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Назва циклової комісії

Циклова комісія
загально-технічних дисциплін і технологій

№
з/п
1

Прізвище,ім’я, по–батькові,
рік народження,
(штатний, сумісник)
2

1.

БІЛА
Марія Миколаївна
1952 р.н., штатний

2.

ГРИЖУК
Марина Іллівна,
1988 р.н., штатний

3.

ДРОНИК
Віра Єреміївна
1967 р.н., штатний

4.

ЄРЕМЕСКУ
Людмила Василівна
1975 р.н., штатний

8 (17,4%)

Дисципліни, які викладає
3

Матеріалознавство

Основи технології виробів
Устаткування для
виготовлення виробів
Навчальна практика

Основи технології виробів
Устаткування для
виготовлення виробів
Основи стандартизації
і управління якістю продукції

5.

КУСА
Оксана Богданівна
1970 р.н., штатний

2020/2021 навчальний рік

Статистика
Матеріалознавство

8 (100%)

0

0

8 (100%)

Освіта (освітньо–кваліфікаційний рівень,
найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація)
4

0

0

Дата та результати попередньої
атестації
5

0

Підвищення кваліфікації протягом останніх
п’яти років

6
Науково–методичний центр професійно–
28.04.2020, відповідає раніше технічної освіти та підвищення кваліфікації
інженерно–педагогічних працівників у
Спеціаліст, Київський технологічний інститут
присвоєній кваліфікаційній
Хмельницькій області, викладач професійно–
легкої промисловості, 1977; «Трикотажне
категорії «спеціаліст вищої
теоретичної підготовки, 2016 р.;
виробництво»; інженер–технолог
категорії», педагогічному званню Центральний інститут післядипломної
«викладач–методист»
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.
Спеціаліст, Хмельницький національний
31.03.2016, присвоєно
Центральний інститут післядипломної
університет, 2012; «Конструювання та
кваліфікаційну категорію
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
технології швейних виробів»; інженер–
«спеціаліст другої категорії» менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.
конструктор
Центральний інститут післядипломної
26.04.2019, відповідає раніше
Чернівецький механіко-технологічний
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
присвоєному педагогічному
технікум, 1993; «Швейне виробництво»,
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.;
званню «майстер виробничого
технік-технолог
ННІСТН Київського національного університету
навчання першої категорії»
технологій та дизайну, 2019 р.
Науково–методичний центр професійно–
Спеціаліст, Технологічний університет
04.05.2013, відповідає
технічної освіти та підвищення кваліфікації
«Поділля», 2000; «Технологія і
раніше присвоєній
інженерно–педагогічних працівників у
конструювання швейних виробів»; інженер–
кваліфікаційній категорії
Хмельницькій області, викладач професійно–
конструктор
«спеціаліст вищої категорії»
теоретичної підготовки, 2016 р.
Спеціаліст, Херсонський індустріальний
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
інститут, 1995; «Технологія тканин і
економіки і торгівлі», 2017 р.;
трикотажу»; інженер-технолог
26.04.2019, присвоєно
Центральний інститут післядипломної
Спеціаліст, Чернівецький торговельно–
кваліфікаційну категорію
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
економічний інститут Київського
«спеціаліст вищої категорії» менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.;
національного торговельно–економічного
ННІСТН Київського національного університету
університету, 2008; «Облік і аудит»;
технологій та дизайну, 2019 р.
спеціаліст з обліку і аудиту

Дата чергової
атестації
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1

6.

7.

2

НЕСТЕРЕНКО
Ірина Никифорівна
1962 р.н., штатний

ПЕКАРСЬКИЙ
Микола Іванович
1944 р.н., штатний

3

Навчальна практика

Охорона праці

Основи охорони праці

8.

ШПОРТАН
Адріана Віталіївна,
2000 р.н., штатний

Навчальна практика

2020/2021 навчальний рік

4

Чернівецький механіко-технологічний
технікум, 1989; «Швейне виробництво»,
технік-технолог

Спеціаліст, Львівський політехнічний
інститут, 1972; «Електрозабепечення
промислових підприємств і міст»; інженер–
електрик;
Магістр, Державний вищий навчальний
заклад «Університет менеджменту освіти»,
2012; «Педагогіка вищої школи»; викладач
університетів та вищих навчальних закладів
ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну та
економіки»

5
04.05.2017, відповідає раніше
присвоєному педагогічному
званню «майстер виробничого
навчання першої категорії»

6
Науково–методичний центр професійно–
технічної освіти та підвищення кваліфікації
інженерно–педагогічних працівників у
Хмельницькій області, майстер виробничого
навчання, 2016 р.;
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.

04.05.2017, відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої
категорії», педагогічного звання
«викладач–методист»

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», 2017 р.;
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.;
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–
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–

–
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