
Кадровий склад педагогічних працівників 
Хустського професійного ліцею 

№ 

  

з / 

п  

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

Дата 

народ- 

ження  

Посада   

Коли і який навчальний  заклад закінчив,  

спеціальність за дипломом,  

кваліфікація, номер документа   

Стаж 

педаго 

гічної 

роботи 

Кваліфікаційна 

категорія,   

педагогічне 

звання 

1  2  3  4  5 6  7 

1.  

Роман 

Іван 

Михайлович 

11.10.1951 
Директор  

 

1974, 
Ужгородський державний університет, 

фізика, 
фізик, викладач фізики 

 

47 
«спеціаліст вищої   

категорії» 

«викладач-

методист» 

2.  

Волощук 

Михайло 

Олексійович 

05.12.1969 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи   

Викладач 

спеціальних 

дисциплін  

1995, 

Ужгородський державний університет  

фізика і технологія матеріалів і компонентів 

електронної техніки, 

інженер-фізик 

 

30 «спеціаліст вищої 

категорії», 

«старший 

викладач» 



3.  

Теличко 

Володимир 

Іванович  

07.06.1953 

Заступник 

директора 

з навчально-

виховної 

роботи 

Викладач  

спеціальних 

дисциплін  

1975, 

Ужгородський  державний університет, 

фізика, 

викладач фізики 

 

46 «спеціаліст вищої 

категорії», 

«викладач 

методист»» 

4.   

Рошко 

Михайло 

Іванович 
27.03.1989 

Методист 

Викладач  

спеціальних 

дисциплін  

2010, 

Національний лісотехнічний університет 

України, облік і аудит 

15  «спеціаліст вищої 

категорії», 

«старший 

викладач» 

5.  

Бобик  Іван 

Васильович 

18.03.1972 

Старший 

майстер 

1995, 

Київський державний технічний 

університет, технологія будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів, інженер – 

будівельник-технолог 

 

18 «спеціаліст першої  

категорії» 

6.  

Фінюк 

Володимир                                           

Володимирович 

27.09.1984 

Керівник 

фізвиховання, 

викладач 

2006, 

Дрогобицький державний педагогічний 

інститут  ім. І.Франка, педагогіка і методика 

середньої освіти , фізична культура, вчитель 

фізичної культури і валеології 

загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. 

18 

«спеціаліст першої  

категорії» 



7  
Пригара Тетяна 

Федорівна 
30.01.1982 

Практичний 

психолог, 

викладач 

2004, 

Прикарпатський університет ім.Василя 

Стефаника 

Психологія, 

психолог, викладач 

17 «спеціаліст першої 

категорії» 

8  
Гайович Тетяна 

Василівна 
05.08.1980  

Юрисконсульт, 

викладач 

2003, 

Ужгородський національний 

університет, 

правознавство, юрист 

12 

«спеціаліст першої 

категорії» 

9 

Анишинець 

Марта 

Михайлівна 

(за сумісництвом)  

25.07.1962 

Керівник 

гуртка 

«Коляда» 

1987, 

Прикарпатський університет ім.Василя 

Стефаника 

педагогіка і методика початкового навчання, 

вчитель початкових класів 

 

38 «спеціаліст» 

10  

Морозов 

Євгеній   

Олегович   
01.07.1992  

Викладач 

фізичної 

культури  

2014, Ужгородський національний 

університет 

Фізична реабілітація, 

викладач фізичного виховання і спорту, 

реабілітолог 

 

7  
«спеціаліст другої 

категорії» 



11.  

Липчей 

Юрій 

Олександрович  

17.09.1954 

Викладач 

історії 

1977, 

Чернівецький державний університет, 

історик, викладач історії і 

суспільствознавства  

41  «спеціаліст вищої 

категорії» 

12.  

Росоха 

Тетяна  

Михайлівна  

04.02.1976 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

1999р, 

Ужгородський державний університет, 

філолог, викладач української мови і 

літератури 

22 «спеціаліст першої 

категорії» 

13.  

Крук 

Вікторія        

Володимирівна 

13.05.1988 

Викладач 

інформатики 

2010, 

Закарпатський державний університет 

магістр, програмне забезпечення 

автоматизованих систем, аналітик 

комп’ютерних систем, викладач 

інформатики 

11  «спеціаліст першої 

категорії» 

14  

Пилип  Наталія 

Василівна  
03.05.1983 

Викладач 

математики 

2005, 

Ужгородський національний університет, 

математик, викладач математики 

16 «спеціаліст першої 

категорії» 

15  

Федина Світлана 

Михайлівна 23.11.1975 
Викладач хімії 

та біології 

1998, 

Ужгородський державний університет, 

біологія, 

21  «спеціаліст першої 

категорії» 



біолог, учитель біології та хімії 

16 

Варга 

Наталія 

Володимирівна  

07.06.1979 

Викладач 

англійської 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

2001, 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені І.Франка, 

педагогіка і методика середньої освіти. 

Французька мова і література та англійська 

мова і література, 

вчитель французької і англійської мов та 

зарубіжної літератури  

20 «спеціаліст вищої  

категорії» 

17 

Рошко Тетяна 

Іванівна 

 

30.06.1983 

Викладач 

французької 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

2005, 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені І.Франка, 

педагогіка і методика середньої освіти. 

Французька мова і література та англійська 

мова і література, 

вчитель французької і англійської мов та 

зарубіжної літератури 

15 «спеціаліст першої  

категорії» 

18 
Теличко Наталія 

Михайлівна 

12.06.1978 

 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

1999, 

Ужгородський державний університет, 

філолог, 

викладач української мови і літератури 

 

20 «спеціаліст першої  

категорії» 

 



19 
Туряниця Юрій 

Юрійович 
24.09.1950 

Викладач 

Захисту 

Вітчизну та 

географії 

1987,   

Луцький державний педагогічний інститут 

ім. Лесі Українки, по спеціальності географія 

37 «спеціаліст вищої 

категорії» 

20 

Дякун 

Ольга 

Іванівна  

07.11.1971 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

1996, 

Полтавський технічний університет, 

промислове та цивільне будівництво, 

інженер-будівельник 

26 «спеціаліст вищої   

категорії» 

«викладач-

методист» 

21 

Чопик 

Роман 

Володимирович 

23.07.1976 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

2000, 

Рівненський державний технічний  

університет, 

промислове та цивільне будівництво, 

інженер-будівельник 

24 «спеціаліст вищої   

категорії» 

«старший 

викладач» 



22 

Ізяник Іван 

Іванович 

 

22.01.1959 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

(сум) 

1981, 

Львівського ордена Леніна політехнічний 

інститут ім. Ленінського комсомолу, 

теплогазо- 

постачання і вентиляція, інженер – 

будівельник 

 

9 - 

23 

Деяк 

Михайло   

Васильович 

28.03.1981 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

2003, 

Львівський державний аграрний 

університет, інженер-механік 

 

16 «спеціаліст першої   

категорії» 

24 
Теличко Роман 

Володимирович 
07.04.1977 

Викладач 

фізики та 

астрономії 

 

2000, 

Ужгородський державний університет, 

фізика, 

фізика, інженера 

20 «спеціаліст першої  

категорії» 

                                  

  



Майстри виробничого навчання 

№ 

з/ 

п  

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові  

Дата 

народ- 

ження  

Професія 

групи,   

за якою  

закріплений  

Коли і який навчальний 

заклад закінчив, 

спеціальність за дипломом, 

кваліфікація 

(заклади ІІІ-ІV, І -ІІ рівнів 

акредитації),  номер документа 

Коли і де 

підвищив  

робітничу 

кваліфікацію (рік, 

назва ПТНЗ, 

установи чи 

підприємства 

(професія,  розряд 

або категорія, 

клас) 

Стаж 

педа 

гогіч 

ної 

робо 

ти   

Тари

фний 

розряд

,   

педзва

ння   

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Даниловська 

Любов 

Павлівна 

  

  

22.06.1971 

монтажник 

гіпсокартон-

них 

конструкцій, 

штукатур, 

маляр 

1993, 

Конотопський індустріально-

педагогічний технікум  будівництво та 

експлуатація будівель та споруд, технік- 

будівельник, майстер виробничого 

навчання, 

 «Львівська політехніка» за напрямом 

«Будівництво» 

 

1989, ПТУ-10, 

м. Хуст, 

маляр(будівельний) 

штукатур 

4 розряду, 

диплом 

А № 802354 

від   01.07.1989 

 

14 

14 

тарифний 

розряд,  

«майстер 

виробничо

го  

навчання 

першої 

категорії»  



2  

Бобик 

Василь 

Юрійович 

29.10.1956 
електро- 

газозварник 

1981, 

Львівський будівельний технікум,  

промислове та цивільне будівництво, 

технік-будівельник 

 

1974, Хустське 

МПТУ-10, 

електрогазозварник 

3  розряду, 

атестат  № 1576 

від   17.07.1974 

 

38 

14 

тарифний 

розряд,   

«майстер 

виробничо

го  

навчання 

першої 

категорії»  

3 

Бобик 

Василь 

Васильович 

20.02.1988 

монтажник 

санітарно-

технічних 

систем і 

устаткування, 

газозварник 

2009, 

Карпатський інститут підприємництва 

вищого навчального закладу «Відкритий  

міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» менеджмент 

організацій, менеджер-економіст 

 

2010, м. Ужгород, 

Закарпатський 

навчальний центр 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів, 

електрогазозварник, 

4  розряду,  

свідоцтво №1001-

10 

від   13.09.2010 

11  

12 

тарифний 

розряд   

  

4  

Гербей 

Володимир 

Михайлович 

23.04.1959 

 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник, 

маляр  

1983, 

Харківський індустріально-педагогічний 

технікум, 

промислове та цивільне будівництво,  

технік-будівельник, майстер виробничого 

навчання 

1976, 

Хустське МПТУ-

10, маляр-штукатур 

4 розряду, 

атестат  №2245 

від 16.07.1976 

 

 

37 

14 

тарифний 

розряд,  

«майстер 

виробничо

го 

навчання 

другої 

категорії» 



5 

Федьо 

Галина 

Михайлівна 

02.09.1959 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник, 

маляр  

1982, 

Львівський будівельний  технікум, 

промислове та  цивільне будівництво, 

технік-будівельник 

1976, Хустська 

ПМК-118 

маляр 2 розряду 

( запис у тр.кн.: 

нак.№ 83 -к від 

14.09.1976) 

36  

14 

тарифний 

розряду,  

«майстер 

виробничо

го  

навчання 

першої 

категорії»  

6  

Сенек 

Антон 

Антонович 

18.09.1968 

монтажник 

санітарно-

технічних 

систем і 

устаткування, 

газозварник)  

1991, 

Конотопський індустріально 

педагогічний технікум,  промислове і 

цивільне будівництво, 

технік – будівельник, майстер 

виробничого навчання 

 

1986, 

Надвірнянське 

СПТУ-ІІ  муляр 4 

розряду, монтажник 

з/б конструкцій 

3 розряду ,  

електрозварник  2 

розряду,  диплом 

№ 378720 

від 22.07.1986 

2004, 

Закарпатський 

навчальний центр 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів, електрогазо-

зварник 

4 розряду 

свідоцтво №2786-

04 

29 

14 

тарифний 

розряд 

«майстер 

виробничо

го 

навчання 

першої 

категорії» 



від 12.11.2004 

7  

Дубович 

Галина 

Юріївна 

14.11.1966 

 

монтажник 

гіпсокартон-

них 

конструкцій, 

штукатур,  

маляр 

1989, 

Кіровоградський будівельний технікум, 

промислове та цивільне будівництво   

технік-будівельник  

 

1985, ПТУ-10 

м.Хуст, 

маляр 

(будівельний), 

штукатур 

3 розряду, диплом 

Д №267739 

від 25.06.1985 

18  
13 

тарифний 

розряд  

8 

Хома 

Володимир 

Степанович 

26.07.1970 

слюсар 

з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів, 

рихтувальник 

кузовів  

1998, 

Закарпатський лісотехнічний технікум, 

обладнання лісового комплексу, механік 

1988, ПТУ-10 

м.Хуст, маляр 

(будівельний), 

штукатур 4 

розряду, диплом 

Б № 902250 

від 08.07.1988 

2011, 

Закарпатський 

навчальний центр 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів, слюсар-

ремонтник 

3 розряду, 

свідоцтво 

12СВ №322511 

від 11.04.2011 

14  
14 

тарифний 

розряд   



9 

Букович 

Ярослав 

Іванович 

07.08.1967 

монтажник 

гіпсокартон-

них 

конструкцій, 

штукатур, 

маляр 

1996, 

Львівський будівельний технікум, 

будівництво і експлуатація будівель та 

споруд, будівельник. – технолог 

 

1985, Хустське  

СПТУ-10,  маляр 

(будівельний) 

штукатур 

4 розряду, 

диплом Д №268903 

від 11.07.1985 

18 
13 

тарифний 

розряд   

10 

Боїшко 

Іван 

Іванович 

13.12. 

1978 

слюсар 

з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів, 

рихтувальник 

кузовів  

1998, Закарпатський лісотехнічний 

технікум, обладнання лісового 

комплексу, механік 

2008, Приватний вищий навчальний 

заклад «Міжнародний  економіко-

гуманітарний  університет ім.академіка 

С.Демянчука, економіст-фінансист 

 

1995, Хустський 

МНВК токар 

3 розряду, 

свідоцтво 

№ 000217 

від 04.05.1995 

2011, 

Закарпатський 

навчальний центр 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів, слюсар-

ремонтник 

3 розряду, 

свідоцтво 

12 СВ №322509 

від 11.04.2011 

18 

14 

тарифний 

розряд  

«майстер 

виробничо

го 

навчання 

першої 

категорії» 



11 

Пуравець  

Віталій 

Іванович 

16.05.1978 

слюсар 

з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів, 

рихтувальник 

кузовів  

1998, 

Західноукраїнський колегіум, 

радіоприладобудування, радіотехнік 

 

2019, Державний 

навчальний заклад 

«Подільський центр  

професійно-

технічної освіти, 

рихтувальник 

кузовів IV-ого 

розряду 

Свідоцтво ХМ № 

51390155 від 

15.10.2019 

2020, Державний 

навчальний заклад 

«Подільський центр  

професійно-

технічної освіти, 

слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів1-2 

розряду 

Свідоцтво Р20 № 

011895  від 

17.04.2020 

 

3  
11 

тарифний 

розряд   



12 

Ізяник 

Іван 

Іванович 

22.01.1959 

монтажник 

гіпсокартон-

них 

конструкцій, 

штукатур,  

маляр 

1981, 

Львівського ордена Леніна політехнічний 

інститут ім. Ленінського комсомолу, 

теплогазо- 

постачання і вентиляція, інженер – 

будівельник 

 

1992, 

Солотвинський  

філіал Вінницького 

УКК, маляр-

штукатур 

4 розряду, 

посвідчення 

№ 000379 

від 16.11.1992 

9 
12 

тарифний 

розряд   

13 

Величко 

Марина 

Іванівна 

02.03.1988 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник, 

маляр 

2017, 

Державний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський національний 

університет», міське будівництво та 

господарство, інженер-будівельник 

2009, ТОВ 

«Закарпатський 

навчальний центр 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів», муляр-

штукатур 

4 розряду 

свідоцтво 

№572-09 

від 26.05.2009 

12 
12 

тарифний 

розряд   

14 

Сенек  

Надія 

 Іванівна 

20.10.1969 

монтажник 

гіпсокартон-

них 

конструкцій, 

штукатур, 

маляр 

1990, 

«Перший Харківський індустріально-

педагогічний технікум», 

промислове та цивільне будівництво, 

технік –будівельник, майстер 

виробничого навчання. 

 

1987, СПТУ -10 

м. Хуст, 

маляр 

(будівельний,) 

штукатур 4 розряду 

Диплом А №999780 

від 17.07.1987 

2019 

13 
12 

тарифний 

розряд   



ДНЗ «Подільський 

центр професійно-

технічної освіти» 

Свідоцтво ХМ № 

51390966 

монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій  3 

розряду  08.12.2019 

15 
Гусак Олег 

Степанович 

15.04.1987 

 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник, 

маляр 

2011, 

Інститут управління природними 

ресурсами Вищого навчального закладу» 

Університет економіки та права «КРОК» 

землевпорядкування та кадастр, інженер 

із землевпорядкування та кадастру 

2020 

ДНЗ «Подільський 

центр професійно-

технічної освіти» 

Свідоцтво Р20 № 

035170 

лицювальник-

плиточник 3  

розряду  28.09.2020 

- 
11 

тарифний 

розряд   

16 

Головка 

Віктор 

Миколайови

ч 

24.09.1984 

слюсар 

з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів, 

рихтувальник 

кузовів  

Національний лісотехнічний 

університет України, інженерна 

механіка,,  бакалавр з інженерної 

механіки, 

диплом ВК № 30818162 

від 12.03.2007 

2008, Національний лісотехнічний 

університет, обладнання лісового 

комплексу, спеціаліст з обладнання 

лісового комплексу 

2012, ТОВ 

«Закарпатський 

навчальний центр 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів» слюсар з 

ремонту 

автомобілів 

2 розряду, 

свідоцтво 

8 
11 

тарифний 

розряд 



 12 СВ №509341 

від 27.08.2012 

17 

Букович 

Богдан 

Ярославови

ч 

14.07.1991 

монтажник 

гіпсокартонн

их 

конструкцій;

штукатур; 

маляр 

2012, 

Львівський державний університет, 

правознавство, юрист 

 

2011 

Хустський 

професійний ліцей, 

штукатура (4 

розряду) 

лицювальник-

плиточник (2 

розряду) маляра (2 

розряду) 

- 
11 

тарифний 

розряд 

18 

Ловза 

Вячеслав 

Йосипович 
14.05.1974 

монтажник 

санітарно-

технічних 

систем і 

устаткування;

газозварник 

1997. 

Полтавський технічний університет, 

промислове та цивільне будівництво 

інженер-будівельник 

 

1992 

ПТУ №10 м.Хуст, 

монтажник 

внутрішніх сан-

технічних систем і 

обладнання 4-го 

розряду; 

газозварника 2-го 

розряду 

Диплом Д №878588 

від 19.06.1992 

- 
11 

тарифний 

розряд 

  


