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Список 
педагогічних працівників Малинського лісотехнічного коледжу, 

які атестуються у 2020-2021 н. р. 

№ 

п/п 
Прізвище та ініціали 

Назва предметів (дисциплін), що 

викладає, (посада) 

 

Категорія (тарифний 

розряд), педагогічне 

звання 

Примітка 

1. Бондарук Ірина 

Вікторівна 

Вища математика спеціаліст першої 

категорії 
чергова атестація 

2. Деняченко Михайло 

Іванович 

Основи автоматизації виробництва 
Правила та безпека дорожнього 
руху 
Машини та механізми лісового 
господарства 
Основи автоматизації виробничих 
процесів 

спеціаліст першої 

категорії 

-«- 

3. Пернарівська Таміла 

Анатоліївна  

Українська мова 
Українська література 
Українська мова  
Українська мова за професійним 
спрямуванням 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

-«- 

4. Лафренко Михайло 

Іванович  

Геодезія  
Топографічне і землевпорядне 
креслення 

спеціаліст вищої категорії 

 

-«- 

5. Лахно Сергій Електротехніка і 
електрообладнання 

спеціаліст вищої категорії -«- 



№ 

п/п 
Прізвище та ініціали 

Назва предметів (дисциплін), що 

викладає, (посада) 

 

Категорія (тарифний 

розряд), педагогічне 

звання 

Примітка 

Григорович Основи технології столярно-
будівельних виробів 
Обладнання галузі 
Основи конструювання виробів з 
деревини 
Основи технології столярно-
будівельних виробів 
Основи технології корпусних 
меблевих виробів 

 

6. Татур Віталій 

Михайлович  

Лісозахист  
Охорона природи 

спеціаліст вищої 

категорії, 

старший викладач 

-«- 

7. Фещенко Валентина 

Петрівна  

Іноземна  мова за професійним 
спрямуванням  (англ.)  

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

чергова атестація 

8. Яценко Юрій 

Степанович 

Правила улаштування та безпечна 
експлуатація кранів і посудин, що 
працюють під тиском 
Трактори та автомобілі 
Ремонт машин 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

-«- 

9. Фучило Ярослав 

Дмитрович 

Лісові культури  
Лісове грунтознавство  
Лісова селекція і генетика 
Лісові культури 
Геодезія 

14 -«- 

10. Коркуленко Олена 

Миколаївна 

Фізіологія рослин 
Ботаніка 
Дендрологія   

14 -«- 



№ 

п/п 
Прізвище та ініціали 

Назва предметів (дисциплін), що 

викладає, (посада) 

 

Категорія (тарифний 

розряд), педагогічне 

звання 

Примітка 

11. Краснов Володимир 

Павлович 

Природно-заповідна справа 
Основи радіоекології 

14 -«- 

12. Жуківський Олег 

Валерійович 

Фізіологія рослин  
 

спеціаліст  

13. Будник Ігор Петрович Недеревні ресурси  
Основи екології і охорони природи 
Лісове грунтознавство 
Лісова ентомологія  
Недеревні ресурси  
Дендрологія  
Основи грунтознавства і геології 
Основи тепличного господарства 

14 -«- 

14. Кратюк  Олександр 

Леонідович 

Мисливствознавство   
Біологія лісових звірів і птахів 

14 -«- 

15. Реус Світлана Вікторівна Економіка та організація  лісового 
господарства    
Інформаційні системи і технології в 
обліку 

спеціаліст вищої 

категорії, 

старший викладач 

позачергова 

16. Гловацький Роман 

Дмитрович 

Фізична культура 
Фізичне виховання 

спеціаліст першої 

категорії 

-«- 

  

 

                    Секретар атестаційної комісії                                                                                  Л.І. Мойсієнко 


