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Закарпатської обласної
державної адміністрації
СПИСОК
педагогічних працівників
Тячівського професійного ліцею Закарпатської області,
які будуть атестуватися атестаційною комісією ІІІ рівня у 2017-2018 навчальному році
№з/п

1

Прізвище, ім’я, по
батькові

Геревич
Ольга
Василівна

Посада

викладач хімії,
біології та екології

Коли і який ВНЗ
закінчив,
спеціальність за
дипломом
1976,
Ужгородський
державний
університет,
біолог, викладач
біології та хімії,
диплом
Б-1 № 681514

З якого року
працює
навчальному
закладі

1985

Рік та
результати
останньої
атестації

Рік підвищення
кваліфікації

На яку
категорію,
звання
претендує

2015,

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

2013,
ЗІППО м. Ужгород,
кваліфікаційна
свідоцтво ЗІ СПК
категорія
015280 від 14.02.2015
«спеціаліст
(вчитель хімії).
вищої категорії»
2013,
ЗІППО м. Ужгород,
та педагогічне
свідоцтво
звання «старший
ЗІ СПК 005314від
викладач»
23.02.2013
(вчитель біології

2015,

2

Копчалюк
Марта
Андріївна

викладач суспільних
дисциплін

1987,
Ужгородський
державний
університет,
історія,
історик, викладач
історії та
суспільствознавства,
диплом ПВ
№ 723603

3

Цимбалістий
Володимир
Михайлович

викладач
математики та
інформатики

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

4

Цимбаліста
Марія
Василівна

викладач
спецдисциплін з
професії
електромонтажник з

1977,
Львівський
державний
Університет,
фізика, фізик,

1981

ЗІППО м. Ужгород
2013,
свідоцтво ЗІ СПК
кваліфікаційна
015411 від 14.02.
(вчитель історії)
категорія
2013,
«спеціаліст
ЗІППО м. Ужгород
вищої категорії»
свідоцтво
ЗІ СПК 005129 від
та педагогічне
23.02.2013
звання «старший (вчитель
географії та
викладач»
економіки, предмету
«Людина і світ»)

1982

2013,
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічне
звання
«викладач
методист»

1981

2013,
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст

2013,
ЗІППО,
м. Ужгород
свідоцтво
ЗІ СПК 004484 від
02.02.2013
( вчитель
математики,
інформатики і
фізики).
2017,
НМЦ ПТО ПК ІПП
у Хмельницькій
області, свідоцтво
ПК
22771726/000820-17
від 13.03.
(викладачів
професійнотеоретичної
підготовки)
2017
НМЦ ПТО ПК ІПП
у Хмельницькій
області, свідоцтво

педагогічному
званню
«старший
викладач»
На
відповідність
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«старший
викладач»
На відповідність
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«викладачметодист»

На відповідність
раніше
присвоєним

освітлення та
освітлювальних
мереж,
електромонтажник
силових мереж та
електроустаткування

5

Чайка
Богдана
Миколаївна

викладач
спецдисциплін з
професії слюсар з
ремонту автомобілів

викладач фізики,
диплом А-ІІ
№ 136365

1975,
Комунарський
гірничометалургійний
інститут,
машинобудування,
інженер-викладач
машинобудівних
дисциплін,
диплом Б-І
№ 580687

вищої
категорії» та
педагогічне
звання
«викладач
методист»

1975

2013,
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічне
звання
«викладач
методист»

ПК
22771726/000821-17
від 13.03.
(викладачів
професійнотеоретичної
підготовки).
2013,
ЗІППО,
м. Ужгород
свідоцтво
ЗІ СПК 005376 від
25.02.2013
( вчитель фізики та
астрономії)

кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«викладачметодист»

2017,
НМЦ ПТО ПК ІПП На відповідність
у Хмельницький
раніше
області, свідоцтво
присвоєним
ПК
кваліфікаційній
22771726/000887-17
від 27.03.
категорії
(викладач
«спеціаліст вищої
професійнокатегорії» та
теоретичної
підготовки).
педагогічному
2016,
званню
ЗІППО м. Ужгород,
«викладачнавчання посадових
методист»
осіб з охорони праці,
посвідчення №209

6

7

Павлюк
Клара
Іванівна

Чонка
Юрій
Васильович

викладач
спецдисциплін з
професії столяр,
тесляр

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

майстер
виробничого
навчання з професії
столяр, тесляр

1984,
Закарпатський
лісотехнічний
технікум, меблеве
виробництво,
технік-технолог,
диплом ЕТ
№ 858750

2000

1987

2013,
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії»

2017,
НМЦ ПТО ПК ІПП
у Хмельницькій
області, свідоцтво
ПК
22771726/000822-17
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).

2013,
педагогічне
звання
«майстер
виробничого
навчання
першої
категорії»

2013,
На
НМЦ ПТО ПК ІПП у підтвердження
Хмельницькій
педагогічного
області,
звання «майстер
свідоцтво
виробничого
12 СПК 931288 від
навчання
04.03
першої
(майстрів
категорії»
виробничого
навчання)

На
відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії»

8

Бокоч
Кристіна
Михайлівна

практичний
психолог

Директор
Виконавець: Чайка Б. М .

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

2006

2013,
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
першої
категорії»

П. М. Бокоч

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

На присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії»

