
Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації

Державний навчальний заклад "Бердичівське вище професійне училище"
13300 Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Великі Низгірці, вул. Ліцейна 

тел. /факс: (04143) 2-10-64; E-mail: 3kutnik@ukr.net; сайт: 3kutnik.org.ua

"_____" _________ 2018р.      №_____

Відомості про кадровий склад ДНЗ "Бердичівське ВПУ" станом на 01.10.2018р.
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1 02.10.1955 директор 35р у штаті 12р.1м 2022р

2 08.02.1958 30р.8м у штаті 6р.8м 2023р
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Дата 
чергової 
атестації

Стажування 
(назва 

підприємства, 
дата 

проходження, 
№ 

посвідчення)

Підвищення 
кваліфікації (назва 

закладу ВО, № 
посвідчення, дата 

видачі, назва 
предм.)

Адреса 
проживання, 
моб. телефон 

та е-mail

Додаткові 
відомості 
(класне 

керівництво, 
МК, 

зав.кабінетом 
тощо)

Поліщук Тетяна 
Петрівна

Житомирський 
пед.інститут, 1988р., С: 

російська мова і 
література, К: вчитель 

російської мови та 
літератури; Спеціаліст

спеціаліст 
вищої 

категорії

викладач-
методист

ЖОІППО, 
ЗФ№0213973/1176-

17; 2017р., зарубіжна 
література; 

УМОУІППО Київ, 
2017р., директорів 

ПТНЗ

м. Бержичів, 
вул. 

Серафімовича, 
9/1; 

(067)4120925; 
polischuk_t_p@u

kr.net

Слободенюк 
Лариса Павлівна

заст. 
директора з 

НВР

Київський 
технологічний 
інститут легкої 
промисловості, 

1988р., С: машини і 
апарати легкої 
промисловості; 

К:інженер-механік. 
Спеціаліст

спеціаліст 
І категорії

Університет 
менеджменту освіти 

НАПН України, 
12СПВ 143311; 

2015р., 
заст.директора з НВР 
ПТНЗ. Університет 
менеджменту освіти 

НАПН України, 
СПК-35946459-

000691-18, 2018р. - 
викладачі 

професійно-
теоретичної 

підготовки закладів 
професійної 
(професійно-

технічної) освіти

м. Бердичів, 
вул. 

М.Грушевсько
го, 10, кв.1; 

(097)9674305; 
slobodenuyk.l

@ukr.net
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3 09.02.1968 26р. 11м у штаті 10р.7м 2023р

4 31.05.1962 33р.2м. у штаті 33р.2м спеціаліст 2022р

Викладачі

5 4/24/1985 викладач 9р.10м у штаті 9р.10м 2022р

Артеменко 
Світлана 

Миколаївна

заст. 
директора з 

НВР

Ровенський державний 
інститут 

ім.Мануїльського, 
1991р., С: педагогіка і 

психологія, К: викладач 
дошкілької педагогіки 

та психології. 
Гуманітарно-

педагогічний факультет 
Технологічного 

університету Поділля 
(м.Хмельницький), 

2010р., С: практична 
психологія, К: 

практичний психолог; 
Спеціаліст

Малювання, основи 
професійної етики 

та психологія, 
професійна етика та 

психологія, 
художня культура 

(108год.)

спеціаліст 
І категорії

ЖОІППО, №1162, 
2014р., вчителів 

художньої 
культури і 

образотворчого 
мистецтва; 
Інститут 

менеджменту 
освіти НАПН 
СПК900469, 

2016р., викладачів 
професійно-
теоретичної 

підготовки ПТНЗ, 
УМОУІППО Київ, 
2017р., заступників 
директорів ПТНЗ

м. Бердичів, 
вул. Романа 
Абрамова, 7; 
(097)2526752; 
artemenko33@

ukr.net

Черепан 
Анатолій 

Миколайович

старший 
майстер

Конотопський 
індустріально-
педагогічний 

технікум 
Держкомітету СРСР 

по профтехосвіті, 
1985р., С: механізація 

сільського 
господарства, К: 
технік-механік, 

майстер виробничого 
навчання; молодший 

бакалавр

майстер в/
н І 

категорії

Тракторист
-машиніст 
сільського
подарськог

о 
виробницт

ва, 
категорії 

А1, А2, В1, 
D1, G1, G2, 

H 

СТОВ 
"Урожай", 

2017р.

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України, СПК-
35946459-000671-

18, 2018р., майстри 
вмробничого 

навчання 
професійної 
(професійно-

технічної) освіти

м. Бердичів, 
вул. Героїв 
Крут, 15а

Блізніченко Юлія 
Олександрівна

Житомирський 
державний 

університет ім. 
І.Франка, 2007р., С: 

педагогіка і методика 
середньої освіти. 

Українська мова та 
література, К: 

українська мова і 
література, зарубіжна 

література та 
редактор освітніх 

видань. Спеціаліст

Українська мова, 
українська 
література, 

українська ділова 
мова, зарубжна 

література (727год.)

спеціаліст 
вищої 

категорії

ЖОІППО, 
ОФ№02139713/797

-18, 2018р, 
викладачів 

української мови та 
літератури; 
Університет 

менеджменту 
освіти НАПН 

України, СПК-
35946459-000673-

18, 2018р., викладчі 
професійної 
(професійно-

технічної) освіти

м. Бердичів, 
пров.Будьоног

о, 10, кв.32; 
(097)6824852; 
deviato4ka@uk

r.net

класний 
керівник, 

голова МК 
класних 

керівників та 
вихователів, 

зав.кабінетом



6 4/10/1982 викладач 9р.7м у штаті 9р.7м Кухар 6р. 2023р

7 11/26/1989 викладач 8р.7м у штаті 8р.7м спеціаліст 2019р

Вільчинська 
Олена Василівна

Київський 
національно-
економічний 

університет, 2007р., 
С: технологія 

харчування; К: 
спеціаліст з 
технології 

харчування, інженер-
технолог. Спеціаліст

Технологія 
приготування їжі з 

основами 
товарознавства, гігієна 
та санітарія, кулінарна 
характеристика страв; 

технологія приготування 
борошняних 

кондитерських виробів з 
основами 

товарознавства; основи 
мікробіології, санітарії і 

гігієни; основи 
товарознавства та 

технологіяприготування 
борошняних 

кондитерських виробів; 
устаткування 
підприємств 
громадського 

харчування; основи 
технічного оснащення; 
фізіологія харчування; 
технології (кулінарія) 

(699год.)

спеціаліст 
вищої 

категорії 

старший 
викладач

ПП 
"Орліпарк" 

м.Київ, 2018р., 
№2

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 
України, СПК 
900472, 2016р., 

викладачів 
професійно-
теоретичної 

підготовки ПНЗ

м.Бердичів, 
вул. 

Житомирська, 
23а, кв.35; 

(097)9768292

зав.кабінетом, 
голова МК 

Зозуля Ольга 
Михайлівна

ПВНЗ "Бучацький 
інститут 

менеджменту і 
аудиту", 2012р., С: 

Менеджмент 
організацій і 

адміністрування", К: 
спеціаліст з 

менеджменту 
організацій і 

адміністрування. 
Спеціаліст

Технології; 
організація 

обслуговування 
відвідувачів; облік, 

калькуляція та 
звітність; 

документальне 
забезпечення 

управління; основи 
рекламного 

маркетингу і 
дизайну; технологія 

управління 
персоналом 

підприємства 
(248год.)

м.Бердичів, 
вул. 

Стадіонна, 41, 
кв.4; 

(098)6037704; 

зав.кабінетом, 
голова МК 



8 06.05.1958 викладач 27р.2м. у штаті 35р. 2020р

9 16.08.1984 викладач 15р. 1м зав.кабінетом

Козиренко Юрій 
Петрович

Житомирський с/г 
інститут, 1988р., С: 

агрономія; К: вчений 
агроном. Спеціаліст

Сільськогосподарсь
кі машини; 

організація і 
технологія 

механізованих 
робіт; технологія 

виконання 
сільськогоподарськ

их та інших 
механізованих 

робіт; технологія 
обслуговування та 
ремонт тракторів, 

сільськогосподарсь
ких та інших 

машин; комплексна 
система ТО і 

ремонту машин; 
виконання ТО та 
ремонт машин; 

основи слюсарної 
справи; виконання 
слюсарних робіт 

(799год.)

спеціаліст 
вищої 

категорії

БІНПО, СПК-
35946459-001601-

17, 2017р., 
предмети 

професійно-
теоретичної 
підготовки

м. Бердичів, 
вул. 60р СРСР, 

48а; 
(096)3945545)

класний 
керівник, 

зав.кабінетом

Кучерява Марія 
Василівна

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

І.Франка, 2008р., С: 
педагогіка і методика 

середньої освіти. 
Мова і література 
(англійська), К: 

вчитель англійської 
мови і зарубіжної 

літератури. 
Соціальний педагог. 

Спеціаліст

за 
сумісниц

твом

Іноземна мова, 
іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням 

(284год.)

спеціаліст 
ІІ 

категорії

Бердичівський 
р-н, с.Мирне, 
вул. Козацька, 

107/1



10 02.09.1980 викладач 15р.10м у штаті 13р.1м 2023р

11 04.09.1974 викладач 20р.10м у штаті 15р.9м 2019р

12 25.08.1987 викладач 8р.1м у штаті 5р.1м 2021р

13 03.12.1962 викладач 30р.7м у штаті 7р.8м 2023р

Лібіченко Юлія 
Віталіївна

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

І.Франка, 2002р., С: 
педагогіка і методика 

середньої освіти. 
Біологія. Хімія; К: 
вчитель біології, 

хімії, валеології та 
основ еології. 

Спеціаліст

Географія; біологія; 
екологія; біологія і 
екологія (445год.)

спеціаліст 
вищої 

категорії

старший 
викладач

СТОВ 
"Урожай", 
2018р., №8

ЖОІППО, 
СПК№1521089, 
2015р., вчителів 

географії; 
Університет 

менеджменту 
освіти НАПН 

України, СПК-
35946459-000683-

18, 2018р., 
викладачі 

професіно-
теоретичної 

підготовки закладів 
професійної 
(професійно-

технічної) освіти 

м. Бердичів, 
вул. Червона, 

94   
(097)7343513

класний 
керівник, 

зав.кабінетом

Магденко Олена 
Анатоліївна

Тернопілький 
національний 

технічний 
університет ім. Івана 

Пулюя, 2013р., С: 
інформаційні 

управляючі системи 
та технології; К: 

інженер з 
комп'ютерних систем. 

Спеціаліст

Інформатика, 
інформаційні 

технології

спеціаліст 
ІІ 

категорії

ЖОІППО, №1856, 
2013р., вчителів 

інформатики

м.Бердичів, 
вул. 

Транспортна, 
18; 

(097)6953227; 
magdenko_lena

@ukr.net

зав. 
лабораторією

Оліх Дмитро 
Віталійович

Вінницький 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

Михайла 
Коцюбинського, 

2010р., С: педагогіка і 
методика середньої 

освіти. Фізична 
культура; К: вчитель 
фізичної культури, 

керівник спортивних 
секцій шкільних та 

позашкільних 
закладів. Спеціаліст

Фізична культура 
(872год.)

спеціаліст 
ІІ 

категорії

Козятинська 
РДЮСШ 

"Колос", №1, 
2015р.

ЖОІППО, 
№1513040, 2015р., 
вчителів фізичного 

виховання

м.Козятин, 
вул. Катукова, 

41, кв. 12; 
(097)1126501; 
olikh87@ukr.n

et

кл. керівник, 
зав. 

спортзалом

Осипчук Валерій 
Михайлович

Новосибірське вище 
військово-політичне 
загальновійськове 

училище, 1986р., С: 
військово-політична; 
К: вчитель історії та 
суспільствознавства. 

Спеціаліст

Захист Вітчизни, 
людина і світ 

(308год.)

спеціаліст 
І категорії

ЖОІППО, 
ОФ№02139713/302

-18, 2018р., 
викладачів 

предмета "Захист 
Вітчизни"

м.Бердичів, 
вул. 

Шевченка, 
25а, кв.44; 

(067)7165626

зав. 
кабінетом, 
голова МК



14 26.07.1988 викладач 5р.7м у штаті 5р.7м 2023р

15 05.01.1951 викладач 46р.1м у штаті 46р.1м 2023р

16 10.06.1973 викладач 17р.9м у штаті 17р.9м 2022р зав.кабінетом

17 10.06.1948 викладач 48р.1м у штаті 48р.1м 2023р зав.кабінетом

Осипчук Олена 
Валеріївна

Житомирський 
державний 
університет 

ім.І.Франка, 2012р., 
С: математика; К: 

математик, вчитель 
математики, фізики 

та астрономії. 
Спеціаліст

Фізика, астрономія, 
математика; фізика 

і астрономія 
(810год.)

спеціаліст 
І категорії

ЖОІППО, 
ЗФ№0213973/954-

17, 2017р., учителів 
математики

м.Бердичів, 
вул. 

Шевченка, 
25а, кв.44; 

(067)8799156; 
0678799156@u

kr.net

 зав.кабінетом 
голова МК

Ружанцева 
Галина 

Степанівна

Київський державний 
університет ім. 

Т.Шевченка, 1975р., 
С: історія, К: історик, 

викладач історії та 
суспільствознавства. 

Спеціаліст

Всесвітня історія, 
історія України, 

громадянська 
освіта,основи 

трудового 
законодавства, 

основи правових 
знань, основи 
законодавства 

України (546год.)

спеціаліст 
вищої 

категорії

викладач-
методист

НАПН України 
Університет 

менеджменту 
освіти ІПОІПП, 
12СПВ077049, 

2014р., викладачі 
професійно-
теоретичної 

підготовки ПТНЗ; 
ЖОІППО, 2018р., 

ЗФ№02139713/728-
18, викладачів 

історії, 
правознавства, 
громадянської 

освіти

м.Бердичів. 
пров. ІІ 

Червоний, 12, 
кв.2; 

(098)5966466

кл.керівник, 
зав.кабінетом 

голова МК

Ружанцева 
Тетяна Георгіївна

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 2004р., 
С: облік і аудит, К: 
економіст з обліку і 
аудиту. Спеціаліст

Основи галузевої 
економіки і 

підприємництва, 
основи агробізнесу 

та комерційна 
діяльність 

підприємств-
виробників 

сільськогоподарськ
ої продукції, основи 

підприємницької 
діяльності, основи 

енергоефективності
, енерго та 

матеріалозбереженн
я, медико-санітрана 
підготовка (362год.)

спеціаліст 
вищої 

категорії

старший 
викладач

ЖОІППО, 
СПК№1631036, 
2016р., вчителів 

економіки; 
Університет 

менеджменту 
освіти НАПН 

України, 
СПК900489, 2016р, 

викладачів 
професійно-
теоретичної 

підготовки ПНЗ

м.Бердичів. 
пров. ІІ 

Червоний, 12, 
кв.2; 

(067)6829953; 
ruzhantceva@u

kr.net

Сарнавська 
Валентина 
Олексіївна

Житомирський с/г 
інститут, 1981р., С: 

агрономія; К: вчений 
агроном. Спеціаліст

Трактори, основи 
будови тракторів і 
сільськогосподарсь
ких машин (72год.)

спеціаліст 
вищої 

категорії

СТОВ 
"Урожай", 
2018р., №7

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України, СПК-
35946459-001615-

17, викладачі 
професійно-
теоретичної 

підготовки ПНЗ

Житомирська 
обл., 

Бердичівський 
р-н, с.Великі 
Низгірці, вул. 

Ліцейна



18 07.11.1980 викладач 14р.9м у штаті 14р.9м 2022р

19 28.08.1981 викладач 14р.2м у штаті 14р.2м 2023р зав.кабінетом

20 27.12.1949 викладач 46р. у штаті 36р.10м 2021р зав.кабінетом

Майстри виробничого навчання

Цегельник 
Михайло 

Станіславович

Вінницький 
державний аграрний 

університет, 2003р, С: 
механізація 
сільського 

господарства, К: 
інженер-механік

Правила 
дорожнього руху; 

основи безпеки 
руху; основи 

безпеки руху і 
перша медична 

допомога; будова та 
експлуатація 
вантажного 
автомобіля; 

професійна етика та 
культура водіння; 
основи технічного 
креслення; основи 

електротехніки; 
основи технічної 
механіки; основи 
ТО с/г техніки; 

основи 
матеріалознавства 

(765год.)

спеціаліст 
І категорії

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України, СПК-
35946459-001623-

17, викладачі 
професійно-
теоретичної 

підготовки ПНЗ

Житомирська 
обл., 

Бердичівський 
р-н, смт. 

Гришківці, 
вул.Чапаєва, 

28; 
(067)9902967

зав.кабінетом 
голова МК

Чепіль Оксана 
Олександрівна

Київський 
національний 
університет 

технологій та 
дизайну, 2004р., С: 

технологія переробки 
полімерів; К: 

інженер-хімік-
технолог. Спеціаліст

Хімія, охорона 
праці (320год.)

спеціаліст 
І категорії

ЖОІППО, 
ОФ№02139713/979

-18, 2018р., 
викладачів хімії та 

біології

м.Бердичів, 
пров. 

Котляревськог
о, 8, кв.32; 

(097)4168999; 

Чупринська 
Тетяна 

Вікторівна

Житомирський 
державний 

педагогічний інститут 
ім. І.Франка, 1972р., 

С: математика і 
фізика; К: вчитель 

математики і фізики. 
Спеціаліст

Математика 
(203год.)

спеціаліст 
вищої 

категорії

старший 
викладач

ЖОІППО, 
СПК№1521178, 
2015р., вчитель 

математики

м.Бердичів, 
вул. Раскової, 

45, кв. 86; 
(098)9011219



21 09.12.1983 11р.1м у штаті 11р.1м 2023р зав.кабінетом

23 25.04.1983 1м у штаті 1м 2020р

24 09.07.1971 26р.2м у штаті Кухар, офіціант 26р.2м 2020р

Бабич Лілія 
Олександрівна

майстер 
виробничого 

навчання

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 2008р., 
С: облік і аудит; К: 
спеціаліст з обліку і 
аудиту. Спеціаліст

Адміністратор, 
черговий по 

поверху, покоївка

Адміністра
тор

ПП 
"Орліпарк" 

м.Київ, 2018р., 
№3

ДНЗ "Київський 
професійний 

коледж з 
посиленою 

військовою та 
фізичною 

підготовкою", св. 
Р15 006230, 2015р., 

оператор 
компютерного 

набору, обліковець 
з реєстрації 

бухгалтерських 
даних

м. Бердичів, 
вул. 

Низгірецька, 
38, кв.45; 

(097)1865873; 
liliyaalex2016
@gmail.com

Бабич Олександр 
Сергійович

майстер 
виробничого 

навчання

Державний 
навчальний заклад 

"Бердичівське вище 
професійне 

училище", 2016р., К: 
тракторист-машиніст 
сільськогосподарсько
го виробництва, водій 

автотранспортних 
засобів

Тракторист-
машиніст 

сільськогосподарсь
кого виробництва, 

водій 
автотранспортних 

засобів, категорія С

Тракторист 
категорія 
А1, водій 

категорії В, 
В1, С, С1, 

D, D1

м. Бердичів, 
вул. 

Низгірецька, 
38, кв.45; 

(068)8189881

Босюк Анна 
Дмитрівна

майстер 
виробничого 

навчання

Вітебський ІПТ, 
1992р., С: технологія 
приготування їжі; К: 

технік-технолог-
майстер виробничого 

навчання. ДПТНЗ 
"Житомирське вище 

професійне 
училищесервісу і 

дизайну", 2014р. , К: 
офіціант. Львівське 
ВПУ ресторанного 
сервісу та туризму, 

2010р., К: кухар. 
Молодший бакалавр

майстер в/
н І 

категорії

Кухар 5 
розряд, 

офіціант 3 
розряд

УМО ІПОІПП, 
СПК85500, 2015р., 

виробниче 
навчання

Житомирська 
обл., 

Бердичівський 
р-н, с.Великі 
Низгірці, вул. 
Ліцейна,5 кв.1

зав. 
лабораторією



25 27.09.1985 7р.1м у штаті 4р.1м 2022р зав.кабінетом

26 19.05.1957 4р.10м у штаті Кухар, пекар 4р.10м 2021р

27 13.07.1986 6р.1м у штаті 6р.1м 2021р зав. кабінетом

Васильчук Сергій 
Вікторович

майстер 
виробничого 

навчання

Київський 
національний 
університет 

технологій та 
дизайну, 2010р., С: 
швейні вироби; К: 
інженер-технолог-

конструктор. ДПТНЗ 
"Житомирський 

професійний 
технологічний ліцей", 

2011р., К: кухар. 
ДПТНЗ 

"Житомирське вище 
професійне 

училищесервісу і 
дизайну", 2014р. , К: 
офіціант. Спеціаліст

Організація 
виробництва, 
організація 

обслуговування 
(127год.)

спеціаліст 
ІІ 

категорії

Кухар 4 
розряд, 

офіціант 4 
розряд

ПП 
"Орліпарк", 

м.Київ, 2017р.

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України, СПК-
35946459-001218-

17, 2017р., майстри 
виробничого 

навчання ПНЗ. 
БІНПО ДВНЗ 
"УМО", СПК-

35946459-001591-
17, 2017р., 
викладачі 

професійно-
теоретичної 

підготовки ПНЗ

м. Бердичів, 
вул. Толстого, 

20, кв. 342; 
(098)4394828

Граматович 
Тетяна 

Миколаївна

майстер 
виробничого 

навчання

Київський 
технологічний 

інститут харчової 
промисловості, 

1979р., С: технологія 
хлібопекарського, 

макаронного і 
кондитерського 
виробництва, К: 

інженер-технолог. 
Спеціаліст

Кухар 5 
розряд, 
пекар 3 
розряд

ПП 
"Орліпарк", 
м.Київ, №1,  

2018р.

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 
України, СПК 
900675, 2016р., 

майстрів 
виробничого 

навчання

м. Бердичів, 
пров. 

Маяковського, 
5;  

(098)9594520

зав. 
лабораторією

Дердела Павло 
Валентинович

майстер 
виробничого 

навчання

ДВНЗ "Державний 
агроекологічний 

університет", 2008р., 
С: механізація 

сільського 
господарства; К: 
інженер-механік. 

Спеціаліст

Агротехнології, 
основи агрономії, 

механізація 
виробництва, 

технологія 
виробництва 

(207год)

спеціаліст 
ІІ 

категорії

Фермер IV 
розряд, 

тракторист
-машиніст 
сільського
подарськог

о 
виробницт

ва, 
категорії 

А1, А2, В1, 
D1, G1, G2, 

H 

СТОВ 
"Урожай", 
№5, 2018р

ІПО ІПП 
ДВНЗ"УМО", 

СПК85569, 2015р., 
майстрів 

виробничого 
навчання; ІПО ІПП 

ДВНЗ"УМО", 
СПК900473, 

2016р., викладачів 
професійно-
теоретичної 
підготовки

м. Бердичів, 
вул. Братів 

Міхеєвих, 4, 
кв. 82; 

(068)7350270



28 03.09.1991 6р.4м. у штаті 6р.4м спеціаліст 2023р зав.кабінетом

29 11.03.1981 5р.11м у штаті 5р.11м 2020р

30 24.11.1959 31р.1м у штаті Кухар; пекар 31р.1м 2020р

Клименюк 
Роксолана 

Броніславівна

майстер 
виробничого 

навчання

Вінницький 
торговельно-

економічний коледж 
Київського 

національного 
торговельно-
економічного 

університету, 2016р., 
С: виробництво 

харчової продукції, К: 
молодший спеціаліст 

з виробництва 
харчової продукції. 

Львівське вище 
професійне училище 
ресторанного сервісу 
та туризму, 2012р., К: 
кондитер 4 розряду. 

Молодший спеціаліст

Цукерник. 
Кондитер

Кухар IV 
розряд, 

кондитер 
IV розряд

ПАБ 
Коблевський, 
Миколаївська 

обл., 
с.Коблево, 
№4, 2018р.

БІНПО ДВНЗ 
"УМО", СПК-

35946459-001223-
17, 2017р, майстри 

виробничого 
навчання ПНЗ

м. Бердичів, 
вул. 

Вінницька, 43, 
кв. 77; 

(098)9631966

Пінькевич 
Олександр 

Станіславович

майстер 
виробничого 

навчання

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет, 2010р., 

С: агрономія; К: 
технолог з агрономії. 

Бакалавр

Тракторист-
машиніст 

сільськогосподарсь
кого виробництва, 

водій 
автотранспортних 

засобів, категорія С

Водій 
ктегорії 

А1, А, В1, 
В, С, С1, 

D, D1, DE, 
D1E,СЕ, 
С1Е, ВЕ; 

тракторист
-машиніст 
сільського
подарськог

о 
виробницт

ва, 
категорії 

А1, А2, В1, 
D1, G1, G2, 

H 

ІПО ІПП ДВНЗ 
"УМО", СПК85582, 

2015р., майстрів 
виробничого 

навчання ПТНЗ 

м.Бедичів, вул. 
Сергія 

Сідлецького, 
3, кв. 8 

(097)2479749

зав. 
майстернею

Побережець 
Надія 

Володимирівна

майстер 
виробничого 

навчання

Житомирський 
технікум радянської 
торгівлі, 1985р, С: 

технологія готування 
їжі; К: технік-

технолог. ДПТНЗ 
"Житомирське вище 
професійне училище 
сервісу і дизайну", 

2014р. К: офіціант 4 
розряду. Молодший 

бакалавр

майстер в/
н І 

категорії

Кухар 5 
розряд, 

офіціант 4 
розряд

ІПО ІПП ДВНЗ 
"УМО", СПК85583, 

2015р., майстрів 
виробничого 

навчання ПТНЗ 

м.Бердичів, 
вул. Войкова, 

68; 
(097)5394221

зав. 
лабораторією



31 20.08.1983 12р.9м у штаті 8р.4м 2023р

32 14.08.1987 7р.4м у штаті Кухар; кондитер 7р.4м 2020р

Інші категорії працівників

33 16.04.1966 методист 25р.2м у штаті 6р 2020р

34 15.01.1985 10р.10м у штаті 6р.11м 2023р кл.керівник

Фурзіков 
Володимир 

Олексадрович

майстер 
виробничого 

навчання

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет, 2009р., 
С: Механізація та 

електрифікація 
сільського 

госпоадрства, К: 
технік з механізації с/

г. бакалавр 

Тракторист-
машиніст 

сільськогосподарсь
кого виробництва

Фермер IV 
розряд, 

тракторист
-машиніст 
сільського
подарськог

о 
виробницт

ва, 
категорії 

А1, А2, В1, 
D1, G1, G2, 

H 

СТОВ 
"Урожай",  
№6, 2018р.

БІНПО ДВНЗ 
"УМО", СПК-

35946459-001246-
17, 2017р, майстри 

виробничого 
навчання ПНЗ

м.Бердичів, 
вул. 

Пригородна, 
53; 

(067)1881996

зав. 
лабораторією

Шумельчик 
Зорина Юліївна

майстер 
виробничого 

навчання

Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки 

"Полтавський 
університет 

економіки і торгівлі", 
2017р., С: харчові 

технології та 
інженерія, К: 

інженер-технолог. 
Львівське вище 

професійне училище 
ресторанного сервісу 
та туризму, 2013р., К: 
кондитер 4 розряду. 

Бакалавр

Кухар 5 
розряд, 

кондитер 4 
розряд

м.Бердичів, 
пров. Дружби, 

4, кв.2; 
(097)6928491 

зав. 
лабораторією

Зданевич Лариса 
Макарівна

Український заочний 
політехнічний 

інститут ім. 
І.З.Соколова, 1989р., 
С: машинобудування; 
К: інженер-викладч 

машинобудівних 
дисциплін. Спеціаліст

Основи 
підприємницької 

діяльності,  
технології: 

креслення (240год)

спеціаліст 
вищої 

категорії

ІПО ІПП ДВНЗ 
"УМО", СПК84909, 
2015р.,викладачів 

професійно-
теоретичної 

підготовки ПТНЗ 

м. Бердичів, 
вул. 

Стадіонна, 41, 
кв. 106; 

(097)1124387

Зінченко Ірина 
Володимирівна

практичний 
психолог

Національний 
педагогічний 

університет імені 
М.П. Драгоманова, 
2007р., С: соціальна 

педагогіка, К: 
соціальний педагог, 

практичний психолог. 
Спеціаліст

спеціаліст 
І категорії

ЖОІППО, 
ОФ№02139713/111

1-18, 2018р., 
практичних 
психологів

м. Бердичів, 
вул.  Садова, 
29а, кв. 23; 

(093)6752017



35 21.05.1977 12р.9м у штаті 10р 2023р

36 05.08.1975 7р.4м у штаті 2р.10м спеціаліст 2023р

37 29.06.1948 бібліотекар у штаті 49р 2023р

38 28.05.1955 14р.7м 1р. спеціаліст

39 25.04.1980 14р.1м у штаті 10р.1м 2020р

40 28.08.1981 14р.2м у штаті 14р.2м

Єфименко 
Людмила 

Станіславівна

соціальний 
педагог

Харківський 
державний інститут 
культури, 1998р., С: 
соціальна педагогіка 

К: соціальний 
педагог. Спеціаліст

спеціаліст 
І категорії

ЖОІППО, 
ОФ№02139713/701

-18, 2018р., 
соціальних 
педагогів

м. Бердичів, 
вул. 

Романівська, 
22, кв.2 

(097)3516889

кл.керівник, 
зав.кабінетом 

Цівінська Ганна 
Миколаївна

вихователь 
гуртожитку

Конотопський 
індустріально-
педагогісний 

технікум, 1996р., С: 
будівництво і 
експлуатація 

будівельі споруд, К: 
технік-будівельник, 

майстер виробничого 
навчання

ЖОІППО, 
ОФ№02139713/782

-18, 2018р., 
вихователів 
гуртожитків

м.Бердичів, 
вул. 

Низгірецька, 
115, кв. 66 

(097)6186789

Савчук 
Валентина 

Миколаївна

ЖОІППО, 
ОФ№02139713/583

-18, 2018р., 
бібліотекарів

Бердичівський 
р-н, с.Великі 

Низгірці, 
вул.Ліцейна; 
(068)7601184

зав. 
бібліотекою

Борецький 
Володимир 

Іванович

керівник 
фізичного 
виховання 
0,5 ставки

Вінницький 
державний 

педагогічний 
університет ім. 
М.Острозького, 

1977р., С: фізичне 
виховання. Спеціаліст

за 
сумісниц

твом

м.Бердичів, 
вул. 

В.Вітковськог
о, 40, кв. 2 

Лапін Сергій 
Анатолійович

керівник 
вокального 

гуртка

Житомирський 
державний 

університет імені 
Івана Франка, 2004р, 

С: початкове 
навчання; К: вчитель 
початкових класів. 

Бердичівське 
педагогічне училище, 

1999р., С: музичне 
виховання, К: вчитель 

музики, музичний 
керівник. Спеціаліст

спеціаліст 
ІІ 

категорії

ЖОІППО, 
СПК№1513064, 

2015р., керівників 
гуртків 

позашкільних 
навчальних 

закладів 
(художньо-
естетичний 

напрям)

м.Бердичів, 
вул. 

Богданівська,  
148; 

(097)3514313

Чепіль Оксана 
Олександрівна

інженер з 
охорони 

праці

Київський 
національний 
університет 

технологій та 
дизайну, 2004р., С: 

технологія переробки 
полімерів; К: 

інженер-хімік-
технолог. Спеціаліст

м.Бердичів, 
пров. 

Котляревськог
о, 8, кв.32; 

(097)4168999; 
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Вітвіцька Тетяна 
Вікторівна

Бердичівське медичне 
училище, 2002р., С: 

лікувальна справа, К: 
фельдшер. Молодший 

спеціаліст

ІІ 
категорія

КВНЗ 
"Житомирський 

інститут 
медсестринства", 
2016р, фельдшери 
ФАП, амбулаторій. 

Управління 
охорони здоровя 

Житомирськоїоблд
ержадміністрації, 
посвідчення №78, 

2016р., С: 
лікувальна справа

м.Бердичів, 
пров. ІІ 

Чуднівський, 
22; 

(098)8110966
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