СПИСОК

викладачів загальноосвітніх дисциплін професійно-технічного училища №33 смт Великий Березний
станом на вересень 2018 року

№
з/п

1

Прізвище,
ім’я,
по батькові

Дата
народження

2

3

Лацанич Любов
Іванівна

28.09.
1951 р.

Каменца Марія
Миколаївна

19.08.
1953 р.

Юращук Ольга
Федорівна

16.11.
1954 р.

1

Коли і який
Предмети, які
навчальний заклад
викладає,
закінчив, спеціальність
педнавантаженза дипломом,
ня (кількість
кваліфікація, номер
годин)
документа
4
5

З якого року
працює у
навчальному закладі

З якого року
здійснює
викладацьку
діяльність

Рік та результати
останньої атестації
(присвоєння чи
підтверження)

6

7

8

9

1977р.,
УжДУ, українська мова і
література ,
вчитель української мови і
літератури, диплом
А-ІІ 078336
від 29.06.1977 р.
1975р.,
УжДУ,
біологія,
викладач біології та хімії,
диплом Б-і№682800
від 30.06.1975 р.

Українська мова
і література

1981 р.

1981 р.

2018 р.,
ЗІППО,
вчителів української мови
і літератури,
свідоцтво ЗІ СПК
№ 032088 від 26.01.2018 р.

Біологія,
географія,
екологія,
Захист Вітчизни

1976 р.

1976 р.

2015 р.,
ЗІППО,
викладачів біології та
екології,
свідоцтво ЗІ СПК
№ 018106 від 19.06.2015 р.
2016р.,
ЗІППО,
викладачів географії та
економіки,
свідоцтво ЗІ СПК
№024112 від 23.09.2016 р.;
2018 р.,
викладачів предмета
«Захист вітчизни»
свідоцтво ЗІ СПК
№032377 від 26.01.2018 р.

2018 р.,
Присвоєння
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічного звання
«старший викладач»
2016 р.,
Підтвердження
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічного звання
«старший викладач»

1978р.,
Київський державний
педагогічний інститут,
історія,
суспільствознавство і
методика виховної

Історія України,
всесвітня,
історія, людина і
світ,
основи правових
знань

1981 р.

1981 р.

2018 р.,
ЗІППО,
вчителів історії та
правознавства,
свідоцтво ЗІ СПК
№ 033988 від 23.03.2018 р.

2

3

Підвищення
кваліфікації (рік,
назва установи,
категорія слухачів,
номер свідоцтва)

2018 р.
Підтвердження
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічного звання

Ворон Алла
Ігорівна

02.07.
1982 р.

Хорева
Галина
Ярославівна

18.02.
1981 р.

Гонда
Олександр
Васильович

09.03.
1991 р.

Веселовська
Наталія Юріївна

14.12.
1994 р.

Зганич Йосип
Михайлович

07.11.
1959 р.

4

5

6

7

8

роботи,вчитель історії,
суспільствознавства,
методист виховної роботи
диплом Г-ІІ № 069603,
від 23.06.1978 р.
2005 р.,
Прикарпатський
національний університет
2м. Стефаника «Мова і
література (німецька),
викладач філолог
німецької мови і
зарубіжної літератури
диплом ВА
№ 28076571
від 01.05.2005 р
2003р.,
Ужгородський
національний університет,
спеціальність англійська
мова і література,
кваліфікація філолог
викладач англійської мови
та світової літератури
диплом АК №21904625
від 27.06.2003 р
2016 р.,
Львівський державний
університет,
спеціальність «Фізичне
виховання», кваліфікація
викладач фізичного
виховання та спорту,
диплом С 16 № 007954 від
26.02.2016 р.
2017 р.,
ДВНЗ "УжНУ",
математика, бакалавр
математики
диплом В17
№146014
від 30.06.2017 р.
1985 р.,
УжДУ,

«старший викладач»

Німецька мова

2014 р.

2014 р.
(сумісник)

2013 р.,
ЗІППО,
вчителів німецької мови,
свідоцтво №3851 від
20.12.2013 р.

2015 р.
Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст першої
категорії»

Англійська мова

2016 р.

2016 р.
(сумісник)

2016 р.,
ЗІППО,
вчителів англійської
мови, свідоцтво ЗІ СПК
№ 025478 від 25.11.2016 р.

2015 р.
Підтвердження
раніше присвоєної
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст першої
категорії»

Фізична
культура

2018 р.

2018 р.

-

-

Математика

2017 р.

2017 р.

-

-

Українська мова,
предмет «Захист

2013 р.

2013 р

2016 р.,
ЗІППО

2017 р.
Присвоєння

Чума Юрій
Іванович

13.04.
1955 р.

українська мова і
література,
викладач
філолог,
диплом МВ № 943479
від 22.06.1985 р.

Вітчизни»,
художня
культура,
ділове мовлення

1977 р.,
УжДУ, хімік, викладач
хімії, диплом Б-І № 777531
від 30.06.1977 р.

Хімія
Охорона праці

1999 р.

1999 р.
2015 р.
(інженер з ОП)

кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
другої категорії»

2015 р.,
ЗІППО,
вчителів хімії
свідоцтво ЗІ СПК
№ 016789 від 20.03.2015р.;

2018 р.
Підтвердження
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
першої категорії»

2015 р.,
ЗІППО,
посвідчення №206
від 27.03.2015 (інженер
з ОП);

9

Рейпаші Василь
Васильович

08.08.
1980 р.

Сарай Наталія
Мирославівна

27.09.
1994 р.

10

11

вчителів «Захист
Вітчизни», свідоцтво
ЗІ СПК № 021957,
2016 р.
вчителів художньої
культури, свідоцтво
ЗІ СПК № 021974,
2017 р.
вчителів української мови
і літератури
свідоцтво
ЗІ СПК 026745 від
24.02.2017 р.

2002 р.,Ужгородський
Національний університет,
фізика, викладач фізики
диплом АК №18638456 від
30.06.2002 р.
2017 р., ДВНЗ "УжНУ",
математика, математик,
викладач вищого
навчального закладу,
вчитель математики та
інформатики, диплом М17
№ 067177 від 30.06.2017 р

Фізика
Електротехніка
Астрономія

2017 р.

2014 р.
(сумісник)

Інформатика
Інформаційні
технології

2017 р.

2017 р.

2017 р.
НМЦ ПТО ПК ІППО
в Хмельницькій області
22771726/000960-17 від
04.05.2017 р. викладачів
професійно-теоретичної
підготовки
Охорона праці
-

-

-

-

СПИСОК
викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічного училища №33 смт Великий Березний
станом на вересень 2018 року

№
з/п

1

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народження

2

3

Саблін Олександр
Олексійович

10.10.
1952 р.

1974 р.,
Мелітопольський с/г
інститут,механізація
сільського
господарства,
інженер-механік
сільського
господарства,
диплом Я
№ 853046
від 21.06.1974 р.

Микита Марина
Іванівна
(у порядку
суміщення посад)

29.08.
1980 р.

2007 р.,
УжНУ, економіка
підприємства,
спеціаліст з
економіки
підприємства,
диплом АК
№32132067 від
30.06.2007 р.

Мицода Марина
Юріївна

20.08.
1994 р.

2017 р.,
Ужгородський
торговельноекономічний
інститут Київського

1

2

3

Коли і який
Предмети якої
навчальний
галузі (з якої
заклад закінчив, професії) викладає,
спеціальність за педнавантаження
дипломом,
(кількість годин)
кваліфікація,
номер документа
4
5

З якого
року
працює у
навчальному закладі

З якого року
здійснює
викладацьку
діяльність

Підвищення
кваліфікації (рік,
назва установи,
категорія слухачів,
номер свідоцтва)

Рік та результати
останньої
атестації
(присвоєння чи
підтверження)

6

7

8

9

Будова, ТО та
ремонт
промислового
устаткування,
правила дорожнього
руху,
матеріалознавство,
читання креслення
(технічне
креслення), допуски
і посадки та технічне
вимірювання,
електротехніка
Основи галузевої
економіки і
підприємництва,
техніка пошуку
роботи, основи
малого бізнесу,
економіка

1974 р.

1974 р.

2017 р.
НМЦ ПТО ПК ІППО
в Хмельницькій області
22771726/000953-17 від
04.05.2017 р. викладачів
професійно-теоретичної
підготовки

2018 р.
Підтвердження
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічного звання
«старший викладач»

2009 р.

2012 р.

2016 р.
НАУ УМОІПОІПП,
свідоцтво
СПК 86183 від
15.04.2016 р.
викладачів професійнотеоретичної підготовки;
2017 р.
вчителів економіки,
свідоцтво ЗІ СПК
№030125 від
20.10.2017 р

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
другої категорії»

Товарознавство
продовольчих
товарів, організація
та технологія
торговельних

2018 р.

2018 р.

-

-

Маринець
Валентина
Петрівна
(у порядку
суміщення посад)

4

16.12.
1987 р.

торговельноекономічного
університету,
спеціальність
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»,
спеціалізація
«Товарознавство і
комерційна
діяльність»,
диплом С17
№055589 від
30.06.2017 р.
2012р.,
Мукачівський
державний
університет,
спеціальність
«Конструювання та
технології швейних
виробів»
кваліфікація
інженер-технолог
диплом АК №
43374163 від
01.06.2012

процесів, харчова
безпека товарів,
облік і звітність,
основи торгової
реклами

Матеріалознавство,
конструювання
швейних виробів,
історія костюму,
моделювання одягу

2016 р.

2017 р.

-

-

СПИСОК
майстрів виробничого навчання професійно-технічного училища №33 смт Великий Березний
станом на вересень 2018 року

№
з/п

1

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Дата
народження

Професія
групи,
за якою
закріплений

Коли і де здобув
робітничу
кваліфікацію
(рік, назва
ПТНЗ, установи
чи иідприємства
(професія,
розряд або
категорія, клас)

З якого
року
працює
у
навчаль
-ному
закладі
на
посаді
майстра

Рік та результати
останньої
атестації
(встановлення чи
підтвердження
тарифного
розряду,
присвоєння чи
підтердження
педзвання)

Підвищення кваліфікацї (рік, назва
установи, номер свідоцтва, категорія
слухачів)
Практична
Стажува підготовка,
Психологоння на
результат
педагогічна
виробни підтвердже
підготовка
цтві чи у
н-ня чи
сфері
підвищення
послуг
робітничог
о розряду
9
10
11

2

3

4

5

6

7

8

Циганин
Михайло
Михайлович

17.09.
1967 р.

Тракторист,
слюсар –
ремонтник

1988 р.,
Харківський
індустріальнопедагогічний
технікум,
механізація і
електрифікація
тваринництва
диплом
МТ
№ 696817
від 27.06.1988 р.

1985 р.,
Великоберезнянськ
е СПТУ №3,
трактористмашиніст
широкого профілю,
механізація і
електрифікація
тваринницьких
ферм, трактористмашиніст категорії
А, В, С

2000 р.

2015 р.,
відповідає займаній
посаді,
підтвердження
одинадцятого
тарифного розряду

2015 р.,
НМЦ ПТО ПК
ІПП у
Хмельницькій
області,
свідоцтво
12 СПВ
137615,
майстрів
виробничого
навчання

Цифра
В’ячеслав
Миколайович

24.04.
1959 р.

Тракторист,
слюсар –
ремонтник

1982р.,
Пінський ордена
трудового Червоного
Прапора
індустріальнопедагогічний
технікум,технікмеханік, майстер в/н
1976 р. Професійнотехнічне училище №
7
м. Мукачево

1976 р.,
професійнотехнічне училище
№7
м. Мукачево
слюсарінструментальник

2015 р.

2017 р.,
відповідає займаній
посаді,
підтвердження
раніше
встановленого
педагогічного
звання «майстер в/н
другої категорії»

2017 р.,
НМЦ ПТО ПК
ІППО
у
Хмельницькій
області
22771726/0008
40-17 від
13.03.2017 р.
майстрів
виробничого
навчання

1

2

Коли і який
навчальний
заклад закінчив,
спеціальність за
дипломом,
кваліфікація
(заклади ІІІ-ІV, ІІІ рівнів
акредитації),
номер документа

Довідка
від
20.07.2017
р.
ТОВ
«Укрбудр
езерв-о»
Підтвердж
ення
робітничої
кваліфікац
ії слюсарремонтни
к3
розряду
Довідка
від
11.02.2017
р.
ПП
Канюк
Ю.М.
Підтвердж
ення
робітничої
кваліфікац
ії слюсар-

-

слюсарінструментальник
Маринець
Валентина
Петрівна

16.12.
1987 р.

Швачка

Шулевка
Іван
Іванович

31.10.
1985 р.

Тракторист,
слюсар –
ремонтник

Сабліна
Людмила
Олександрівна

19.05.
1975 р.

Продавець
продовольч
их товарів

3

4

5

2012 р.,
Мукачівський
державний
університет,
спеціальність
«Конструювання та
технології швейних
виробів» кваліфікація
інженер-технолог
диплом АК №
43374163 від
01.06.2012 р.
2004 р.,
Вище професійне
училище № 34
м. Виноградів
«Механізація
сільського
господарства»,
кваліфікація
технік-механік
диплом АК
№ 24171820 вид.
24.06.2004 р.
1997 р.,
Мукачівський
кооперативний
технікум
Укоопспілки,
спеціальність
«Товарознавство і
комерційна
діяльність»,
кваліфікація
товарознавецькомерсант
Диплом ІВ АР
№014981 від
23.06.1997 р.

2007 р.,
Львівський
професійний ліцей
побутового
обслуговування,пр
офесія кравець
диплом ВК №
31253336 від
30.06.2007 р.

2016 р.

-

-

ремонтни
к4
розряду
-

2003 р.,
ПТУ № 33 смт
Великий Березний
трактористмашиніст с/г
виробництва
категорії «А»
слюсар з ремонту
с/г машин та
устаткування
диплом АК №
21983011 вид.
27.06.2003 р.

2017 р.

-

-

-

-

2007 р.,
(після
перерви)
2018 р.

2008 р.,
відповідає займаній
посаді

-

-

-

-

СПИСОК
інших педагогічних працівників професійно-технічного училища №33 смт Великий Березний
станом на вересень 2018 року
№
з/п

1

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата
народження

Посада

З якого
року
працює на
посаді

Рік та
результати
останньої
атестації
(присвоєння чи
підтверження)

Підвищення
кваліфікації
(рік, назва установи,
номер свідоцтва,
категорія слухачів)

7

8

2

3

5

6

Микита Марина Іванівна

29.08.
1980 р

2007 р.,
УжНУ, економіка
підприємства,
спеціаліст з
економіки
підприємства,
диплом АК
№32132067 від
30.06.2007 р.

Директор

2014 р.

Зганич Йосип
Михайлович

07.11.
1959 р.

1985 р.,
УжДУ,
українська мова і
література,
викладач
філолог,
диплом МВ №
943479
від 22.06.1985 р.

Заступник
директора з НВР

2014 р.

2018 р.
На відповідність
займаній посаді

2016 р.,
НАПНУ ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти»
ЦІППО,
свідоцтво СП
35830447/2523-16 від
25.11.2016 р.

Козак Іванна Василівна

02.07.
1987 р.

2009 р.,
УжНУ, українська
мова та література,
викладач філолог,
диплом АК №
36879823 від
30.06.2009 р.,
2011 р.
УжНУ додаткова
кваліфікація
«Практичний

Методист

2015 р.

2017 р.
Підтвердження
раніше присвоєної
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст другої
категорії»

2017 р.,
НАПНУ ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти»
ЦІППО,
свідоцтво СП
35830447/2200-17 від
13.10.2017 р.
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Коли і який
навчальний
заклад закінчив,
спеціальність за
дипломом,
кваліфікація,
номер документа
4

Шивринська Мар’яна Василівна

06.03.
1982 р.

Боричок Любов Василівна

09.09.
1957 р.
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психолог» додаток
до диплома
сертифікат
практичного
психолога АК
№ 36879823 від
30.06.2011 р.,
2015 р.
УжНУ,філолог,
викладач
англійської мови та
літератури, диплом
про перепідготовку
ДСП № 008614 від
30.06.2015р.
2012 р.,
Приватне
акціонерне
товариство «Вищий
навчальний заклад
«Міжрегіональна
Академія
управління
персоналом»,
спеціальність
«Психологія»,
кваліфікація
бакалавр з
психології, диплом
КВ №43946536 від
15.12.2012 р.
1980 р,
.Харківський
державний інститут
культури,
бібліотекарство та
бібліографія,
бібліотекарбібліограф, диплом
ЖВ-І № 005186 від
30.06.1980 р.

Практичний
психолог

2015 р.

Бібліотекар

1983 р.

2016 р.
Підтвердження
12 тарифного
розряду

2016 р.,
ЗІППО
шкільного бібліотекаря,
свідоцтво
ЗІ СПК 019960

Коман Світлана Володимирівна

07.08.
1965 р.

Гонда Олександр Васильович

09.03.
1991 р.
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1987 р.,
Українська ордену
Трудового
Червоного Прапора
сільськогосподарсь
ка академія м.Київ,
економістматематик, диплом
НВ №869194 від
27.07.1987 р.
2016 р.,
Львівський
державний
університет,
спеціальність
«Фізичне
виховання»,
кваліфікація
викладач фізичного
виховання та
спорту, диплом С 16
№ 007954 від
26.02.2016 р.

Вихователь

2015 р.

-

-

Керівник
фізичного
виховання

2018 р.

-

-

штатних (за основною
посадою)
у порядку суміщення
посад у НЗ
сумісників
з інших НЗ
всього
штатних (за основною
посадою)
у порядку суміщення
посад у НЗ
сумісників
з інших НЗ
Майстри в/н
всього
директор
заступник з НВР
заступник з НР
заступник з ВР
(навчально-виховної)
старші майстри
методисти
практичні психологи
(соціальні педагоги)
вихователі гуртожитку
керівник фізвиховання

Викладачі
загальноосвітніх
дисциплін
Викладачі спеціальних
дисциплін
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-

Керівники гуртків (за
основною посадою)

всього

1
ПТУ
№33

Загальна кількість
педпрацівників

Назва ПТНЗ

Кількісні показники складу педагогічних працівників

професійно-технічного училища №33 смт Великий Березний

станом на вересень 2018 року
Інші педагогічні працівники

