навчання,
вчитель трудового
2014,
навчання
ДПТНЗ
(обслуговування),
ДЦППРК
диплом ЛР
м. Дніпродзер№ 001051.
жинськ,
2017,
офіціант, бармен
Ужгородський
5 розряду,
торговельносвідоцтво
економічний
НР № 47625634;
коледж Київського кухар 4 розряду,
національного
свідоцтво
торговельноАР № 46318182
економічного
від 27.06.
університету,
молодший
спеціаліст,
виробництво
харчової продукції,
диплом Е 17
№ 071294
1985,
1977,
Закарпатський
професійне
лісотехнічний
технічне
технікум,
училище №14 м.
меблеве
Тячів, атестат №

ПК
22771726/000
844-17 від
13.03.
(майстрів
виробничого
навчання)

2005

Не
атестувалася

2015,
НМЦ ПТО
ПК ІПП у
Хмельницькій
області,
свідоцтво
12 СПВ
137614
Від 2804
(майстрів
виробничого
навчання)

2001

2013,
підтверджен
ня
12 тарифного
розряду

2013,
НМЦ ПТО
ПК ІПП у
Хмельницькій
області,

31.07,
офіціант,
бармен 5
розряду

2014,
кафе-бар
«Ретро»
м. Тячів
посвідчен
ня №8 від
31.07,
офіціант,
бармен 5
розряду

На
встановлення
12 тарифного
розряду

2017,
ТзОВ
«МайрХольцваре
н-Тересва»

На
підтвердження
14 тарифного
розряду

виробництво
технік - технолог,
диплом ЖТ-І
№ 956387

5

Чонка
Юрій
02.09.1955
Васильович

Столяр,
тесляр

свідоцтво
12 СПК
931289 від
04.03
(майстрів
виробничого
навчання)

871,
столярмебельник
3 розряду.
1983,
Тересвянський
ДОК
свідоцтво №55
столяр 5-го
розряду

1973,
1984,
м. Ужгород,
Закарпатський
професійнолісотехнічний
технічне училище
технікум, меблеве
№ 6,
виробництво,
столяр червонотехнік-технолог,
деревообробник
диплом ЕТ
V розряду
№ 858750
диплом №116731

1987

2013,
підтверджен
ня
12 тарифного
розряду та
педагогічног
о звання
«майстер
виробничого
навчання
першої
категорії»

2013,
НМЦ ПТО
ПК ІПП у
Хмельницькій
області,
свідоцтво
12 СПК
931288 від
04.03
(майстрів
виробничого
навчання)

посвідчен
ня №2 від
26.04.

2015,
ДНЗ
«Ужго
родський
центр
професійн
ої освіти»
«Характер
истики та
методики
нанесення
виробів
для
декоруван
ня та
захисту
деревини»
V1 №
0150 від
04.06.
2017
,ТзОВ
«МайрХольцваре
н-Тересва»
Посвідчен
ня №2 від
26.04.

На
підтвердження
14 тарифного
розряду та
педагогічного
звання
«майстер
виробничого
навчання
першої
категорії»

СПИСОК
інших педагогічних працівників
Тячівського професійного ліцею Закарпатської області,
які атестуватимуться у 2017-2018 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Дата народження

Коли і який
навчальний заклад
закінчив,
спеціальність,
кваліфікація за
дипломом

1

2

3

4

09.10.1984

2006,
Вищий
навчальний
заклад
Київський
славістичний
університет,
психологія,
спеціаліст з
психології,
диплом КВ
№ 30617201

31.12 1954

1979,
Ужгородський
державний
університет,
біологія,
викладач біології і
хімії
диплом Г- ІІ №
093336

1

2

Бокоч
Кристіна
Михайлівна

Лазаренко
Олександр
Петрович

Директор

Посада

5

практичний
психолог

вихователь

З якого
року
працює у
навчаль
но-му
закладі
(на даній
посаді)
6

2006
(2006)

1985
(1985)

Рік та результати
останньої атестації

Рік пдвищення
кваліфікації, назва
установи, категорія
слухачів, номер
свідоцтва

На яку категорію,
звання претендує
(присвоєння чи
підтвердження)

7

8

9

2013,
присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
першої
категорії»

2012,
НАПН
м. Київ,
свідоцтво
12СПК 938178 від
02.11. (практичний
психолог ПТНЗ)

На присвоєння
кваліфікаційної
категорії „спеціаліст
вищої категорії”

2013,
підтвердження
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
першої
категорії»

2013,
ЗІППО м.Ужгород,
свідоцтво ЗІ СПК
005852, від
30.03.2013
(вихователь групи
продовженого
дня,вчитель
предмета Захист
Вітчизни)

На відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії „спеціаліст
першої категорії”

П.М. Бокоч

