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ОСВІТА

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

                                    Запорізький національний університет — 2017-т.ч.

Аспірантка.  Навчання  за  спеціальністю  015  Професійна  освіта  (за
спеціалізаціями).
● З  2017  року  працює  над дисертацію  на  тему  «Формування

мультимедійної компетентності у майбутніх дизайнерів в умовах
вищої школи».

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

                  Національний університет «Запорізька політехніка»—2020-т.ч

Навчається  за  освітньо-професійною  програмою  022  «Дизайн»,
спеціалізація — «Графічний дизайн».

Другий (спеціаліст) рівень вищої освіти

                   Запорізький національний технічний університет - 2005-2009

Навчалась за спеціальністю «Фінанси та кредит»
● У  2009  році  отримала  диплом  спеціаліста  за  спеціальністю

«Фінанси та кредит». 
● Здобула кваліфікацію «Спеціаліст з фінансів».

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

                  Запорізький національний технічний університет —2004-2009

Навчалась за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих
систем»
● У  2009  році  отримала  диплом  спеціаліста  за  спеціальністю

«Програмне забезпечення автоматизованих систем». 
● Здобула  кваліфікацію «Магістр  з  програмного  забезпечення

автоматизованих систем».

ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ

Спілка дизайнерів України

2019 - теперішній час

З 2019 року членкиня Спілки дизайнерів України за напрямом Дизайн-
освіта

ДОСВІД РОБОТИ

Кафедра дизайну

                                    Запорізький національний університет —2017 - т.ч.

● З 2017  року  по  теперішній  час  працює  на  посаді  старшої
викладачки

Викладає  дисципліни  «Комп'ютерні  технології»,  «Технології
поліграфії»,  «Мультимедійні  технології»,  «Motion-дизайн»  та  ін.
Здійснює  наукове  керівництво  практиками,  курсовими  та
кваліфікаційними проектами ОП «Графічний дизайн»"

Запорізький гідроенергетичний коледж

                              Запорізька державна інженерна академія —2009-2018

● З  2009  по  2018  р.  обіймала  посаду  викладача  спецдисциплін
186 "Видавництво та поліграфія"

● З  2010  по  2017  р.  працювала  заступником/відповідальним
секретарем Приймальної комісії коледжу.

Викладає  дисципліни «Комп’ютерна  графіка»,  «Дизайн  друкованої
продукції»,  «Обробка  образної  інформації»,  «Комп’ютерне
проектування та моделювання» та ін.
Здійснювала керівництво практиками, дипломними проектами

ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ

International IT Forum

                                                                                                                 2018, 2019

Член команди організаторів і lead-designer масштабного International IT
Forum. Наукове консультування та дизайн-супровід групи компаній

Global Genesis

Наукове консультування та дизайн-супровід ТОВ «MLSgroup», НМЦ
Департаменту освіти і науки ЗМР, Запорізької обласної ради.

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИ

Дизайн і верстка книги «Театр Горени Хмільової» 
Ульріке Нойманн 

видавництво «Status», 2018

ISBN 978-617-7353-92-7

Індивідуальна дизайнерська діяльність

● У тісній співпраці  з ТОВ «MLSgroup» (2014-2021) дизайнер цілого
ряду  проєктів  з  розробки  візуальної  ідентифікації  об’єднаних
територіальних  громад  України:  Плодорідненської  ОТГ  (Запорізька
обл.), Шахівської ОТГ, Лиманської ОТГ (Донецька обл.),  Пирятинської
ОТГ (Полтавська обл); дизайн презентацій та посібників серії тренінгів
з децентралізації в Україні від USAID.

Серед понад 100 дизайн-проєктів Виноградової А.С.:
● розробка  логотипу  і  айдентики  Запорізького  муніципального
футбольного клубу «Металург», 
● дизайн  зовнішньої  реклами  Запорізької  міської  ради,  білбордів  і
сітілайтів, веб-банерів для КП Градпроект (2015-2018),
● дизайн інфографіки та щорічного звіту міського голови (2016-2018),
● розробка візуальних комунікацій та іміджевого каталогу Навчально-
методичного центру Департаменту освіти і науки ЗМР,
● дизайн і верстка газетного видання київського приватного зоопарку
«XII Місяців» (2016), газети «Актуально», Запоріжжя (2019),
● візуальне  оформлення  «Покровського  ярмарку»,  фан-зони  EURO-
2016 на каскаді фонтанів Райдуга, м. Запоріжжя,
● розробка інформаційних стендів Проєкту реконструкції запорізького
міжнародного аеропорту,
● дизайн  сайтів  для  Центру  швейного  обладнання,  Garudan,
Richpeace,  SCHMETZ,  запорізького  отоларінголога,  онлайн-магазину
дитячого  одягу,  інтерфейсу  для  системи  тестування  вступників
коледжу,
● айдентика  для  проєктів  Global  Genesis,  виробника  3D-принтерів
NYUTON, креативного простору TUMO KyiV, Investment Business School,
онлайн-лікарні Global MedHelp, щорічного міжнародного ЕКО-форуму,
ЖК  Crystal  House,  «Будинку  канцелярії»,  юридичної  фірми
«Tax&Customs  Legal  Bureau»,  політичної  партії,  квеструмів
«Подземелье»  і  «SkyRiM»,  виробника  світлообладнання  «LEDium»,
тенісних столів «Tiger Sport», команди з пляжного футболу «Штурм»,
тревел-програми «В пошуках інновацій» від GlobalMedia та ін.

СТУДЕНТСЬКІ ДОСЯГНЕННЯ 
(під керівництвом)

Міжнародний конкурс ілюстраторів книг для дітей
ім. Р. Сахалтуєва

                                                Київ,  Верховної Ради України, 1 червня 2021

Робота Вікторії Барабаш керівництвом А. С. Виноградової
увійшла в топ-20 серед сотень робіт художників, ілюстраторів, графіків-

дизайнерів, моушн-дизайнерів, аніматорів України, Білорусі та Грузії
Урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародного конкурсу

ілюстраторів книг для дітей ім. Р. Сахалтуєва, а також виставка кращих
робіт конкурсантів, відбулась у День захисту дітей 1 червня 2021 року у

кулуарах Верховної Ради України.

Міжнародне Бієнале дизайну «COW 2020»

                                                     Дніпровська Центральна міська бібліотека

Ґедзь І.
(Призер)

Барабаш В.
(Номінант)

Димова Н.
(Номінант)

Міський конкурс соціального плакату 
"Збережемо майбутнє молоді"

                                                                    Запорізька міська рада 2019, 2020

Буліпоп К.
ІІ місце

2019

Вінічук В.
І місце
2020

Шевчик Н.
ІІ місце

2020

Димова А. 
ІІІ місце

2020

ВИНОГРАДОВА
Анна Сергіївна

Старша викладачка кафедри дизайну, 
членкиня Спілки дизайнерів України

:Контакти

vinogradova.as@gmail.com

+3 8 (093)43-21-562

вул. Жуковського 55-а, 208 ауд.

  Лінки на профілі
  :у наукометричних базах

Google Scholar ID: kDkiyyoAAAAJ

ORCID: 0000-0001-6981-3614

Scopus ID: 57259510700

Research Gate

Профіль СИНАП

  Лінки на профілі
  :у соціальнихмережах

FaceBook

 Сфера наукових
:інтересів

Дизайн-освіта, підготовка графічних

дизайнерів,

формування мультимедійної

компетентності,

комп’ютерні технології в дизайні, digital

design, особливості візуальної

ідентифікації громад в Україні

 :Стек технологій
Дизайн та комп'ютерна графіка:

               

      

 Знаннямов:

Українська                  

Російська                  

Англійська                  
A1     A2     B1      B2     C1     C2 

  Лінки на додаткову
:інформацію

Сертифікати, дипломи, відзнаки
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