
2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти за професією: 5129 Майстер ресторанного обслуговування на другому (базовому) рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Повне 

найменуван 

ня 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) 

Педагогічн

ий стаж 

викладача, 

повних 

років 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

I. Загальнопрофесійна підготовка 

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

 

Оволодіння 

основами 

галузевої 

економіки та 

підприємництва 

 

Кадомець  

Ольга 

Григорівна  

Викладач   Уманський 

сільськогосподарський 

інститут, 1992, 

бухгалтерський облік і 

аналіз 

сільськогосподарської 

діяльності, економіст по 

бухгалтерському обліку в 

сільському господарстві 

Спеціаліст  

другої 

категорії 

18р. КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників ЧОР»   з 

13.11.2017 по 07.12.2017, свідоцтво  

ПП№ 02139133/000235-17 від 

07.12.2017, вчителі основ 

галузевої економіки і 

підприємництва 

Оволодіння 

основами 

трудового 

законодавства 

Вдовиченко 

Катерина 

Сергіївна 

Викладач Черкаський національний 

університет, 2007, 

викладач історії 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

12р. КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників ЧОР»  з 

20.02.2017 по 04.03.2017, свідоцтво 

ПК №02139133/002631 від 

04.03.2017, вчителі правознавства, 

трудового законодавства 

Оволодіння 

основами 

інформаційних 

технологій  

Тарнавська 

Людмила 

Петрівна 

Викладач Черкаський державний 

технологічний 

університет, 2013, 

спеціаліст з програмного 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

11р. КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників ЧОР»  з 

13.11.2017 по 25.11.2017,   



забезпечення систем, 

інженер-програміст 

свідоцтво ПК№ 004361-17 від 

25.11.2017, 

вчителі інформатики та 

інформаційних технологій 

Оволодіння 

основами 

психології, 

професійної етики 

й етикету 

Вдовиченко 

Катерина 

Сергіївна 

Викладач Черкаський національний 

університет, 2007, 

викладач історії, 

підвищення кваліфікації 

як практичний психолог 

Спеціаліст  12р. КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників ЧОР»  з 

29.10.2018 по 10.11.2018, свідоцтво 

ПК №02139133/006781-18 від 

10.11.2018, практичні психологи 

закладів освіти 

 

ІІ. Професійно-теоретична підготовка 

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

Дотримання та 

виконання вимог 

охорони праці, 

промислової і 

пожежної безпеки, 

виробничої 

санітарії та гігієни 

Тертичний 

Анатолій 

Миколайович 

Викладач  Уманський 

сільськогосподарський 

інститут, 1985, агрономія, 

вчений агроном 

Спеціаліст 

першої 

категорії  

24р. Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників з 

22.06.2015 по 03.07.2015, 

свідоцтво № 2/24 від 03.07.2015, 

вчителі охорони праці 

Оволодіння 

основами 

енергозбереження 

раціональної 

роботи 

торговельно-

технологічного 

обладнання. 

Організація 

постачання 

закдадів 

ресторанного 

господарства та 

складання 

товарних звітів. 

Оволодіння 

основами 

Ткачук  

Лариса 

Вікторівна  

Викладач  Полтавський університет 

споживчої кооперації 

України, 

2008,спеціальність 

«технологія харчування», 

інженер-технолог 

Спеціаліст 

першої  

категорії  

13р. Білоцерківський  інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників »  з 18.01.2016 по 

22.04.2016, свідоцтво 

СПК № 87111 від 22.04.2016,  

викладачі професійно-

теоретичної підготовки ПТНЗ 



товарознавства, 

технології 

приготування 

закусок, страв і 

напоїв. 

Оволодіння 

основами 

організації і 

техніки 

обслуговування 

ресторанного 

господарства. 

Організація 

обслуговування в 

закладах 

ресторанного 

господарства 

 

Поліщук  

Діна 

Олександрівна 

викладач 

Полтавський університет 

споживчої кооперації, 

2010 р., харчова 

технологія та інженерія, 

магістр з харчових 

технологій та інженерії 

спеціаліст  

І категорії 
21 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти  

з 11 січня по 23 квітня 2021 року 

Свідоцтво серія  1448 

За напрямком викладачі 

професійно-теоретичної 

підготовки закладів 

професійної(професійно-

технічної) освіти  

  

Оволодіння 

основами обліку, 

обчислень, 

калькуляції та 

звітності. 

 

Кадомець  

Ольга 

Григорівна  

Викладач   Уманський 

сільськогосподарський 

інститут, 1992, 

бухгалтерський облік і 

аналіз 

сільськогосподарської 

діяльності, економіст по 

бухгалтерському обліку в 

сільському господарстві 

Спеціаліст  

другої 

категорії 

18р. КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників ЧОР»  

з 13.11.2017 по 07.12.2017, 

свідоцтво ПП 

№ 02139133/000235-17 від 

07.12.2017, викладачі 

професійно-теоретичної 

підготовки ПТНЗ 

 

Оволодіння 

основами 

рекламного 

маркетингу і 

дизайну 

Авраменко 

Тетяна 

Леонідівна 

Викладач Уманський державний 

аграрний університет, 

2007, «Економіка 

підприємництва», 

спеціаліст з економіки 

підприємництва 

Спеціаліст  1 р. КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників ЧОР» з 

22.04.2021 по 27.03.2021,   

свідоцтво ЕК№ 02139133/002078-

21 від 27.03.2021 (40 годин) 

«Smart-технології як засіб 

підвищення якості освіти в умовах 

цифрового суспільства; 

Сертифікат PROMETEUS від 



23.04.2021 (60 годин) Маркетинг: 

розробка та продаж, пропозиції 

цінності 

Оволодіння 

основами 

іноземної мови за 

професійним 

спрямуванням 

Юревич Альона 

Миколаївна 

Викладач  УДПУ ім. П.Тичини, 

освіта вища, філолог, 

викладач мов(англійська, 

французька), викладач 

зар.л-ри 

Спеціаліст  

 

8 р. На даний час проходять курси на 

платформах 

PROMETEUS Освітні 

інструменти критичного 

мислення  від 20.02.2020 

Цифрові тренди в освіті: 

актуальні виклики сьогодення 

для педагогів закладів освіти від 

15.09.2020 

ВСЕОСВІТА Міжпредметні зв*

язки на уроках іноземної мови за 

професійним спрямуванням від 

16.10.2020 

 

III. Професійно-практична підготовка 

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

Виробниче 

навчання  

 

Тімцо  

Катерина 

Миколаївна  

Майстер 

виробничого 

навчання 

Уманський державний 

педагогічний університет, 

2015, професійна освіта, 

інженер-технолог, 

викладач дисциплін в 

галузі харчових 

технологій. 

ПТУ№2 м.Ватутіного,2010, 

кухар, офіціант, бармен 

Кухар 5 р. 

Офіціант 5р. 

Бармен 5р. 

Майстер 

ресторанного 

обслуговуван

ня 5р. 

3р. Національна академія 

педагогічних наук України ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти з 

30 березня по 25 вересня 2020 р. 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  

ПК-35946459/003655-20 від 

25.09.2020, майстри виробничого 

навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Виробниче 

навчання  

 

Заболотня  

Віра  

Олексіївна  

Майстер 

виробничого 

навчання 

Черкаський 

кооперативний технікум, 

1979, технологія 

приготування їжі; технік-

технолог. 

Ватутінський комбінат 

громадського харчування, 

Кухар 5 р. 

Офіціант 5р. 

Бармен 5р. 

Майстер 

ресторанного 

обслуговуван

ня 5р. 

35р. КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників ЧОР»  

з 13.11.2017 по 07.12.2017, 

свідоцтво ПП  

№ 02139133/000235-17 

від 07.12.2017, майстер 



1979, кухар, 

офіціант,бармен 

виробничого навчання  

Виробниче 

навчання  

 

Діденко  

Олена  

Василівна   

Майстер 

виробничого 

навчання  

Полтавський університет 

споживчої кооперації 

України 2009, Харчова 

технологія та інженерія. 

Черкаський 

кооперативний економіко-

правовий коледж, 

Технологія харчування, 

технік-технолог, 2006.  

Кухар 5 р. 

Офіціант 5р. 

Бармен 5р. 

Майстер 

ресторанного 

обслуговуван

ня 5р. 

1р. заплановано на 2021-2022 н.р. в 

Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти 

ДВНЗ 

Виробниче 

навчання  

 

Попович  

Юлія 

Анатоліївна  

Майстер 

виробничого 

навчання  

Полтавський університет 

економіки і торгівлі, 2014, 

технології в ресторанному 

господарстві, інженер 

технолог. Черкаський 

комерційний технікум, 

2010, кухар, офіціант, 

бармен 

Кухар 5 р. 

Офіціант 5р. 

Бармен 5р. 

Майстер 

ресторанного 

обслуговуван

ня 5р. 

8р. Національна академія 

педагогічних наук України ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти з 

30 березня по 25 вересня 2020 р. 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  

ПК-35946459/003655-20 від 

25.09.2020, майстри виробничого 

навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

    

 

 

 


