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КВАЛІФІКАЦІЯ 

2018 р. Київський національний торговельно-економічний університет, доцент 
кафедри журналістики і реклами.  

2016 р.  Київський університет імені Бориса Грінченка. Захистила кандидатську 
дисертацію на здобуття кандидата педагогічних наук (13.00.04) на тему: 
«Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої 
продукції в Україні (60-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)» 

2000 р. Закінчила університет КНУБА (Київський національний університет 
будівництва та архітектури), спеціальність за дипломом «Художник-
педагог», спеціалізація «Образотворче мистецтво, креслення». 

Досвід роботи:  Працювала на різних дизайнерських посадах з 2000 до 2011 року.  

  

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ 

Член Вченої ради Інституту мистецтв 

Розробник  навчальних програм дисциплін «Комп’ютерні дизайн-технології», 
«Комп`ютерна графіка та моделювання упаковки», «Технології поліграфії», Макетування 
та моделювання пакування. 

Розробник електронних навчальних курсів з дисциплін «Комп’ютерні дизайн-технології» 
для 2, 3, 4 курсу, «Технології поліграфії» 4 курс,  «Комп`ютерна графіка та моделювання 
упаковки»  3 курс. 

Автор навчального посібника «Комп’ютерні дизайн технології» (передано до друку). 

Участь в роботі Державної екзаменаційної комісії. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Cтажування «Education in the field of pedagogy and psychology: prospective and priority 
directions of scientific research» : Internship proceedings, November 27 - December 1, 2017. 
Lublin. 

Учасник щорічних міжнародних науково - практичних конференцій вищих навчальних 
закладів. 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ  
Комп’ютерна графіка в рекламі; 
Макетування у рекламі. 
За минулі роки викладала також дисципліни: 
Комп’ютерні дизайн технології 4 курс; 
Технології поліграфії, 4 курс; 
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Фотографія та фотографіка 4 курс; 
Комп’ютерна графіка у рекламі 5 курс (магістри); 
Інфографіка та фотографіка 5 курс (магістри). 
 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Комп’ютерні технології в дизайні об’єктів реклами, Інтернет-технології в освіті. 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=keb_t6AAAAAJ&view_op=list_works&sor
tby=pubdate 
 
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ 

Програми: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Microsoft Office (Excel, 
Word, PowerPoint). 

Володіння мовами: українська, російська – рідні. Англійська – pre-intermediate,  у процесі 
вдосконалення. 

Захоплення: мистецтво, подорожі, різні види ручної творчості – шиття, плетення з 
бісеру, в’язання тощо. 

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 
Тези для стажування «Інформаційні засоби у викладанні спеціальних дизайнерських 
дисциплін» Scientific pedagogical internship «Education in the field of pedagogy and 
psychology: prospective and priority directions of scientific research» : Internship proceedings, 
November 27 - December 1, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 42-45.   
 
Участь у дванадцятій міжнародній науково-практичній конференції «Высшее 
гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы» «Использование 
современных тенденций в рекламе в преподавании дисциплины «Компьютерная графика 
и моделирование упаковки» для студентов специализации «Дизайн печатной продукции» 
с. 48-52 
 
Брюханова Г.В. «Проблеми формування змісту і методики викладання навчальних 
дизайнерських дисциплін у вищій школі». Матеріали ХІІІ Міжнародній науково-
практичної конференції: Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-
мистецькі аспекти розвитку 16-17 листопада 2017 р.  
Брюханова Г.В. «Розробка та впровадження електронного навчального курсу 
«Комп’ютерна графіка та моделювання упаковки» з використанням сучасних тенденцій у 
рекламі». Матеріали  всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українське 
суспільство: основні  виміри» с. 24-26 
 
Брюханова Г.В. Викладання «Комп’ютерної графіки та моделювання упаковки» на базі 
ЕНК з урахуванням сучасних рекламних тенденцій. Вісник ХДАДМ, Харків. 2/2017. С. 7-
14. 
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