
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

 

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

(професійно-технічної) освіти за професією 

8251 Друкар офсетного плоского друкування на ІІ-ІІІ ступені навчання 

 

№  

пп 

Педагогічні працівники 

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

1 

Викладачі, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

9 9  

2 

Майстри виробничого 

навчання, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

3 3  

3 

Інші, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

–– ––  

4 

Усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

12 12  

 

 

 

 

 



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

8251 Друкар офсетного плоского друкування на ІІ-ІІІ ступені навчання  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) 

Педаго-

гічний 

стаж 

виклада

-ча,  

повних 

років 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації, 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Загальнопрофесійна підготовка 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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). 

спеціаліст 

другої категорії 
8 

 

2 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) 

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. 

Кваліфікований робітник 

ПТУ №33 м.Києва, диплом 

ГА 900232, 02.07.1993р.,  

професія : оператор 

електронних 

обчислювальних машин; 

кваліфікація: оператор 

електронних 

обчислювальних машин 

спеціаліст 

другої категорії 
23 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

19.02.2016р. 15КУБГ 

105093 

4 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: 

медіа технології 

поліграфічного 

виробництва (магістр). 

ПТУ №6; диплом ДЕ 

ВК№002530; 23.06.1999 р.; 

професія: друкар плоского 

друку. 

 

20 

Закінчила ВНЗ у 2018р. 

Професійно-теоретична підготовка 



5 Спецтехнологія; 

Загальна 

поліграфія 

Петренко Ольга 

Михайлівна 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Український поліграфічний 

інститут ім. І.Федорова; 

диплом №9214; 30.06.1977 

р.; спеціальність: 

технологія поліграфічного 

виробництва; кваліфікація: 

інженер-технолог 

поліграфічного 

виробництва. 

Міське професійно-

технічне училище №6 

поліграфістів м. Києва; 

атестат №352; 14.07.1967 

р.; спеціальність: складач-

лінотипіст; кваліфікація: 

складач-лінотипіст 5 

розряду. 

спеціаліст 

вищої категорії, 

викладач-

методист 

 

44 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

свідоцтво від  

 19.05.2017 р., № СПК-

35946459-000598-17 

6 Матеріало-

знавство 

Серович Наталія 

Леонідівна 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

1Національний 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 Матеріало-

знавство; 

Виробнича 

графіка; 

Спеціальна 

технологія 

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 

 



8 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. 

9 Охорона праці 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: 

медіа технології 

поліграфічного 

виробництва (магістр) 

 ПТУ №6; диплом ДЕ 

ВК№002530; 23.06.1999 р.; 

професія: друкар плоского 

друку. 

 

20 

Закінчила ВНЗ у 2018р. 

Професійно-практична підготовка 

10 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Литвиненко 

Катерина 

Миколаївна 

майстер в/н Львівський поліграфічний 

технікум; диплом ВТ-І 

№108313; 29.04.1980 р.; 

спеціальність: технологія 

наборного виробництва; 

кваліфікація: технік-

технолог. 

майстер в/н 

І категорії 
44 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка. 
Інститут післядипломної 
педагогічної освіти, 

свідоцтво від  
01.12.2017 р., № ПК 

02136554/9139-17 

Стажування за 

професією 

11 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Герасименко 

Валентина Іванівна 

майстер в/н Київський професійно-

педагогічний коледж ім. 

А.Макаренка; диплом КВ 

№32188803; 30.06.2007 р.; 

спеціальність: професійне 

навчання (Комерційна 

діяльність); кваліфікація: 

майстер виробничого 

навчання. 

 15 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від  

09.02.2018 р., № ПК 

02136554/11210-18 

Стажування за 



професією 

12 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Палько Ольга 

Павлівна 

майстер в/н  Київський індустріально-

педагогічний коледж; 

диплом №009135; 

20.02.1996 р.; спеціальність: 

професійне навчання, 

спеціалізація педагогічна; 

кваліфікація: майстер 

виробничого навчання. 

 Львівський поліграфічний 

технікум; диплом ИТ 

№852088; 26.04.1986 р.; 

спеціальність: технологія 

брошуровочно - 

палітурного 

виробництва; кваліфікація: 

технік-технолог. 

майстер 

виробничого 

навчання 

ІІ категорії 

 

37 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

 свідоцтво  від 

07.12.2015 

15КУБГ104419 

Стажування за 

професією 

  



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

(професійно-технічної) освіти за професією  

8251 Друкар флексографічного друкування 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 

4 4  

2 

Майстри виробничого 

навчання, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

3 3  

3 

Інші, усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

   

4 

Усього 

у тому числі ті, що працюють 

за сумісництвом 

7 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

8251 Друкар флексографічного друкування на ІІ-ІІІ ступені професійної (професійно-технічної) освіти 

 

№ 

п.п 

Найменуванн

я 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) 

Кваліфікаційн

а категорія, 

педагогічне 

звання (для 

викладачів), 

розряд або 

категорія (для 

майстрів 

виробничого 

навчання, 

інструкторів) 

Педаго-

гічний 

стаж 

виклада

ча,  

повних 

років 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації, 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Професійно-теоретична підготовка 

1 Загальна 

поліграфія 

Петренко 

Ольга 

Михайлівна 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Український поліграфічний інститут ім. 

І.Федорова; диплом №9214; 30.06.1977 

р.; спеціальність: технологія 

поліграфічного виробництва; 

кваліфікація: інженер-технолог 

поліграфічного виробництва. 

Міське професійно-технічне училище 

№6 поліграфістів м. Києва; атестат 

№352; 14.07.1967 р.; спеціальність: 

складач-лінотипіст; кваліфікація: 

складач-лінотипіст 5 розряду. 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

 

44 

Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної освіти, 

свідоцтво від  

 19.05.2017 р., № 

СПК-35946459-

000598-17 

2 Матеріало-

знавство; 

Виробнича 

графіка; 

Спеціальна 

технологія 

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 

 

3 Електротехнік

а з основами 

промислової 

Рябоконь 

Світлана 

Василівна 

викладач Житомирський державний педагогічний 

інститут ім. І.Франка; диплом ТМ 

№43569500, 31.05.2012р. спеціальність: 

 8 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 



електроніки математика; кваліфікація: вчитель 

математики, фізики та астрономії 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти. 

ПК 

02136554/12568-19  

29.03.2019 р. 

4 Основи 

інноваційного 

підприємницт

ва 

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 друг

ої категорії 
8  

Професійно-практична підготовка 

5 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Литвиненко 

Катерина 

Миколаївна 

майстер в/н Львівський поліграфічний технікум; 

диплом ВТ-І №108313; 29.04.1980 р.; 

спеціальність: технологія наборного 

виробництва; кваліфікація: технік-

технолог. 

майстер в/н 

І категорії 
44 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, свідоцтво 

від  

01.12.2017 р., № 

ПК 02136554/9139-

17, 

Стажування за 

професією 

6 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Герасименко 

Валентина 

Іванівна 

майстер в/н Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. А.Макаренка; диплом КВ 

№32188803; 30.06.2007 р.; спеціальність: 

професійне навчання (Комерційна 

діяльність); кваліфікація: майстер 

виробничого навчання. 
 15 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, свідоцтво 

від  

09.02.2018 р., № 

ПК 



02136554/11210-18 

Стажування за 

професією 

7 Виробниче 

навчання у 

навчальних 

майстернях; 

Виробниче 

навчання на 

виробництві; 

Виробнича 

практика 

Палько Ольга 

Павлівна 

майстер в/н  Київський індустріально-педагогічний 

коледж; диплом №009135; 20.02.1996 р.; 

спеціальність: професійне навчання, 

спеціалізація педагогічна; кваліфікація: 

майстер виробничого навчання. 

Львівський поліграфічний технікум; 

диплом ИТ №852088; 26.04.1986 р.; 

спеціальність: технологія брошуровочно 

- палітурного 

виробництва; кваліфікація: технік-

технолог. 

майстер 

виробничого 

навчання 

ІІ категорії 
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Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

 свідоцтво  від 

07.12.2015 

15КУБГ104419 

Стажування за 

професією 

 

 


