
Дані про потребу у стажуванні майстрів виробничого навчання 

на базі навчально-практичних центрів ЗП(ПТ)О у 2022/2023 н. р. 

 

Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний робітничий 

розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

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 і 

 обслуговування 

електроустаткування 

2 
Сопочкін Юрій 

 Михайлович 

інженер-конструктор –

технолог 

слюсар-складальник 

3 розряду 

Електромонтер з  ремонту і 

 обслуговування 

електроустаткування 

3 
Софілканич 

 Василь Васильович 

технологія 

деревообробки,  

інженер-технолог 

електрослюсар 4 розряду 

 Електромонтер з  ремонту і 

 обслуговування 

електроустаткування 

Міжгірський професійний ліцей 

4 
Медулич Олександр  

Ігоревич 

магістр з 

електричних систем і 

мереж 

слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 4 розряду 

Слюсар-електрик з ремонту  

електроустаткування 

ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» 

5 
Бокотей Ганна  

Петрівна 
технік-електрик 

електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 3 розряду 

Електромонтер з ремонту і 

обслуговування електроустаткування 

6 
Кивеждій  

Василь Антонович 

технік-електрик, 

майстер виробничого 

навчання 

- 
Електромонтер з ремонту і 

обслуговування електроустаткування 

ВПУ № 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 

четвертого розряду 

Електромонтер з ремонту і 

обслуговування електроустаткування 

 

 

 

 

 



Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний робітничий 

розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

НПЦ електротехнічних 

технологій за професіями 

«Електромонтажник з 

освітлення та 

освітлювальних мереж», 

«Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування», 

«Електромонтажник 

силових  мереж та 

електроустаткування» 

Свалявського 

професійного 

будівельного ліцею 

Тячівський професійний ліцей 

1 
Панькович  

Павло Васильович 
інженер-механік 

електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 3 розряду 

Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування, 

електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 

2 
Слава 

Іван Степанович 

інженер 

електрозв’язку 
- 

Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування, 

електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 



Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний робітничий 

розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

НПЦ деревообробного 

спрямування з професій 

«Столяр будівельний, 

паркетник», «Столяр» 

 ДНЗ «Мукачівський 

центр ПТО» 

Тячівський професійний ліцей 

1 
Гейцій  

Василь Іванович 
технік-технолог столяр 5 розряду Столяр 

2 
Куцин Олександр 

Васильович 
інженер-технолог столяр 3 розряду Столяр 

 

 



Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний робітничий 

розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

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, рихтувальник 

кузовів 

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 п’ятого 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 

ВПУ № 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 

 

 



 

 

Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний робітничий 

розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

НПЦ металообробного 

спрямування Engineering 

Center ВПУ № 3  

м. Мукачево 

ВПУ № 3 м. Мукачево 

1 
Бідзіля Юрій 

Васильович 

професіонал в галузі 

машинобудування, 

педагог-дослідник 

верстатник широкого профілю  

5 розряду, оператор верстатів з ПК 5 розряду 

верстатник широкого профілю, 

оператор верстатів з програмним 

керуванням 

2 
Шинкарюк Олександр 

Дмитрович 
технік-технолог, 
майстер в/н токар 4 розряду токар, фрезерувальник 



 

Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний робітничий 

розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

НПЦ сучасних швейних 

технологій та дизайну з 

професій «Швачка», 

«Кравець», «Закрійник» 

Хустського професійного 

ліцею сфери послуг 

Міжгірський професійний діцей 

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 В. Березний 

5 
Слюсарчук Оксана 

Юріївна 
- кравець 4 розряду Швачка 

Фірцак (МПЛ) 

 

 

НПЦ перукарського 

мистецтва з професії 

«Перукар (перукар-

модельєр»  

Хустського професійного 

ліцею сфери послуг 

ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» 

1 Чурей Віта Іванівна 

перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика, модельєр-

перукар 

перукар-модельєр Перукар (перукар-модельєр) 

Хустський професійнй ліцей сфери послуг 

2 
Луцак Катерина 

Йосипівна 

бакалавр дизайну, 

дизайнер зачіски 
перукар-модельєр Перукар (перукар-модельєр) 

 

 



Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, кваліфікація 

за дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний 

робітничий розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

НПЦ сучасних технологій 

харчування та 

ресторанного сервісу 

Ужгородського ВПУ ТТХ 

 

Кондитер – 16 чол. 

Кухар –  6 чол. 

Офіціант – 3 чол. 

Міжгірський професійний ліцей  

1 
Бута Марія  

Миколаївна 
харчові технології  кухар 3 розряду, офіціант 4 розряду Кухар, офіціант 

ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича» 

2 
П’ятак Мар’яна 

Федорівна 
товарознавець-комерсант - 

Офіціант,  бармен 

 

Берегівський професійний ліцей сфери послуг 

3 
Надь Ірина  

Олександрівна 
технік-технолог пекар 3розряду, кондитер 4 розряду Пекар, кондитер 

4 
Терлецька Світлана 

Іванівна 

швейні вироби, інженер-

технолог 
кухар 3 розряду Кухар 

5 
Блискун Наталія 

Михайлівна 

готельний і ресторанний 

менеджмент 

офіціант  4 розряду, бармен 5 розряду 

 
Офіціант, бармен 

6 
Маргітич Мирослава 

Вікторівна 
технік-технолог пекар 4 розряду, кондитер 5 розряду Пекар, кондитер 

7 
Явинець Марія 

Василівна 
технік-технолог 

пекар 4 розряду, кондитер 5 розряду 

 
Пекар, кондитер 

8 
Мелешинська Неля  

Іванівна 
інженер-конструктор-дизайнер 

кондитер 4 розряду 

 
Пекар, кондитер 

ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» 

9 
Береш Мар’яна  

Михайлівна 

технологія хліба, 

кондитерських, макаронних 

виробів і харчо концентратів, 

спеціаліст 

кондитер 4 розряду Кондитер 

10 
Береш  Марія 

Василівна 

технологія хліба, 

кондитерських, макаронних 

виробів і харчо концентратів, 

спеціаліст 

кондитер 4 розряду Кондитер 

11 Бойко Іванна Іванівна технік-технолог кондитер 4 розряду Кондитер 

12 
Вачиля Олеся 

Юріївна 

технологія хліба, 

кондитерських, макаронних 

виробів і харчо концентратів, 

спеціаліст 

кондитер 4 розряду Кондитер 



13 
Гладун Галина 

Михайлівна 
технік-технолог кондитер 4 розряду Кондитер 

14 
Ільтю Мар’яна 

Йосипівна 
технік-технолог кондитер 4 розряду 

Кухар, 

 кондитер 

15 
Медянка Василина 

Михайлівна 
харчові технології, бакалавр кондитер 3 розряду Кондитер  

16 
Поволоцька Стефанія 

Василівна 
технік-технолог кондитер 4 розряду 

Кухар, 

 кондитер 

17 
Сушилина Олена 

Володимирівна 

технологія хліба, 

кондитерських, макаронних 

виробів і харчо концентратів, 

спеціаліст 

кондитер 4 розряду Кондитер 

18 
Федотова Євгенія  

Євгеніївна 

професійне навчання 

(Технологія харчової 

промисловості та організація 

громадського харчування), 

майстер виробничого 

навчання 

кондитер 4 розряду Кондитер 

Ужгородське ВПУ ТТХ 

19 
Деревляник  

Марֹ’яна Вікторівна 
 технік-технолог кухар 5 розряду, кондитер 3 розряду  Кухар,кондитер  

20 
Гарновді Марина 

Василівна 

технік-технолог 

 
кухар 5 розряду  Кухар,кондитер 

 

 

 



 

 

Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, кваліфікація за 

дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний 

робітничий розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

НПЦ новітніх технологій 

зварювання з професій 

«Електрозварник ручного 

зварювання», 

«Електрозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних 

зварювальних машинах», 

«Зварник»  

ДНЗ «Ужгородський 

центр професійно-

технічної освіти» 

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 

 

 

Ловза (ХПЛ), Біров (БПАЛ)



Назва НПЦ ЗП(ПТ)О 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

майстра в/н 

Освіта 

(спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Робітнича кваліфікація (наявний робітничий 

розряд з професії) 

Професія, з якої потребує 

стажування 

НПЦ сучасних будівельних 

технологій та матеріалів 

«Снєжка»  

ДНЗ «Ужгородський 

центр професійно-

технічної освіти» 

Свалявський професійний будівельний ліцей 

1 
Динис Віктор  

Васильович 
- маляр (будівельний), штукатур 4-го 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 

НПЦ будівельних 

технологій та дизайну з 

професій «Маляр», 

«Штукатур», 

«Лицювальник-плиточник» 

Свалявського 

професійного 

будівельного ліцею 

Хустський професійний ліцей 

1 Сенек Надія Іванівна 

технік-будівельник, 

майстер виробничого 

навчання 

маляр (будівельний,), штукатур 4 розряду 
Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій, штукатур; маляр 

ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» 

2 
Орос Інна 

Олександрівна 
інженер-будівельник 

лицювальник-плиточник 

четвертого розряду, муляр,штукатур пятого 

розряду 

Муляр, штукатур, лицювальник-

плиточник 

3 
Попович Ірина 

Олександрівна 
технік-будівельник 

муляр, лицювальник-плиточник, штукатур 

пятого розряду 

Муляр, штукатур, лицювальник-

плиточник 

Міжгірський професійний ліцей 

4 
Гурзан Петро  

Петрович 
інженер-будівельник 

муляр 5 розряду,  штукатур 5 розряду, 

лицювальник-плиточник 5 розряду 

Муляр, штукатур, лицювальник-

плиточник 

5 
Касинець Іван  

Васильович 

професійна освіта 

(будівництво), 

інженер-педагог 

муляр 5 розряду, штукатур 5 розряду, 

лицювальник-плиточник 5 розряду 

Муляр, штукатур, лицювальник-

плиточник 

 


