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ЧІРІКОВАЧІРІКОВАЧІРІКОВА   
АННА АННА АННА    
ІГОРІВНАІГОРІВНАІГОРІВНА 

1995–2005 - навчалася у Черкаській спеціалізованій школі 

гуманітарно-еститичного профілю № 20 

2005–2010 - студентка Черкаського національного  

університету імені Богдана Хмельницького 

Директор ПП «LUXURY» (м. Черкаси). 

Наукові інтереси: педагогіка, методика навчання, освітні 

вимірювання, соціометрія.  
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Шановні друзі! 

Вітаю Вас від усієї душі з величезним до-

сягненням – Ви отримали ступінь магістра! 

Для досягнення цієї мети Вам потрібно 

було докласти чимало сил, завзяття, працьо-

витості.  

Отриманий Вами диплом, засвідчує  

визнання кваліфікації, що відповідає найви-

щим світовим стандартам.  

Тепер Ви починаєте не менш важливий 

етап свого життя – втілення набутих знань у 

повсякденній роботі. 

Бажаю Вам всього найкращого,  

подальших, не менш блискучих успіхів та  

перемог. 

 

Ваш ректор В.П. Андрущенко  
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першого проректора 
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завідувач  
випускаючої 

кафедри комп’ютерної  
інженерії, 

доктор  
педагогічних наук , 

професор 

 

Шановні колеги! 

Підготовку фахівців з освітніх вимірю-

вань слід розглядати як динамічний процес 

реалізації взаємопов’язаних і взаємозумов-

лених фундаментальної та професійної скла-

дових, які і забезпечують прогнозовану 

якість формування компетентностей та про-

фесійно значущих властивостей особистості. 

Саме через це в рамках проекту 

“Освітні вимірювання, адаптовані до  

стандартів ЄС” за програмою TEMPUS – IV 

нами докладено максимальних зусиль щодо 

організації навчального процесу, збагачення 

навчальної бази, забезпечення викладання 

курсів провідними фахівцями у галузі освіт-

ніх вимірювань України і світу. 

Бажаю Вам нових творчих злетів,  

невтомної наукової енергії, щиросердного 

бажання вдосконалювати технології освітніх 

вимірювань. 

 

В.П. Сергієнко 

ХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКО   
МАРГАРИТАМАРГАРИТАМАРГАРИТА   

АНАТОЛІЇВНААНАТОЛІЇВНААНАТОЛІЇВНА 

1980–1990 — навчалась у Криворізькій СШ №71 

1991–1996 — студентка механіко-математичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

1996–1999 — аспірантка інституту математики 

 

Вчитель математики середньої загальноосвітньої школи  

№ 285   м. Києва. 

 

Наукові інтереси: інформаційні технології  в навчанні 
математики, освітні вимірювання. 



РУСІНАРУСІНАРУСІНА   
НАТАЛІЯНАТАЛІЯНАТАЛІЯ   
ГЕННАДІЇВНАГЕННАДІЇВНАГЕННАДІЇВНА   
 

1978–1988— навчалася у СШ № 6  м. Борисполя 

1989–1995— студентка Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (факультет кібернетики) 

1995–2000— студентка Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  (юридичний факультет) 

Захистила магістерську роботу "Технологія контрольно-

оцінювальної діяльності навчання сучасних інформаційних 

технологій студентів юридичних факультетів". 

Працює на факультеті кібернетики КНУ.  

Наукові інтереси: інформаційні технології в юриспруденції, 
дистанційне навчання юристів. 

Кудін Анатолій Петрович 

проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій 
навчання, директор Інституту Інформатики,  
доктор фізико-математичних наук, професор 

Вернидуб Роман Михайлович 

проректор з навчально-методичної роботи,  

професор кафедри педагогіки вищої школи,  

кандидат фізико-математичних наук 

Жабєєв Георгій Володимирович 

заступник директора з наукової роботи та інформаційно-

комунікаційних технологій,  

кандидат педагогічних наук, доцент 

Малежик Михайло Павлович 

доктор фізико-математичних наук,  

професор кафедри комп’ютерної інженерії 

Умрик Марія Анатоліївна 

старший викладач кафедри  теоретичних основ  

інформатики , кандидат педагогічних наук 

Біляй Юрій Петрович 

викладач кафедри теоретичних основ інформатики 

Чернін Ігор Маркович 

кандидат економічних наук, доцент , 

доцент кафедри соціальної політики 

Наші викладачі: 



1980 – 1991 навчався у Кам’янець-Подільській середній 

школі № 16 

1991 – 1996 студент Кам’янець-Подільського державного 

інституту ім. В.П. Затонського 

2003 – 2004 навчався у магістратурі Кам’янець-Подільського 

державного університету. 

Старший викладач кафедри інформатики Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка.   

В НПУ ім. М.П. Драгоманова захистив роботу на тему: 

«Інструментальні програмні системи для розроблення і 

використання тестових завдань». 

Наукові інтереси: інформаційні технології в освітніх 

вимірюваннях, застосування технологій 

компанії Microsoft в освіті і науці. 

АНДРУХОВСЬКИЙАНДРУХОВСЬКИЙАНДРУХОВСЬКИЙ   
АНДРІЙАНДРІЙАНДРІЙ   
БОРИСОВИЧБОРИСОВИЧБОРИСОВИЧ 

СЕМКОСЕМКОСЕМКО   
ОЛЕКСАНДРОЛЕКСАНДРОЛЕКСАНДР   

МИКОЛАЙОВИЧМИКОЛАЙОВИЧМИКОЛАЙОВИЧ 

1994–2000 – навчався у Бобровицькій  ЗОШ I-III ст.   

Черкаської обл. 

2005–2010 – студент Національного педагогічного 

університету М.П. Драгоманова 

 

Захистив магістерську роботу на тему “Проблеми створення 

тестування з письмовими відритими відповідями ”. 

Працює на підприємстві “ГазФаєрІнвест”. 

 

Сфера наукових інтересів: фізика, психологія. 



САВЧЕНКО САВЧЕНКО САВЧЕНКО 
ВІТАЛІЙВІТАЛІЙВІТАЛІЙ   
МИКОЛАЙОВИЧМИКОЛАЙОВИЧМИКОЛАЙОВИЧ   
 

1996–2007 – навчався у Мошнівській ЗОШ I-III ст.   

Черкаської обл. 

2007–2011 – студент Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

Захистив магістерську роботу на тему “Комп’ютерне 

адаптивне тестування”. 

Працює на посаді провідного спеціаліста відділу психометрії 

Українського центру оцінювання якості освіти. 

Сфера наукових інтересів: освітні вимірювання, психологія, 

статистика. 

1984–1994 навчалася у Золотоніській загальноосвітній школі 

№ 3 Черкаської області 

1994–1999 студентка Черкаського державного університету 

імені Богдана Хмельницького 

2001–2005 навчалася в аспірантурі Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, 

науковий керівник – професор Коршак Євген Васильович 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Черкаського національного університету. 

У магістратурі захистила роботу на тему «Експеримент із 

впровадження тесту ТЗНК в систему ЗНО в Україні». 

Наукові інтереси: методика навчання фізики, математика, 

інформаційні технології, педагогіка, 

психологія емоцій. 

БОДНЕНКО БОДНЕНКО БОДНЕНКО    
ТЕТЯНА ТЕТЯНА ТЕТЯНА    

ВАСИЛІВНАВАСИЛІВНАВАСИЛІВНА 



1996–2006 навчалась в Черкаській загальноосвітній школі  

I-III ступенів № 8 

2006–2011 навчалась в Черкаському національному 

університеті ім. Б. Хмельницького  

Працює на посаді секретаря Науково-методичного центру 

моніторингу якості освіти в НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Захистила магістерську роботу на тему «Використання 

середовища Moodle для діагностики знань студентів з фізики».  

Наукові інтереси: методика навчання фізики, освітні 

вимірювання.  

БОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКО   
ІРИНАІРИНАІРИНА   
ЮРІЇВНАЮРІЇВНАЮРІЇВНА 

НАУМЕНКО НАУМЕНКО НАУМЕНКО 

СВІТЛАНАСВІТЛАНАСВІТЛАНА   

ОЛЕКСАНДРІВНАОЛЕКСАНДРІВНАОЛЕКСАНДРІВНА 

1986–1990 - навчалася у початковій школі № 11 м. Ірпеня 

1990–1997 - навчалася у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 5   м. Ірпеня 

До навчання у магістратурі на спеціальності “Освітні 

вимірювання” закінчила Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка (спец. «Економічна і соціальна 

географія»).  

З 2002 р. працює в Інституті педагогіки НАПН України. 

Науковий співробітник лабораторії оцінювання якості освіти 

Інституту педагогіки НАПН України.  

Працює над проблемою створення і застосування тестових 

технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів основної і 

старшої школи.  

Наукові інтереси: географія, тестові технології. 



НАКОНЕЧНА НАКОНЕЧНА НАКОНЕЧНА 
НАДІЯНАДІЯНАДІЯ   
МИКОЛАЇВНАМИКОЛАЇВНАМИКОЛАЇВНА   
 

1965–1975 - навчалася у Бобровицькій середній школі № 1 
Бобровицького району Чернігівської області 

1975–1980 - студентка фізико-математичного факультету 
Ніжинського державного педагогічного інституту  
ім. М.В. Гоголя 

1980–1999 - учитель математики Монастирищенської  середньої 
школи Ічнянського району Чернігівської області 

1999–2007 - заступник директора з навчально-виховної роботи  та 
вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії 
Монастирищенської   ЗОШ І - ІІІ ступенів 

2007–2012 - заступник директора з навчально-виховної роботи  та 
вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії Бобровицької 
гімназії  (Чернігівська обл.) 

2011–2012 - магістратура інституту інформатики  
НПУ ім. М.П. Драгоманова  

Захистила наукову роботу  на тему: «Моніторинг якості освіти у 
школі».  

Працює на посаді заступника директора з навчально-виховної 
роботи у Бобровицькій гімназії Бобровицької районної ради 
Чернігівської області. 

ГРИЦЕНКОГРИЦЕНКОГРИЦЕНКО   
ОЛЬГАОЛЬГАОЛЬГА   

МИКОЛАЇВНАМИКОЛАЇВНАМИКОЛАЇВНА 

1977–1987 навчалася у Золотоніській середній школі № 5 

1987–1992 студентка Черкаського державного 
педагогічного інституту ім. 300-річчя возз'єднання України з 
Росією 

Викладає математику в Черкаській ЗОШ № 5. 

У магістратурі захистила роботу на тему «Використання 

програмних засобів автоматизації виконання та опрацювання 

результатів тестування». 

Наукові інтереси: методика навчання математики, 

математика,  педагогіка, освітні 

вимірювання. 



ДАНЬКІВДАНЬКІВДАНЬКІВ   
ОЛЬГАОЛЬГАОЛЬГА   
ЯРОСЛАВІВНАЯРОСЛАВІВНАЯРОСЛАВІВНА 

1986–1997 - навчалася у Журавнівській середній школі 

Жидачівського району Львівської області 

1997–1998 - навчалася у Новороздільському професійно-

технічному училищі № 5 Львівської області за спеціальністю 

"Бухгалтер малого підприємства" 

1998–2003 - студентка Дніпропетровського національного 

університету 

Працює начальником організаційно-методичного відділу 

Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Захистила магістерську роботу на тему "Моніторинг якості 

освіти: сучасні погляди на проблему". 

Наукові інтереси: організаційно-методична діяльність ЗНО, 

освітні вимірювання. 

ЛИСЕЦЬКИЙ ЛИСЕЦЬКИЙ ЛИСЕЦЬКИЙ 
ФЕДІР ФЕДІР ФЕДІР    

СЕРГІЙОВИЧСЕРГІЙОВИЧСЕРГІЙОВИЧ   
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