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СКЛАД  ОРГКОМІТЕТУ 

ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів 

 фахової майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

 

Голова оргкомітету 

Сопкова 

Ганна Іванівна 

директор департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації  

 Заступник голови оргкомітету 
Довганич 

Оксана Степанівна 

заступник начальника управління – начальник 

відділу вищої, професійно-технічної освіти та науки  

 Секретар оргкомітету 

Горячова  

Людмила Борисівна 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Закарпатській 

області  

 Члени оргкомітету: 

Власик  

Олександр Володимирович 

директор Свалявського професійного будівельного 

ліцею 

Панас  

Василь Васильович 

директор Державного навчального закладу 

„Мукачівський центр професійно-технічної освіти” 

Гнатківський 

Володимир Петрович 

директор Вищого професійного училища №34                     

м. Виноградів 

Газдик  

Мирослава Миронівна  

директор Вищого професійного училища №3                     

м. Мукачево 

Дрозд  

Іван Іванович 

в.о. заступника директора з навчально-виробничої 

роботи Свалявського професійного будівельного 

ліцею 

Щур  

Іван Васильович 

заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного навчального закладу 

„Мукачівський центр професійно-технічної освіти” 

Брич 

Іван Денисович 

заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища № 34                

м. Виноградів   
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Терпай  

Валентина Миколаївна 

заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища № 3                      

м. Мукачево  

Похил  

Вікторія Володимирівна 

старший майстер Свалявського професійного 

будівельного ліцею 

Резниченко  

Тетяна Йосипівна 

старший майстер Державного навчального закладу 

„Мукачівський центр професійно-технічної освіти” 

Міщенко  

Павло Петрович  

старший майстер Вищого професійного училища      

№ 34 м. Виноградів   

Бабидорич  

Юрій Юрійович  

старший майстер Вищого професійного училища       

№ 3 м. Мукачево   
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СКЛАД ЖУРІ 

ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової  

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної)  

освіти з професій: 
 

 „Електрогазозварник” 

Мигович  

Юрій Михайлович 

головний інженер Товариства з обмеженою 

відповідальністю „Мігр”, голова журі (за згодою) 

Губський  

Олександр Анатолійович 

технічний директор  Товариства з додатковою 

віповідальністю „Мукачівський машинобудівний 

завод”, заступник голови журі (за згодою) 

Рейпаші 

Василь Іванович 

майстер виробничого навчання Державного 

навчального закладу „Ужгородський центр 

професійно-технічної освіти” 

 „Перукар” 

Бежинець  

Оксана Йосипівна 

завідувач салону „Перукарня”, м. Мукачево, голова 

журі (за згодою) 

Переста  

Світлана Михайлівна   

приватний підприємець, перукар салону „Каре”,                 

м. Мукачево, заступник голови журі (за згодою) 

Кабацій  

Любов Степанівна 

приватний підприємець, перукар салону „У Люби”, 

м. Мукачево (за згодою) 

  

 
„Штукатур” 

Ігнатишин  

Олександр Тимофійович 

директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю „Дім”, інженер-будівельник, 

голова журі (за згодою) 

Регецій 

Іван Васильович 

інженер-будівельник Комунальної установи 

„Центр з обслуговування закладів освіти 

Виноградівського району, Виноградівської 

районної ради Закарпатської області”, заступник 

голови журі (за згодою) 

Іллійш  

Єлизавета Юріївна 

технік-будівельник, інженер Приватного 

акціонерного товариства „Виноградівська                       

ПМК – 78” (за згодою) 
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 „Верстатник широкого профілю” 

Бабіля  

Ігор Іванович 

начальник бюро інструментального господарства 

Товариства з додатковою відповідальністю 

„Мукачівський машинобудівний завод”, голова 

журі (за згодою) 

Шпеник  

Вячеслав Іванович  

майстер ремонтно-механічного цеху Регіональної 

філії „Львівська залізниця”, підрозділ 

„Локомотивне депо Мукачево”, заступник голови 

журі (за згодою) 

Лендєл  

Михайло Янович  

оператор верстатів з програмним керуванням 

Товариства з додатковою відповідальністю 

„Мукачівський машинобудівний завод” (за згодою) 

 
 

   


