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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Старший викладач кафедри технологій 
навчання, охорони праці та дизайну 
Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти. Кандидат технічних наук.
 

 

WORKING SKILLS  
(РОБОЧІ НАВИЧКИ, УМІННЯ) 

Soft skills – постановка цілей, планування, 
прийняття рішень, робота в команді, вміння 
переконувати, управління конфліктами, саморегуляція, 
особистісний розвиток, ерудованість, креативність, 
критичне мислення, опірність стресам. 

Hard skills – застосовування ефективних форм, 
засобів, методів і прийомів навчання та консультування; 
адаптування й модифікування навчальних матеріалів до 
потреб слухачів; створення інформаційного та 
візуального контенту як для очного, заочного, так і 
дистанційного навчання; вміння оцінювати освітній 
процес та визначати напрями його удосконалення; 
навички мотивувати слухачів до пізнавальної діяльності. 

Цифрові –  уміння створювати власні стратегії 
пошуку та фільтрації цифрового контенту та інформації; 
взаємодія та обмін інформацією з колегами та 
слухачами за допомогою цифрових технологій; 
застосування мережевого етикету; розробка, інтеграція 
та перероблення цифрового контенту; знання основ 
цифрової безпеки та захисту персональних даних. 
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ДОСВІД РОБОТИ 
 

Стаж роботи: стаж наукової і науково-
педагогічної роботи становить 17 років. 

 
Досвід роботи у науково-дослідній установі. З 

2002 р. по 2018 р. – Науково-дослідний інститут гірничої 
механіки ім. М.М.Федорова. Працювала на посадах - 
інженер, науковий співробітник, заступник завідувача 
відділу інтелектуальної власності, завідувач відділу 
інтелектуальної власності, завідувач наукового-
дослідного центру інтелектуальної безпеки та підготовки 
наукових кадрів.  

 
Досвід роботи у ЗВО. З 2018 - дотепер – 

Білоцерківський інститут неперервної професійної 
освіти, старший викладач кафедри технологій навчання, 
охорони праці та дизайну. 
 

 

ОСВІТА 
 
1997-2002 рр. - Донецький національний 

університет (м. Донецьк). Кваліфікація «Економіст-
математик» (диплом з відзнакою). Освітньо-
кваліфікаційний рівень: спеціаліст. 

2004-2007 рр. –Науково-дослідний інститут гірничої 
механіки ім. М.М.Федорова (м. Донецьк). Аспірантура. 
Спеціальність: гірничі машини 

2010 р. - Донецький національний технічний 
університет (м. Донецьк). Захист кандидатської 
дисертації та присудження наукового ступеня «кандидат 
технічних наук». Спеціальність: 05.050.06 «гірничі 
машини». Тема дисертації: «Оцінка експлуатаційної 
надійності шахтних вентиляторів головного 
провітрювання». 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ 
 

 ініціативність, 
 цілеспрямованість, 
 творчий підхід, 
 пунктуальність, 
 вимогливість до себе. 
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ПУБЛІКАЦІЇ 
Є автором понад 30 публікацій, в тому числі 11 

фахових, 3 патентів України на корисні моделі. 
 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки «Інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті» 

Підвищення кваліфікації за програмою 
«Впровадження міжнародного стандарту з охорони праці 
ISO 45001:2018 на підприємствах України»  

Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-
тьютори (організатори) дистанційного навчання 
університетів, академій та інститутів»  

Підвищення кваліфікації за програмою для 
викладачів з охорони праці ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  
 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
Викладає на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти модулі «Економіко-правові 
питання діяльності педагогічних працівників», «Загальні 
питання охорони праці та БЖД», «Інформаційно-
комунікаційні технології, захист інформації та 
інтелектуальна власність». Є співрозробником 
навчального модулю «Інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті» та спецкурсів «Відкрита освіта і 
дистанційне навчання», «Хмарні технології», 
«Організація та проведення вебінарів». 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОВИ 
(рівень володіння) 

 
 українська (носій), 
 російська (носій), 
 англійська (базовий 

рівень: розмова на 
прості теми, розуміння 
спеціалізованої 
літератури) 

 

 
  



CURRICULUM VITAE PROFILE 

 
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 2020 

ГРЯДУЩА 
Віра Володимирівна       
 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Участь у міжнародних конференціях та форумах: 
Scientific discoveries: projects, strategies and 

development: international scientific-practical conference 
(25.10.2019, Edinburgh, Scotland, GBR). Захід схвалено 
ResearchBib та включено до каталогу міжнародних 
конференції на офіційному веб сайті Academic Research 
Index Конференцію сертифіковано Euro Science 
Certification Group за науковим стандартом SCC-2000. 

Міжнародна наукова конференція «Наукові теорії 
сьогодення та перспективи розвитку наукової думки» (11 
жовтня, 2019 р., м. Київ). 

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Сучасний рух науки» (3-4 жовтня 2019 р., 
м. Дніпро) 

Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти 
«Відкрита освіта у суспільстві знань» (1-2 жовтня, 2019, 
Київ) 

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання 
дорослих в системі неперервної освіти» (29 листопада 
2018 р., Біла Церква) 
 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Член та секретар благодійної організації «Lions 

Club Svyatogorsk», яка входить до Міжнародної Асоціації 
Клубів Левів «Lions Clubs International». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХОБІ 
 
 малювання, 
 психологія. 

 
 

 


