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ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Присвоєння вченого звання доцента
06 червня 2022

Рішенням  вченої  ради  Запорізького  національного
університету від 22 лютого 2022 року присвоєно вчене звання
доцента  кафедри  дизайну.  Атестат  доцента  видано  на
підставірішення атестаційної колегії від 06 червня 2022 року

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Міжнародне стажування
Baltijas Starptautiskā akadēmija 16 жовтня — 12  листопада 2021

З 18 жовтня по 12 листопада 2021 року пройшла міжнародне
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ● на  базі  Школи  дизайну  Балтійської  міжнародної

академії● за  професійним  модулем  стажування  на  тему
«Theoretical  and  Methodological  Principles  of  Teaching
Design Software for  the Digital  Environment in  Modern
Design  Education» («Теоретико-методологічні  засади
навчання  програмним  засобам  дизайну  для  цифрового
середовища в сучасній дизайн-освіті»)● у очно-дистанційному форматі

● керівником  стажування  виступив  Михайло  Копєйкін  –
член Спілки дизайнерів Латвії (Latvijas Dizaineru savienība),
директор  відділу  комп’ютерного  дизайну  та  мистецтва,
директор  Школи  дизайну  БМА,  професор,  MG.  ART
(дизайн),  професор,  керівник  програми  «Дигіта
візуалізація» та сертифікований дизайнер

ОСВІТА

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (PhD)

          Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького — 2016-2020

Аспірантка кафедри інформатики і  кібернетики. Навчання за
спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).
● У 2020 році захистила дисертацію на тему «Формування

графічної  компетентності  майбутніх  бакалаврів  з
комп’ютерних  наук» у  спеціалізованій  вченій  раді
ДФ 18.053.002  Мелітопольського  державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

● Здобула  науковий  ступінь  PhD  (доктора  філософії) у
галузі  Освіта/Педагогіка за  спеціальністю  015
Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 Інститут дизайну, архітектури та журналістики — 2017-2019 

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»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
          Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького — 2014-2016

Навчалась за основним напрямом підготовки «Системні науки
та кібернетика. Інформатика»
● У 2016 році  отримала диплом магістра за спеціальністю

«Інформатика» з відзнакою. 
● Здобула  кваліфікацію  «Магістр  інформатики.  Викладач

інформатики вищого навчального закладу».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

                                                        Інститут Реклами — 2010-2015 

Навчалась за освітньо-професійною програмою 022 «Дизайн»
спеціалізація — «Графічний дизайн і реклама».
● У 2015 році отримала диплом бакалавра
● Здобула кваліфікацію бакалавра з дизайну

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
         Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького — 2010-2014

Навчалась  за  освітньо-професійною  програмою  підготовки
бакалавра за напрямом підготовки «Інформатика»
● У 2014 році отримала диплом бакалавра. 
● Здобула кваліфікацію бакалавра, вчителя інформатики

Освітньо-кваліфікаційний рівень
професійно-технічної освіти

                                     Токмацький професійний ліцей — 2007-
2010

Навчалась  за  освітньо-професійною  програмою  підготовки
кваліфікованого  робітника  та  здобула  професію  художника
мініатюрного живопису
● У 2010 році отримала диплом кваліфікованого робітника з

відзнакою. 
● Здобула  кваліфікацію  «Художник  мініатюрного

живопису» п’ятого розряду

ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ

Спілка дизайнерів України

2018 - теперішній час

З 18 січня 2018 року членкиня Спілки дизайнерів України за
напрямом Дизайн-освіта

Українська асоціація дослідників освіти
2021 - теперішній час

З  14  січня  2021  року  членкиня  Української  асоціації
дослідників освіти

Національна Асоціація художників та скульпторів
України

2019 - теперішній час
З 29 листопада 2019 року членкиня  Національна Асоціація
художників та скульпторів України за напрямом Дизайн

РЕДАКЦІЙНІ КОЛЕГІЇ
Yearbook of Moving Image Studies (YoMIS)

                                                    Німеччина, 2020 - теперішній час

Член редакційної колегії та рецензент Yearbook of Moving
Image  Studies  (YoMIS) —  преміального  видання,  яке
планується  й  керується  засновниками  та  адміністративною
радою  Дослідницької  групи  «Moving  Image  Science»  (м. Кіль,
м. Мюнстер,  Німеччина)  та  публікується  виданням  «Büchner-
Verlag». YoMIS — це міжнародне міждисциплінарне видання з
подвійним сліпим рецензуванням.
Матеріали  збірника  присвячені  поєднанню  дизайну  та
анімаційної графіки з технологією доповненої реальності.
Цей  науковий  літопис  відображає  й  обговорює  наукові,
інтелектуальні  та  художні  аспекти  анімаційних  зображень  із
міждисциплінарної  точки  зору,  зорієнтовано  на  медіа  та
кінознавство,  науки  про  комп'ютерну  та  анімаційну  графіку,
історію  мистецтва,  ігрознавства  та  інші  галузі  досліджень,
пов’язані  з  анімаційними  зображенням  загалом.  а  також
зв'язок з технічно орієнтованими дисциплінами.

Rajasthali Journal
                                                               Індія, 2022 - теперішній час

Член  редакційної  колегії  та  рецензент  (міжнародний)  у
Rajasthali  Journal. Rajasthali  Journal  є  мультидисциплінарним
міжнародним  журналом  з  відкритим  доступом та  подвійним
сліпим рецензуванням, що випускається  Marudhara college.

ДОСВІД РОБОТИ

Кафедра дизайну
                  Запорізький національний університет —2020 - т.ч.
● З лютого 2022 року по теперішній час працює на посаді

доцента  кафедри дизайну
● З вересня 2021 року по теперішній час працює на посаді

в.о. завідувача кафедри дизайну
● З жовтня 2020 року по теперішній час працює на посаді

старшої викладачки кафедри дизайну
Викладає дисципліни «UX/UI дизайн», «Цифровий дизайн»,
«Комплекссне  проєктування»,  «Універсальний  дизайн»,
«Авторське  право  та  інтелектуальна  власність»,
«Методологія наукового дослідження» та ін.
Гарант освітньо-професійної  програми  “Графічний дизайн”
другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Здійснює  наукове  керівництво кваліфікаційними
проектами.  
Керівник  науково-дослідної  теми  «Освіта  і  практика
дизайну:  Шляхи  розвитку  в  контексті  діджиталізації  і
євроінтеграції» (реєстраційний номер № 0121U113246) 

Кафедра дизайну
     Інститут дизайну, архітектури та журналістики — 2019-2020 
● З січня 2019 по грудень 2020 р. обіймала посаду доцента

Здійснювала  наукове  консультування  магістерських
кваліфікаційних  проектів.  Відповідальна  за  науковий
напрямок

Кафедра інформатики та кібернетики
          Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького — 2016-2020
● З вересня 2018 по жовтень 2020 р. працювала на посаді

асистента
● З лютого 2016 по червень 2018 р. працювала на посаді

викладачем-стажистом
Викладала  дисципліни  «Комп’ютерна  графіка»,
«Медіаосвіта  та  медіаграмотність»,  «Цифровий
живопис», «Вступ до дизайну», «Вступ до спеціальності»,
«Програмування»,  «Unix  подібні  операційні  системи»,
«Візуальне програмування»  та ін. 
Здійснювала керування курсовими проектами. 
Була  виконавцем  науково-дослідних  тем   «Система
підготовки  майбутніх  фахівців  з  комп’ютерних  наук  та
інформаційних  технологій  до  професійної  діяльності»
(реєстраційний  номер  №  0220U100341)  та  «Адаптивна
система  для  індивідуалізації  та  персоналізації
професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  в  умовах
змішаного навчання» (реєстраційний номер № 0120U101970)

Інформаційно-обчислювальний центр
● З лютого 2016 по січень 2018 р. працювала лаборантом,

інженером-програмістом 

Кафедра дизайну (Мелітопольський ІЦ)
                                                           Інститут Реклами —2011-2019   
● З 2011 по 2019 р. обіймала посаду методиста

Ведення діловодства та здійснення документообігу
● З 2013 по 2019 р. працювала старшим викладачем

Викладання дисциплін «Комп’ютерна графіка», «Анімаційні
технології», «Веб дизайн», «Тривимірне моделювання» та
ін.  Здійснювала  керування  курсовими  проектами та
практиками.  Відповідальна за науковий напрямок.

ВИСТАВКИ
Виставка «Іван-Богатир» –

книга з об’ємним
зображенням»

Полтава,
Полтавський краєзнавчий музей

імені Василя Кричевського, 
V Міжнародний конгрес

«Європейський вектор розвитку
українського етнодизайну» 2018

Одеса, ЦеХАБ  вересень 2018            

«Корнєйчуковський 
фестиваль дитячої книги»

ДОПИСИ У ЗМІ ПРО ДОСЯГНЕННЯ
Знай наших. Токмачанці

присуджено ступінь доктора
філософії

          міськрайонна газета “Таврія”
07.04.2020

«Іван-Богатир» – книга з 
об’ємним зображенням

Студентка мелитопольского
университета стала

лауреатом конкурса по веб-
дизайну

Телеканал «Центральний» 
(Полтава) 30.11.2019

Объемная чудо-книга 
удивила мелитопольских 
детей

0619.com.ua (Мелітополоь)
6.09.2019

Книги з «ВАУ»-ефектом «МВ»
24.01.2019

Телекомпания "МТВ-плюс"
03.10.2018 До переліку усіх дописів

СВІДОЦТВА ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

на літературний твір навчального характеру
«Навчально-методичний комплекс з дисципліни

“Проектування користувацького інтерфейсу”»
Свідоцтво № 84871

від  25.01.2019 р.
на твір образотворчого мистецтва

Художнє оформлення книжки «Іван Богатир»
(У співавторстві з Брянцевим О. А.)

Свідоцтво № 82815
від 13.11.2018 р.

на твір образотворчого мистецтва
Тривимірна книжка-іграшка "Будиночок принцеси”

Свідоцтво №  74031
від 05.10.2017 р.

До переліку усіх свідоцтв про авторське право

СТУДЕНТСЬКІ ДОСЯГНЕННЯ 
(під керівництвом)

Х Міжнародна студентська олімпіада в сфері
інформаційних технологій «IT-Universe»

                                                                                   Київ,  22 травня -
15 червня 2020

Конкурсу «Дизайн та просування бренду»

До переліку усіх студентських здобутків

Контакти:
Anyta.Chemeris@gmail.com

+3 8 (068)44-68-496

anytachemeris

Вебсайт

вул. Жуковського 55-а, 210 ауд.

Лінки на профілі
у наукометричних базах:

Google Scholar ID: P1yNDLcAAAAJ

ORCID: 0000-0003-3417-9910

Scopus ID: 57210104640

WoS Researcher ID: V-3158-2017

Research Gate

academia.edu

Microsoft academic

DBLP

Semantic Scholar

Профіль СИНАП

Лінки на профілі
у соціальних мережах:

LinkedIn

FaceBook

Лінки на профілі
мистецьких портфоліо:

ArtStation

Сфера наукових
інтересів:

Вища освіта; Дизайн-освіта;
Комп'ютерна графіка (2D/3D);

Проектування користувацького
інтерфейсу (UI/UX);

Візуальне програмування;
Іммерсивні технології (AR/VR).

Стек технологій:
Програмування:

            
Дизайн та комп'ютерна графіка:

               

                 

Знання мов:

Українська                  
Англійська                  

Польська                  
A1        A2        B1          B2        C1        C2  

Лінки на додаткову
інформацію:

Сертифікати, дипломи, відзнаки

Студентські досягнення

Ресурси натхнення:
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