
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти 

для осіб з овітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

 

1. Якісний склад проектної групи, що утворена у складі підрозділу, відповідального за підготовку за спеціальністю у сфері фахової 

передвищої освіти/післядипломноїосвіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста із спеціальності  

186 Видавництво та поліграфія ( ОПП Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації) 

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменуван

ня посади, 

місце 

роботи 

Найменування закладу, який закінчив 

викладач (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту) 

Категорія, 

педагогічне 

звання  

(в разі 

наявності — 

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-дослідної 

роботи, участь у конференціях і 

семінарах) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Приміт

ки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

1 

Куклич 

Лариса 

Іванівна 

(керівник 

проектної 

групи) 

 

Викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Український поліграфічний інститут ім. 

І.Федорова; диплом НВ №885948; 

30.06.1988 р.; спеціальність: технологія 

поліграфічного виробництва; 

кваліфікація: інженер-технолог 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Стаття в журналі "Профтех 

освіта"  "Ефективність та 

результативність творчих 

досягнень  учнів в 

позаурочний час". 

Навчальний посібник для 

учнів «Робота в програмі 

верстки Adobe In Design». 

Розробка  Державного 

стандарту за професією 

«Коректор (переддрукарські 

процеси поліграфічного 

виробництва). 

Розробка  методичного 

посібника для дипломного 

проектування  молодших 

спеціалістів за спеціальністю 

«Комп’ютерна обробка 

текстової, графічної та 

образної інформації». 

Київський 

університет імені 

Бориса 

Грінченка,Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво 

від20.11.2015 

15КУБГ103136 

 



Навчальний посібник для 

учнів та працівників «Вісім 

кроків верстальника». 

 

 

2 

Бабенко 

Ірина 

Петрівна  

Заступник 

директора з 

НВР, 

викладач 

 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; 

диплом М18 №176007; 31.12.2018 р.; 

спеціальність: видавництво та 

поліграфія; кваліфікація: поліграфічні 

медіа технології (магістр). 

 

–– 

Розробка  Державного 

стандарту на компетентісній 

основі за професією  ―Друкар 

флексографічного друкування‖. 
 

Закінчила ВНЗ у 

2018р. 

Заплановані курси в 

2020 році. 

 

3 

Ніколаєва 

Анна 

Станіславівна 

 

Викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

1.Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут»; диплом КВ №28059211; 

30.06.2008 р.; спеціальність: технологія 

друкованих видань; кваліфікація: 

інженер-технолог. 

 

спеціаліст 

вищої категорії 

Виступ та участь в міжнародній 

конференції 
― Екологічна освіта‖. 

Автор проекту 

«Екатехнології в поліграфії». 

Навчальний посібник  для 

учнів ―Екологізація  полігра-

фічного виробництва‖, 

«Виготовлення форм 

технологією CtP». 

 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво 

від 18.03.2016 

15КУБГ106265 

 

 

4 

Петренко 

Ольга 

Михайлівна 

(член 

проектної 

групи) 

Викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

1.Український поліграфічний інститут 

ім. І.Федорова; диплом №9214; 

30.06.1977 р.; спеціальність: технологія 

поліграфічного виробництва; 

кваліфікація: інженер-технолог 

поліграфічного виробництва. 

 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Навчальний посібник, 

рекомендований МОНУ 

―Технологія офсетного 

плоского друку‖ – співавтор. 

Участь у Другій міжнародній 

конференції поліграфічних 

професійно-технічних 

закладів України та Європи 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

свідоцтво від 

19.05.2017 р., № СПК-

35946459-000598-17 

 

5 

Назаренко 

Катерина 

Олександ-

рівна 

 

Майстер в/н 

1.Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського; 

диплом С17 № 127483, 31.12.2017р.; 

спеціальність: видавнича справа та 

редагування; кваліфікація: редактор 

(магістр). 

2. ВНЗ «Відкритий міжнародний 

 

Методичні  вказівки 

до навчальної, технологічної 

та переддипломної практики 

для учнів за спеціальністю 

«Комп’ютерна обробка 

текстової, графічної та 

образної інформації» 

  



університет розвитку людини 

«Україна»; диплом КВ №47767964; 

01.03.2015 р.; напрям підготовки: 

журналістика; кваліфікація: бакалавр з 

журналістики. 

3. КВППУ; диплом КВ №39391481; 

30.06.2010 р.; професія: оператор 

комп’ютерного набору, оператор 

комп’ютерної верстки. 

Навчальні посібники для 

учнів «Робота в векторному 

графічному редакторі Corel 

Draw», «Робота в табличному 

редакторіExcel», «Робота з 

базами данних MS ACCESS» 

6 
Пономарен-

ко Юлія 

Анатоліївна 

викладач 

Українська академія друкарства; 

диплом ВК №476797; 01.07.2014 р.; 

спеціальність: комп’ютерні технології 

та системи видавничо-поліграфічних 

виробництв; кваліфікація: технолог-

видавець (спеціаліст). 

 

 
Конспекти уроків «Робота в 

програмі Adobe Photoshop» 
  

7 
Зюбенко 

Ольга 

Іванівна 

викладач, 

майстер вн 

 Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. А.Макаренка; диплом  КВ 

№28363991 від 15.02.2006 р.; 

спеціальність: педагогічна освіта, 

кваліфікація: бакалавр педагогіки. 

Ризький Червонопрапорний інститут 

інженерів Громадянської авіації ім. 

Ленінського комсомолу; диплом ПВ 

№091975 від 01.07.1987р.;  

спеціальність: електронні 

обчислювальні машини; кваліфікація: 

інженер- системотехнік 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач, 

майстер 

виробничого 

навчання І 

категорії 

 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від   

25.05.2018 р. № 

СПК- 35946459-

000841-18 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від   

березень2018р.ПК№2

136554/541-18 

 

 

  



 

2. Якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності 

186 Видавництво та поліграфія (ОПП Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації) 

у сфері фахової передвищої освіти/післядипломноїосвіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

осіб, що 

працюють за 

сумісництвом 

— місце 

основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач (рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту) 

Категорія, 

педагогічне 

звання (в разі 

наявності — 

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

При

мітка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

1 

Шуміло 

Тамара 

Григорівна 

 

викладач хімії, 

біології 

Київський державний 

педагогічний інститутім. О.М. 

Горького; диплом РВ №776885; 

28.06.1988 р.; спеціальність: 

біологія-хімія; кваліфікація і 

звання: вчитель біології та хімії 

середньої школи. 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

 

Хімія 64, із них 

лекційних 30, 

Основи екології 30 із 

них лекційних 17 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від 

24.03.2017 р., № ПК 

02165454/001842-17 

 

2 
Черниш 

Наталія 

Миколаївна 

викладач  

1. Київський міжрегіональний 

інститут удосконалення вчителів 

ім. Б.Грінченка; диплом ДСК 

№016641; 13.06.1997 р.; 

спеціальність: зарубіжна 

література; кваліфікація: вчитель 

зарубіжної літератури. 

2.Київський державний 

педагогічний інститут ім. О.М. 

Горького; 

диплом РВ №776226; 

28.06.1988р.; спеціальність: 

російська мова і література; 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Культурологія 30 із 

них лекційних 21, 

Соціологія 30 із них 

лекційних 15, 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 26 із 

них лекційних 19 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

свідоцтво від 

23.03.2018 р., № ПК 

02136554/7915-18 

(культурологія, 

соціологія, 

українська мова) 

 



кваліфікація і звання: вчитель 

російської мови і літератури. 

3 
Стогній 

Оксана 

Вячеславівна 

викладач історії 

Національний педагогічний 

університет ім. М.П.Драгоманова; 

диплом КВ №10567375; 

24.06.1998 р. спеціальність: 

всесвітня історія; кваліфікація: 

учитель історії і народознавства. 

спеціаліст першої 

категорії 

Історія України 32 із 

них лекційних 16, 

Основи 

філософських знань 

32 із них лекційних 

17, 

Основи 

правознавства 26 із 

них лекційних 12. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

свідоцтво від 

17.04.2020р. № ПК 

02136554/5430-20, 

Довідка вид 

17.04.2020 №СГ 01-

03/5430 (географія, 

основи 

філософських 

знань, 

правознавство) 

 

4 
Благодарна 

Тетяна 

Іллівна 

викладач 

англійської мови 

Львівський національний 

університет ім. І.Франка; диплом 

ДСК №119856; 10.02.2006 р.; 

факультет: гуманітарно-

природничий; кваліфікація: 

філолог. Викладач англійської 

мови та літератури. 

спеціаліст першої 

категорії 

Англійська мова за 

професійним 

спрямуванням 149 із 

них лекційних 20 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво 

від 24.03.2017 р., № 

ПК 02136554/3494-

17 

 

5 
Пазюра Алла 

Василівна 

 

викладач 

фізкультури 

Київський державний інститут 

фізичної культури; диплом Э 

№069475; 30.06.1971 р.; 

спеціальність: фізична культура і 

спорт; кваліфікація: викладач-

тренер. 

спеціаліст вищої 

категорії, 

Заслужений тренер 

України 

Фізична 

культура 77 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від 

29.03.2019 р., ПК 

02136554/3548-19 

 

6 

Ніколаєва 

Анна 

Станісла-

вівна 

 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

1. Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут»; диплом 

КВ №28059211; 30.06.2008 р.; 

спеціальність: технологія 

спеціаліст вищої 

категорії 

Технологія формних 

процесів 60 із них 

лекційних 30 

Основи охорони 

праці 15 із них 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

 



друкованих видань; кваліфікація: 

інженер-технолог. 

 

лекційних 7 

Екотехнології 

в поліграії 65 із них 

лекційних 30 

Основи 

кольоровідтворення 

65 із них лекційних 

30 

Безпека 

життєдіяльності 26 із 

них лекційних 16 

педагогічної освіти, 

свідоцтво 

від 18.03.201615 

КУБГ106265 

 

7 

Куклич 

Лариса 

Іванівна 

 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Український поліграфічний 

інститут ім. І.Федорова; диплом 

НВ №885948; 30.06.1988 р.; 

спеціальність: технологія 

поліграфічного виробництва; 

кваліфікація: інженер-технолог 

поліграфічного виробництва. 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Обробка текстової 

інформації 45 із них 

лекційних 22 

Обробка 

образотворчої 

інформації 42 із них 

лекційних 10 

Дипломне 

проектування 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво 

від20.11.2015 

15КУБГ103136 

 

8 

Сєрович 

Наталія 

Леонідівна 

 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

1. Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут»; диплом 

КВ №28059233; 30.06.2005 р.; 

спеціальність: технологія 

друкованих видань; кваліфікація: 

інженер-технолог. 

 

спеціаліст першої 

категорії 

Поліграфічні 

матеріали 30 із них 

лекційних 12 

Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної освіти, 

свідоцтво від 

24.05.2019 р., № 

СПК 35946459-

000975-19 

 

9 
Бабенко Ірина 

Петрівна 

 

викладач, 

заступник 

директора з НВР 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; диплом М18 

№176007; 31.12.2018 р.; 

спеціальність: видавництво та 

поліграфія; кваліфікація: 

поліграфічні медіа технології 

(магістр). 

 

Дипломне 

проектування, розділ 

охорони праці 

Закінчила ВНЗ у 

2018р. 
 

10 

Дяченко 

Людмила 

Василівна 

 

викладач 

математики 

Кіровоградський державний 

педагогічний інститут імені 

О.С.Пушкіна; 

диплом Ю № 076134; 26.06.1975 р.; 

спеціальність: математика; 

спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

Основи вищої 

математики 45 із них 

лекційних 22 

Інститут лідерства 

та соціальних наук 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка, 

 



кваліфікація: вчитель математики 

СШ 

свідоцтво від 

09.08.2011 р., 

12СПК №778218 

11 

Туровська 

Наталія 

Сергіївна 

 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

ВНЗ «Університет економіки та 

права «КРОК»; диплом М16 

№008957; 19.02.2016 р.; 

спеціальність: облік і аудит; 

кваліфікація: магістр з обліку і 

аудиту. 

 

 

спеціаліст другої 

категорії 

Економіка і 

організація 

виробництва 48 із 

них лекційних 38 

Економічна 

Теорія 30 із них 

лекційних 14 

Технічне нормування 

65 із них лекційних 

30 

Дипломне 

проектування, 

економічна частина 

  

12 

Рябоконь 

Світлана 

Василівна 

 

викладач фізики 

Житомирський державний 

педагогічний інститут ім. 

І.Франка; диплом ТМ №43569500, 

31.05.2012р. спеціальність: 

математика; кваліфікація: вчитель 

математики, фізики та астрономії 

 
Фізика 64 із них 

лекційних 28 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

ПК 

02136554/12568-19 

29.03.2019 р. 

 

13 

Дзюбенко 

Ольга 

Іванівна 

 

викладач, 

майстер в/н 

 Київський професійно-

педагогічний коледж ім. 

А.Макаренка; диплом  КВ 

№28363991 від 15.02.2006 р.; 

спеціальність: педагогічна освіта; 

кваліфікація: бакалавр педагогіки. 

РизькийЧервонопрапорний 

інститут інженерів Громадянської 

авіації ім. Ленінського 

комсомолу; диплом ПВ №091975 

від 01.07.1987р.; 

спеціальність: електронні 

обчислювальні машини; 

кваліфікація: інженер-

системотехнік. 

спеціаліст вищої 

категорії, 

старший викладач, 

майстер 

виробничого 

навчання І 

категорії 

Обчислювальна 

техніка і 

програмування 48 із 

них лекційних 23 

Комп’ютерна графіка 

74 із них лекційних 

30 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від 

25.05.2018 р. № 

СПК- 35946459-

000841-18 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від   

 



березень2018р.ПК

№2136554/541-18 

14 

Назаренко 

Катерина 

Олександ-

рівна 

майстер в/н 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського; диплом С17 № 

127483, 31.12.2017р.; 

спеціальність: видавнича справа 

та редагування; 

кваліфікація: редактор. 

 

 

Технологічна 

практика 210 

Переддипломна 

практика 120 

  

15 

Скок 

Катерина 

Дмитрівна 

 

майстер в/н 

 

Київське вище поліграфічне 

училище; диплом КВ  

№ 23799225; 30.06.2004 р.; 

професія: оператор 

комп’ютерного набору; оператор 

комп’ютерної верстки. 

 

Технологічна 

практика 210 

Переддипломна 

практика 120 

  

 

 


