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22 лютого 2007
Рішенням Атестаційної колегії від 22 лютого 2007 року присвоєно вчене
звання доцента кафедри інформатики і кібернетики.

ОСВІТА
Аспірантура
Мелітопольський державний педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького —1997-2000

Контакти:

у наукометричних базах:

Аспірантка кафедри інформатики і обчислювальної техніки. Навчання за
спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.
● У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему
«Диференційований підхід до навчання комп'ютерних технологій
майбутніх учителів інформатики» у спеціалізованій вченій раді Д
26.451.01 Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН
України
● Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 12
листопада 2003 року присуджено науковий ступінь кандидата
педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної
освіти».

Google Scholar ID: 5b1jhbEAAAAJ

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

bganna@ukr.net
+3 8 (097)89-17-960
вул. Жуковського 55-а, 208 ауд.

Лінки на профілі

ORCID: 0000-0002-9689-8497

Інститут дизайну, архітектури та журналістики —2017-2019

Research Gate

Навчалась за освітньо-професійною програмою 022 «Дизайн»,
спеціалізація «Графічний дизайн і реклама».
● У 2019 році отримала диплом магістра з відзнакою.
● Кваліфікація «Магістр зі спеціальності «Дизайн», викладач»

academia.edu

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Scopus ID: 57259536900

Інститут Реклами —2004–2009

Профіль СИНАП

Лінки на профілі

у соціальних мережах:

Навчалась за освітньо-професійною програмою 022 «Дизайн»
спеціалізація — «Графічний дизайн і реклама».
● У 2009 році отримала диплом бакалавра з відзнакою
● Здобула кваліфікацію бакалавра з дизайну

FaceBook

Сфера наукових
інтересів:
Цифрові інтерактивні сервіси для
навчання і викладаня;
навчальна інфографіка;
практика арт-візіонерів у сучасному світі;
традиційний і сучасний кардмейкінг.

Вища освіта (Спеціаліст)
Мелітопольський державний педагогічний інститут -1991–1996

Навчалась за спеціальністю «Хімія та інформатика і обчислювальна
техніка»
● У 1996 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою
● Здобула кваліфікацію «Учитель хімії та інформатики і
обчислювальної техніки середньої школи»

ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ

Стек технологій:

Спілка дизайнерів України

Дизайн та комп'ютерна графіка:

2008 - теперішній час
З 2008 року членкиня Спілки дизайнерів України за напрямом Дизайносвіта

Знання мов:

ДОСВІД РОБОТИ
Кафедра дизайну

Українська
Російська
Англійська

Запорізький національний університет —2020 - т.ч.
● З вересня 2020 року по теперішній час працює на посаді доцентки
кафедри дизайну
Викладає дисципліни «Візуальні комунікації», «Дизайн реклами»,
«Арт-проєкти» та ін.
Здійснює наукове керівництво кваліфікаційними проектами та
виробничою (переддипломною) практикою.
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Кафедра дизайну (Мелітопольський ІЦ)
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Лінки на додаткову
інформацію:
Сертифікати, дипломи, відзнаки

Ресурси натхнення:

Інститут Реклами —2004-2019
● З 2016 по 2019 р. обіймала посаду професора кафедри дизайну
● З 2007 по 2016 р. обіймала посаду доцента кафедри дизайну
● З 2004 по 2007 р. працювала старшим викладачем
Викладання дисциплін «Дизайн реклами», «Комп’ютерна графіка» та
ін. Здійснювала керування дипломними проектами.
● З
2009
по
2010
р.
обіймала
посаду
методиста
Ведення діловодства та здійснення документообігу

Кафедра інформатики та кібернетики

Життєве кредо:
«Неважливо,
скільки Уроків у твоєму Житті,
важливо
скільки Життя у твоїх Уроках»

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького — 1996-2020
● З квітня по вересень 2010 р. призначена виконуючою обов'язки
завідувача кафедри
● З вересня 2005 по жовтень 2020 р. працювала на посаді доцентки
кафедри інформатики і кібернетики
● З 2001 по 2005 рр. працювала на посаді старшої викладачки
кафедри
● З 1996–2001 рр. працювала на посаді асистентки кафедри
Викладала дисципліни «Комп’ютерний дизайн», «Комп’ютерна
графіка», «Обробка зображень і мультимедіа», «Методика навчання
інформатики» та ін. Здійснювала керування виробничою практикою,
курсовими та дипломними проектами.

ВИСТАВКИ
«Корнєйчуковський фестиваль
дитячої книги»
Одеса, ЦеХАБ вересень 2018

ДОПИСИ У ЗМІ ПРО ДОСЯГНЕННЯ
Об'ємні книги з «живими»
картинками
Телекомпания «МТВ-ПЛЮС»
вересень 2018

В Мелітополі роблять 3D-книги
МВ «Местные Вести»
лютий 2017

Книги, которые живут
Главная газета Мелитополя
15—21 лютого 2017

Как построить Эйфелеву башню,
знаем не по книжкам
«Панорама»
вересень 2018

Книги с секретом
«Межрайонный вестник»
15—21 лютого 2017

До переліку усіх дописів

СВІДОЦТВА ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА
на твір Літературний твір навчального характеру
"Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни
"Методика викладання інформатики (з курсовою роботою)".
Свідоцтво № 98184
від 17.06.2020р.

