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Керівникам закладів  

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Про організацію стажування 

педагогічних працівників на базі 

навчально-практичних центрів  ЗП(ПТ)О 

області у 2022/2023 н. р. 

 

  

Повідомляємо, що відповідно до річних планів роботи навчально-

практичних центрів, діючих на базі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області, та згідно з планами стажування майстрів 

виробничого навчання ЗП(ПТ)О у 2022/2023 навчальному році буде проведено 

стажування  за орієнтовним графіком: 

 

Назва навчально-практичного центру Професія 
Кількість 

осіб 

Орієнтовні 

терміни 

проведення 

НПЦ будівельних технологій та дизайну з 

професій «Маляр», «Штукатур», «Лицювальник-

плиточник» Свалявського професійного 

будівельного ліцею 

маляр, штукатур 10 чол. 
28.11-30.11. 2022 р. 

(термін визначено) 

НПЦ електротехнічного спрямування з професій 

«Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування», «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування» ВПУ № 3 м. Мукачево 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування; 

слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування 

6-8 чол. І кв. 2023 р. 

НПЦ з професії слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів  

Хустського професійного ліцею 

слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних засобів 

8-13 чол. І кв. 2023 р. 

НПЦ сучасних технологій харчування та 

ресторанного сервісу Ужгородського ВПУ 

торгівлі та технологій харчування 

кондитер 14 чол. І кв. 2023 р. 

кухар 6 чол. ІІ кв. 2023 р. 

НПЦ сучасних технологій та дизайну з професій 

«Швачка», «Кравець», «Закрійник» Хустського 

професійного ліцею сфери послуг 

швачка 5 чол. ІІ кв. 2023 р. 

НПЦ новітніх технологій зварювання з професій 

«Електрозварник ручного зварювання», 

«Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних зварювальних машинах», 

«Зварник»  ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

електрогазозварник 6-8 чол. 
ІІ кв. 2023 р. 

квітень 

 

 



 

Керівникам навчально-практичних центрів визначити  конкретні терміни 

проведення стажування, розробити програми стажування, кошториси та 

подати їх до НМЦ ПТО у Закарпатській області для ознайомлення.  

Просимо керівників ЗП(ПТ)О підтвердити згоду зазначених у додатку 

педагогічних працівників ваших закладів, яким заплановано стажування у 

2022/2023 навчальному році, на його проходження у навчально-практичних 

центрах. 

 

Директор Ольга СЛЮСАРЄВА 

Войченко Ліна 0957626786  
 



Додаток 1  

до листа НМЦ ПТО  

у Закарпатській області 

від ___________№_________ 

 

Список 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О для проходження стажування  

на базі навчально-практичних центрів у 2022/2023 навчальному році 

 

Назва навчально-

практичного центру 

Назва ЗП(ПТ)О, який 

направляє слухача 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

майстра в/н 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Робітнича кваліфікація 

(наявний робітничий 

розряд з професії) 

Професія, з якої 

потребує 

стажування 

НПЦ будівельних 

технологій та дизайну 

з професій «Маляр», 

«Штукатур», 

«Лицювальник-

плиточник» 

Свалявського 

професійного 

будівельного ліцею 

Свалявський 

професійний 

будівельний ліцей 

1 Динис Віктор Васильович - 
маляр (будівельний), 

штукатур 4 розряду 
Маляр, штукатур 

2 Плоскіна Юрій Васильович - 
маляр будівельний, 

штукатур 4 розряду 
Маляр, штукатур 

3 Бобаль Галина Іванівна 
технік-будівельник, 

майстер виробничого 

навчання 

маляр (будівельний) 4 

розряду 
Маляр, штукатур 

ДНЗ «Ужгородський 

центр професійно-

технічної освіти» 

4 Кіс Ганна Олександрівна 

технік-будівельник, 

майстер виробничого 

навчання 

маляр, штукатур 4 розряду Маляр, штукатур 

5 Король Магда Іванівна 

технік-будівельник, 

майстер виробничого 

навчання 

маляр, штукатур 3 розряду Маляр, штукатур 

Хустський 

професійний ліцей 
6 Сенек Надія Іванівна 

технік-будівельник, 

майстер виробничого 

навчання 

маляр (будівельний), 

штукатур 4 розряду 

Маляр, штукатур 

ДПТНЗ «Білківський 

професійний 

аграрний ліцей» 

7 Орос Інна Олександрівна інженер-будівельник 

лицювальник-плиточник 

4 розряду, муляр, 

штукатур 5 розряду 

Штукатур 

8 Попович Ірина Олександрівна технік-будівельник 

муляр, лицювальник-

плиточник, штукатур 5 

розряду 

Штукатур 

Міжгірський 

професійний ліцей 

9 Гурзан Петро  Петрович інженер-будівельник 

муляр 5 розряду,  

штукатур 5 розряду, 

лицювальник-плиточник 5 

розряду 

Штукатур 

10 Касинець Іван Васильович 

професійна освіта 

(будівництво), 

інженер-педагог 

муляр 5 розряду, штукатур 

5 розряду, лицювальник-

плиточник 5 розряду 

Штукатур 



НПЦ 

електротехнічного 

спрямування з 

професій «Слюсар-

електрик з ремонту 

електроустаткування», 

«Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування»  

ВПУ № 3 м. 

Мукачево 

ДПТНЗ 

«Мукачівський 

професійний 

аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

1 
Земко Войтех-Тібор 

Войтехович 

радіотехніка, 

радіоінженер 
- 

Електромонтер з  

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

2 Сопочкін Юрій Михайлович 
інженер-конструктор –

технолог 

слюсар-складальник 

3 розряду 

Електромонтер з  

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

3 
Софілканич Василь 

Васильович 

технологія 

деревообробки,  

інженер-технолог 

електрослюсар 4 розряду 

Електромонтер з  

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

ДПТНЗ «Білківський 

професійний 

аграрний ліцей» 

4 Бокотей Ганна Петрівна технік-електрик 

електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування 3 

розряду 

Електромонтер з 

ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

5 Кивеждій Василь Антонович 

технік-електрик, 

майстер виробничого 

навчання 

- 

Електромонтер з 

ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

Міжгірський 

професійний ліцей 
6 

Медулич Олександр  

Ігоревич 

магістр з електричних 

систем і мереж 

слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування 4 

розряду 

Слюсар-електрик з 

ремонту  

електроустаткування 

Вище професійне 

училище № 34 м. 

Виноградів 

7 
Андрашко Мар’яна 

Михайлівна 
технік-електрик 

електрослюсар з ремонту  

обладнання розподільних 

пристроїв 3 розряду 

Електромонтер з 

ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

8 Сокал Іван Федорович - 

електромонтер з ремонту 

електроустаткування 4 

розряду 

Електромонтер з 

ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

НПЦ з професії 

слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів  

Хустського 

професійного ліцею 

Свалявський 

професійний 

будівельний ліцей 
1 Микита Іван Іванович інженер-механік 

слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів» 2 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

ДПТНЗ 

«Мукачівський 

професійний 

аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

2 Грубінка Іван Іванович технік-механік 
слюсар з ремонту 

автомобілів 3 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

3 Орел Тетяна Василівна 
технік-механік, 

майстер виробничого 

слюсар з ремонту 

автомобілів 5 розряду 

Слюсар з ремонту 
колісних 
транспортних 
засобів 



4 
Шаленик Василь 

Михайлович 
інженер-механік  

слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів  1-2 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

5 Швед Сергій Сергійович - 
слюсар з ремонту 

автомобілів   3 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

6 
Яцик Микола 

Олександрович 
технік-механік 4 робітничий розряд 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

Тячівський 

професійний ліцей 
7 

Долженков  

Сергій Семенович 
інженер-механік - 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних засобів 

Перечинський 

професійний ліцей 
8 Мошак Іван Іванович  - 

слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів 4 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

Вище професійне 

училище № 34 м. 

Виноградів 

9 
Горобець Іван 

Іванович 
інженер-гідротехнік слюсар 3 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

10 
Гельбіч Василь 

Васильович  
- 

слюсар з ремонту 

колісних  транспортних 

засобів 1-2 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

11 
Староста Василь  

Васильович 
вчений агроном слюсар 3 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

12 
Онисько Василь 

Андрійович 
- 

слюсар з ремонту 

колісних  транспортних 

засобів 1-2 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

13 
Онисько Василь  

Васильович 
інженер-механік 

слюсар з ремонту 

колісних  транспортних 

засобів 1-2 розряду 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 



НПЦ сучасних 

технологій харчування 

та ресторанного 

сервісу  

Ужгородського ВПУ 

торгівлі та 

технологій 

харчування 

Берегівський 

професійний ліцей 

сфери послуг 

1 
Надь Ірина  

Олександрівна 
технік-технолог 

пекар 3розряду, кондитер 

4 розряду 

Кондитер 

2 
Маргітич Мирослава 

Вікторівна 
технік-технолог 

пекар 4 розряду, кондитер 

5 розряду 

Кондитер 

3 
Явинець Марія 

Василівна 
технік-технолог 

пекар 4 розряду, кондитер 

5 розряду 

 

Кондитер 

4 
Мелешинська Неля  

Іванівна 

інженер-конструктор-

дизайнер 

кондитер 4 розряду 

 

Кондитер 

ДНЗ «Мукачівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

5 
Береш Мар’яна  

Михайлівна 

технологія хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчо концентратів, 

спеціаліст 

кондитер 4 розряду Кондитер 

6 Береш  Марія Василівна 

технологія хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчо концентратів, 

спеціаліст 

кондитер 4 розряду Кондитер 

7 Бойко Іванна Іванівна технік-технолог кондитер 4 розряду Кондитер 

8 Вачиля Олеся Юріївна 

технологія хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчо концентратів, 

спеціаліст 

кондитер 4 розряду Кондитер 

9 Гладун Галина Михайлівна технік-технолог кондитер 4 розряду Кондитер 

10 Ільтю Мар’яна Йосипівна технік-технолог кондитер 4 розряду Кондитер 

11 
Медянка Василина 

Михайлівна 

харчові технології, 

бакалавр 
кондитер 3 розряду Кондитер  

12 
Поволоцька Стефанія 

Василівна 
технік-технолог кондитер 4 розряду Кондитер 

13 
Сушилина Олена 

Володимирівна 

технологія хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчо концентратів, 

спеціаліст 

кондитер 4 розряду Кондитер 

14 
Федотова Євгенія  

Євгеніївна 

професійне навчання 

(технологія харчової 

промисловості та 

організація громад-

ського харчування), 

майстер виробничого 

навчання 

кондитер 4 розряду Кондитер 



НПЦ сучасних 

технологій харчування 

та ресторанного 

сервісу  

Ужгородського ВПУ 

торгівлі та 

технологій 

харчування 

Міжгірський 

професійний ліцей 
1 

Бута Марія  

Миколаївна 
харчові технології 

 кухар 3 розряду, офіціант 

4 розряду 
Кухар 

Берегівський 

професійний ліцей 

сфери послуг 

2 
Терлецька Світлана 

Іванівна 

швейні вироби, інженер-

технолог 
кухар 3 розряду Кухар 

ДНЗ «Мукачівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

3 Ільтю Мар’яна Йосипівна технік-технолог кондитер 4 розряду Кухар 

4 
Поволоцька Стефанія 

Василівна 
технік-технолог кондитер 4 розряду Кухар 

Ужгородське ВПУ 

торгівлі та 

технологій 

харчування 

5 
Деревляник  Марֹ’яна 

Вікторівна 
 технік-технолог 

кухар 5 розряду, кондитер 

3 розряду  
Кухар 

6 Гарновді Марина Василівна технік-технолог кухар 5 розряду  Кухар 

НПЦ сучасних 

технологій та дизайну 

з професій «Швачка», 

«Кравець», 

«Закрійник» 

Хустського 

професійного ліцею 

сфери послуг 

Міжгірський 

професійний ліцей 

1 Беля Мар’яна Федорівна 
бакалавр з 

менеджменту 

швачка 3 розряду, 

вишивальник  3 розряду 
Швачка 

2 Гриб Сніжана Василівна технік-технолог 

швачка 5 розряду, 

вишивальниця ручної 

художньої вишивки 4 

розряду 

Швачка  

3 
Керенович Василина  

Михайлівна 
 інженер-технолог 

швачка 5 розряду, кравець 

5 розряду 
Швачка 

4 
Пилипчинець Емілія  

Василівна 

швейне виробництво, 

бакалавр педагогіки 

швачка 4 розряду, 

вишивальниця 4 розряду 
Швачка 

ПТУ № 33 смт 

Великий Березний 
5 Слюсарчук Оксана Юріївна - кравець 4 розряду Швачка 

НПЦ новітніх 

технологій зварювання 

з професій 

«Електрозварник 

ручного зварювання», 

«Електрозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних 

зварювальних 

машинах», «Зварник»  

ДНЗ «Ужгородський 

центр ПТО» 

ДНЗ «Мукачівський 

центр професійно-

технічної освіти» 
1 Велика Анастазія Ярославівна 

технік-будівельник, 

організатор 

будівельного 

виробництва 

арматурник-зварювальник 

3 розряду 
Електрогазозварник 

Хустський 

професійний ліцей 

2 Бобик Василь Юрійович технік-будівельник 
електрогазозварник  5 

розряду 
Електрогазозварник 

3 Бобик Василь Васильович менеджер-економіст 
електрогазозварник  5 

розряду  
Електрогазозварник 

Перечинський 

професійний ліцей 
4 Майдич Василь Миколайович інженер-механік 

електрогазозварник 4 

розряду 
Електрогазозварник 

ДПТНЗ «Білківський 

професійний 

аграрний ліцей» 

5 
Кручаница Іван 

Олександрович 

технік-механік, 

майстер ввиробничого 

навчання 

електрогазозварник 5  

розряду 
Електрогазозварник 

6 
Скоблей Євген 

Євгенович 

спеціаліст з 

обладнання лісового 

комплексу 

електрогазозварник 5  

розряду 
Електрогазозварник 



 


