
Циклова комісія деревообробних дисциплін Закарпатського 

лісотехнічного коледжу створена в 1966 році. 

Головною метою циклової комісії є надати здобувачам теоретичні 

знання, практичні уміння і навички та компетентності достатні для 

успішного виконання професійних обов’язків та вирішування практичних 

проблем у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів, на 

державних та приватних підприємствах, розроблення заходів з підвищення 

ефективності існуючих технологічних процесів галузі та збереження 

довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку. 

До складу комісії входять: 

 

Пилип Анжела Василівна 

голова циклової комісії 

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст  вищої категорії 

Освіта:Санкт-Петербурзька лісотехнічна академія імені С.М. Кірова, 1996 

Спеціальність: Технологія деревообробки 

Український державний лісотехнічний університет, 2005 

Спеціальність: Облік і аудит 

Працює в коледжі: з  2004року 

Викладає навчальні дисципліни: Деревинознавство, Матеріалознавство, 

Основи технології столярно-будівельних виробів, Опорядження деревини та 

деревних матеріалів, Виробництво деревних та композиційних матеріалів. 

Ботюк Наталія Миколаївна 

заступник голови циклової комісії 

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії 

Освіта:Львівський лісотехнічний інститут, 1977 

Спеціальність: Технологія деревообробки 

Працює в коледжі: з 1977 року 

Викладає навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності, Підіймально-

транспортні засоби, Інженерна графіка. 



Шахнова Катерина Романівна 

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст першої категорії 

Освіта:Український державний лісотехнічний університет, 2005 

Спеціальність: Менеджмент організації  

Національний лісотехнічний університет України, 2014 

Спеціальність: Технології виробів з деревини 

Працює в коледжі: з 2013 року 

Викладає навчальні дисципліни: Сушіння і захист деревини, Виробництво 

спецвиробів з деревини, Основи технології меблевого виробництва, Основи 

метрології та стандартизації. 

 

Мамчич Тетяна Степанівна 

працює за сумісництвом 

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст  вищої категорії 

Освіта:Львівський лісотехнічний університет, 1989 

Спеціальність:Технологія деревообробки 

Працює в коледжі: з 2004 року 

Викладає навчальні дисципліни: Основи технології  лісопильно-

деревообробного виробництва, Механічна обробка деревини, Основи 

конструювання виробів з деревини 

  

Мачка Дмитро Дмитрович 

майстер виробничого навчання 

Освіта: Закарпатський лісотехнічний технікум,  1991 

Спеціальність: Будівництво і експлуатація лісових доріг 

Працює в коледжі: з 2007 року 

Проводить практики: ознайомча, здобуття робітничої професії. 

 



Основними напрямками роботи комісії є впровадження в освітній 

процес активних форм і методів навчання, узагальнення та аналіз практичної 

діяльності, використання міжпредметних зв’язків.  

Циклова комісія тісно співпрацює з членами інших циклових комісій, 

які викладають на спеціальності. Викладачі комісії щороку підвищують свою 

кваліфікацію шляхом участі в конференціях, тренінгах, вебінарах, а також 

стажування та курси підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної 

освіти.  

 

 

 

 


