
1. Загальна інформація про забезпечення педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти за професією  

4112 Оператор комп’ютерного набору  на ІІ-ІІІ ступені 

 

№  

пп 

Педагогічні працівники 

закладу освіти 
Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби 

1 

Викладачі, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

7 7  

2 

Майстри виробничого 

навчання, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

4 4  

3 

Інші, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

   

4 

Усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

11 11  

 

 

 



2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією  
4112 Оператор комп’ютерного набору  на ІІ-ІІІ ступінь професійної (професійно-технічної) освіти 

№п.п Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

викладача 

Повне найменування 

закладу, який закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація, згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(для викладачів), 

розряд або 

категорія (для 

майстрів 

виробничого 

навчання, 

інструкторів) 

Педагогічний 

стаж 

викладача,  

повних років 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації, 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Загальнопрофесійна підготовка 

1 Правила 

дорожнього руху; 

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). 

  

 

20 

Закінчила ВНЗ у 

2018р. 

2 Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 
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 

спеціаліст другої 

категорії 
8 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, 

свідоцтво від 



обліку і аудиту. 

Київський професійний 

ліцей будівництва і 

комунального 

господарства; 

диплом КВ №27877712; 

30.06.2005р.; 

професія: оператор 

комп’ютерного набору, 

обліковець (реєстрація 

бухгалтерських даних). 

29.03.2019р., ПК 

02136554/1809-19 

3 Інформаційні 

технології 

Никифоренко 

Наталія Сергіївна 

викладач Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П.Драгоманова; 

диплом КВ №17492348; 

28.03.2002 р.; 

Спеціальність:педагогіка 

і методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання. Технології. 

Креслення. Безпека 

життєдіяльності. 

Кваліфікація: вчитель 

трудового навчання, 

технологій, креслення і 

безпеки 

життєдіяльності. 

Молодший спеціаліст; 

Київський 

індустріально-

педагогічний коледж, 

диплом ІЕ ВЕ 

№9010668, 

спеціальність: 

професійне навчання; 

спеціаліст другої 

категорії 
23 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти. 

19.02.2016р. 

15КУБГ 105093 



Кваліфікація: молодший 

спеціаліст-майстер в/н 

по обробці матеріалів на 

верстатах та 

автоматичних лініях. 

Кваліфікований 

робітник 

ПТУ №33 м.Києва, 

диплом ГА 900232, 

02.07.1993р.,  професія : 

оператор електронних 

обчислювальних машин; 

кваліфікація: оператор 

електронних 

обчислювальних машин 

4 Основи правових 

знань 

Стогній Оксана 

Вячеславівна 

викладач 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 
18 

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) 

Професійно-теоретична підготовка 

5 Охорона праці Бабенко Ірина 

Петрівна 
Викладач, 

заступник 

директора з 

НВР 

Національний технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний інститут 

імені Ігоря 

 

20 

Закінчила ВНЗ у 

2018р. 



Сікорського»; диплом 

М18 №176007; 

31.12.2018 р.; 

спеціальність: 

видавництво та 

поліграфія; кваліфікація: 

поліграфічні медіа 

технології (магістр). 

 ПТУ №6; диплом ДЕ 

ВК№002530; 23.06.1999 

р.; професія: друкар 

плоского друку. 

6 Основи 

діловодства; 

Машинопис 

Сєрович Наталія 

Леонідівна 

 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 Національний 

технічний університет 

України «Київський 

політехнічний інститут»; 

диплом КВ №28059233; 

30.06.2005 р.; 

спеціальність: 

технологія друкованих 

видань; кваліфікація: 

інженер-технолог. 

ПТУ №6 м. Києва; 

диплом А №835751; 

26.06.1989 р.; 

спеціальність: складач 

вручну; кваліфікація: 

складач вручну 5 

розряду. 

спеціаліст першої 

категорії 
19 

Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної 

освіти, свідоцтво 

від 24.05.2019 р., 

№ СПК 35946459-

000975-19 

7 Основи роботи 

на ПК; 

Технологія 

комп’ютерної 

обробки 

інформації; 

Основи роботи в 

Никифоренко 

Наталія Сергіївна 

викладач Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П.Драгоманова; 

диплом КВ №17492348; 

28.03.2002 р.; 

Спеціальність:педагогіка 

спеціаліст другої 

категорії 
23 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти. 



Інтернет і методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання. Технології. 

Креслення. Безпека 

життєдіяльності. 

Кваліфікація: вчитель 

трудового навчання, 

технологій, креслення і 

безпеки 

життєдіяльності. 

Молодший спеціаліст; 

Київський 

індустріально-

педагогічний коледж, 

диплом ІЕ ВЕ 

№9010668, 

спеціальність: 

професійне навчання; 

Кваліфікація: молодший 

спеціаліст-майстер в/н 

по обробці матеріалів на 

верстатах та 

автоматичних лініях. 

Кваліфікований 

робітник 

ПТУ №33 м.Києва, 

диплом ГА 900232, 

02.07.1993р.,  професія : 

оператор електронних 

обчислювальних машин; 

кваліфікація: оператор 

електронних 

обчислювальних машин 

19.02.2016р. 

15КУБГ 105093 

Професійно-практична підготовка 

8 Виробниче 

навчання у 

Гуменюк 

Анастасія 

Майстер в/н Вищий навчальний 

заклад «Відкритий 
— 9 — 



навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Сергіївна 

 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна»», 

диплом В16 №223631, 

08.07.2016р.; напрям 

підготовки: 

Комп’ютерна інженерія; 

кваліфікація: бакалавр з 

комп’ютерної інженерії. 

Неповна вища: 

Коледж «Освіта» 

вищого навчального 

закладу «Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна»», 

диплом КВ №47638740, 

30.06.2014р.; 

спеціальність: 

обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж;  

кваліфікація: технік з 

обчислювальної техніки. 

Професійно-технічна; 

КВППУ; диплом КВ 

38388857; 30.06.2010 р.; 

професія: оператор 

комп’ютерного набору, 

оператор комп’ютерної 

верстки. 

 

9 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Фанфора 

Валентина 

Володимирівна 

 

майстер в/н Чернігівський вечірній 

хіміко-технологічний 

технікум; диплом ПТ 

№802130; 23.06.1991 р.; 

майстер 

виробничого 

навчання І категорії 
24 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 



Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

спеціальність: 

технологія хімічних 

волокон; кваліфікація: 

технік-технолог. 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, свідоцтво 

від   

від 29.01.2016 

15КУБГ104446 

Курсова 

підготовка 

 

10 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

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. 

 12  

11 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Плигань 

Людмила 

Миколаївна 

 

майстер в/н Державний інститут 

житлово-комунального 

господарства; диплом 

ДСК ВР№014882; 

10.03.1999 р.;  

спеціальність: облік і 

аудит; кваліфікація: 

спеціаліст з обліку і 

аудиту. 

Київський олітехнічний 

інститут; диплом ТВ 

№853611; 01.03.1989 р.; 

спеціальність: хімічна 

технологія тугоплавких 

неметалічних та 

силікатних матеріалів; 

кваліфікація: інженер, 

хімік-технолог. 

майстер 

виробничого 

навчання І категорії 

18 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, свідоцтво 

від 

 09.04.2019 р., 

ПК02136554/3602-

19 



 

1. 1. Загальна інформація про забезпечення педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти за професією  

4112 Оператор комп’ютерної верстки на ІІ-ІІІ ступені 

 

№  

пп 

Педагогічні працівники 

закладу освіти 
Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби 

1 

Викладачі, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

13 13  

2 

Майстри виробничого 

навчання, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

4 4  

3 

Інші, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

   

4 

Усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

17 17  

 

 



 
2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією 

 4112 Оператор комп’ютерної верстки на ІІ-ІІІ ступені  рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

 

№п.п Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

викладача 

Повне найменування 

закладу, який закінчив 

викладач (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, 

згідно з документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаці

йна 

категорія, 

педагогічне 

звання (для 

викладачів), 

розряд або 

категорія 

(для 

майстрів 

виробничог

о навчання, 

інструкторі

в) 

Педагогі-

чний стаж 

викладача,  

повних 

років 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації, 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Загальнопрофесійна підготовка 

1 Правила 

дорожнього руху 

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). 

  

 

20 

Закінчила ВНЗ у 

2018р. 

2 Інформаційні 

технології 

Никифоренко 

Наталія  Сергіївна 

викладач Національний педагогічний 

університет ім. 

М.П.Драгоманова; диплом КВ 

№17492348; 28.03.2002 р.; 

Спеціальність:педагогіка і 

спеціаліст 

другої 

категорії 

23 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 



методика середньої освіти. 

Трудове навчання. Технології. 

Креслення. Безпека 

життєдіяльності. 

Кваліфікація: вчитель 

трудового навчання, 

технологій, креслення і 

безпеки життєдіяльності. 

Кваліфікований робітник 

ПТУ №33 м.Києва, диплом 

ГА 900232, 02.07.1993р.,  

професія : оператор 

електронних обчислювальних 

машин; кваліфікація: 

оператор електронних 

обчислювальних машин 

педагогічної освіти. 

19.02.2016р. 15КУБГ 

105093 

3 Основи правових 

знань 

Стогній Оксана 

Вячеславівна  

викладач 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 

18 

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) 

4 Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

Гурін Тетяна 

Володимирівна 

викладач Ніжинський державний 

університет ім. М.Гоголя; 

диплом ЕН №35067710; 

27.06.2008 р.; спеціальність: 

педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія; 

кваліфікація: вчитель історії і 

правознавства. 

спеціаліст 

першої 

категорії 

9 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від 

29.03.2019р., ПК 



02136554/1809-19 

5 Основи 

інноваційного 

підприємництва 

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. 

 Київський професійний ліцей 

будівництва і комунального 

господарства; диплом КВ 

№27877712; 30.06.2005 р.; 

професія: оператор 

комп’ютерного набору, 

обліковець (реєстрація 

бухгалтерських даних). 

спеціаліст др

угої категорії 
8  

6 Професійна 

етика та етикет 

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; 28.06.1988 р.; 

спеціальність: російська мова 

і література; кваліфікація і 

звання: вчитель російської 

мови і літератури. 

спеціаліст 

вищої 

категорії,  

викладач-

методист 

31 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

свідоцтво від  

23.03.2018 р., № ПК 

02136554/7915-18 

Професійно-теоретична підготовка 

7 Охорона праці Бабенко Ірина 

Петрівна 

Викладач 

Заступник 

директора з 

НВР 

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

 

20 

Закінчила ВНЗ у 

2018р. 



Сікорського»; диплом М18 

№176007; 31.12.2018 р.; 

спеціальність: видавництво та 

поліграфія; кваліфікація: 

поліграфічні медіа технології 

(магістр). 

Українська академія 

друкарства; диплом ВК 

№17535338; 26.04.2002 р.; 

спеціальність: друкарське 

виробництво; кваліфікація: 

технік-технолог. 

ПТУ №6; диплом ДЕ 

ВК№002530; 23.06.1999 р.; 

професія: друкар плоского 

друку. 

8 Основи 

технології 

поліграфічного 

виробництва 

Пономаренко Юлія 

Анатоліївна 

старший 

майстер, 

викладач 

 Українська академія 

друкарства; диплом ВК 

№47606797; 01.07.2014 р.; 

спеціальність: комп’ютерні 

технології та системи 

видавничо-поліграфічних 

виробництв; кваліфікація: 

технолог-видавець. 

 КВППУ; диплом КВ 

№34905515; 30.06.2008 р.; 

професія: брошурувальник, 

палітурник. 

 11  

9 Обробка 

текстової та 

графічної 

інформації 

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 

36 

Київський університет 

імені Бориса 

Грінченка, Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво 

від 20.11.2015 

15КУБГ103136 



10 Обробка 

текстової та 

графічної 

інформації; 

Матеріало-

знавство; 

Основи 

технічного 

редагування та 

оформлення 

тексту 

Сєрович Наталія 

Леонідівна 

 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут»; диплом КВ 

№28059233; 30.06.2005 р.; 

спеціальність: технологія 

друкованих видань; 

кваліфікація: інженер-

технолог. 

 ПТУ №6 м. Києва; диплом А 

№835751; 26.06.1989 р.; 

спеціальність: складач 

вручну; кваліфікація: складач 

вручну 5 розряду. 

спеціаліст 

першої 

категорії 

19 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

свідоцтво від 

24.05.2019 р., № СПК 

35946459-000975-19 

11 Комп’ютери-

зовані системи 

обробки 

текстової та 

графічної 

інформації 

Никифоренко 

Наталія  Сергіївна 

викладач Національний педагогічний 

університет ім. 

М.П.Драгоманова; диплом КВ 

№17492348; 28.03.2002 р.; 

Спеціальність:педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Трудове навчання. Технології. 

Креслення. Безпека 

життєдіяльності. 

Кваліфікація: вчитель 

трудового навчання, 

технологій, креслення і 

безпеки життєдіяльності. 

Молодший спеціаліст; 

Київський індустріально-

педагогічний коледж, диплом 

ІЕ ВЕ №9010668, 

спеціальність: професійне 

навчання; 

Кваліфікація: молодший 

спеціаліст-майстер в/н по 

обробці матеріалів на 

спеціаліст 

другої 

категорії 

23 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

19.02.2016р. 15КУБГ 

105093 



верстатах та автоматичних 

лініях. 

Кваліфікований робітник 

ПТУ №33 м.Києва, диплом 

ГА 900232, 02.07.1993р.,  

професія : оператор 

електронних обчислювальних 

машин; кваліфікація: 

оператор електронних 

обчислювальних машин 

12 Матеріало-

знавство; 

Художнє 

оформлення 

друкованої та 

рекламної 

продукції 

Ніколаєва Анна 

Станіславівна 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут»; диплом КВ 

№28059211; 30.06.2008 р.; 

спеціальність: технологія 

друкованих видань; 

кваліфікація: інженер-

технолог. 

 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

16 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво  

від 18.03.2016 

15КУБГ106265 

 

13 Електротехніка з 

основами 

промислової 

електроніки 

Рябоконь Світлана 

Василівна 

викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут ім. 

І.Франка; диплом ТМ 

№43569500, 31.05.2012р. 

спеціальність: математика; 

кваліфікація: вчитель 

математики, фізики та 

астрономії 

 8 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

ПК 02136554/12568-

19 

29.03.2019 р. 

Професійно-практична підготовка 

14 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

Гуменюк Анастасія 

Сергіївна 

 

Майстер в/н Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна»», диплом В16 

№223631, 08.07.2016р.; 

напрям підготовки: 

 9 — 



виробництві; 

Виробнича 

практика 

Комп’ютерна інженерія; 

кваліфікація: бакалавр з 

комп’ютерної техніки. 

Професійно-технічна; 

КВППУ; диплом КВ 

38388857; 30.06.2010 р.; 

професія: оператор 

комп’ютерного набору, 

оператор комп’ютерної 

верстки. 

 

15 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Чубата Ганна 

Юріївна 

 

майстер в/н ДНЗ «Центр професійної 

освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та 

дизайну м. Києва»; диплом 

К19 №088096; 27.06.2019 р.; 

професія: оператор 

комп’ютерного набору; 

оператор комп’ютерної 

верстки. 

Навчається в Національному 

педагогічному університеті 

ім. М.П.Драгоманова, 

факультет мистецтв (рік 

закінчення 2025 р.) 

   

16 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Назаренко 

Катерина 

Олександрівна 

 

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. 

 ВНЗ «Відкритий 

міжнародний університет 

 9  



розвитку людини «Україна»; 

диплом КВ №47767964; 

01.03.2015 р.; напрям 

підготовки: журналістика; 

кваліфікація: бакалавр з 

журналістики. 

КВППУ; диплом КВ 

№39391481; 30.06.2010 р.; 

професія: оператор 

комп’ютерного набору, 

оператор комп’ютерної 

верстки. 

17 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Пацера Тетяна 

Юріївна 

 

Майстер в/н Київське вище поліграфічне 

училище; диплом КВ 

№47787903; 30.01.2015 р.; 

спеціальність: комп’ютерна 

обробка текстової, графічної 

та образної інформації; 

кваліфікація: технолог. 

Навчається  в Університеті 

«Україна» (спеціальність: 

видавнича справа та 

редагування) (рік закінчення в 

2022р) 

 1  

 

 


