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Загальні відомості

Андріанова Віра Юріївна

Освіта: повна вища
2004 рік - Тернопільськаакадеміянародногогосподарства

заспеціальністюекономікаіпідприємництво

кваліфікація бакалавр з банківської справи

2017  рік -Міжрегіональна Академія управління персоналом

за спеціальністю фінанси та кредит

кваліфікація спеціаліст з фінансового менеджменту 

2005 рік - Творча академія «АмеріканБютіІнтернешнл »

за спеціальністю:нарощування нігтів,дизайн, звичайний та спа-
манікюр

кваліфікація майстер вищої категорії



Посади 

2013-2021 р.р.

Майстер виробничого навчання за професією

манікюрник

2015-2021р.р.

Викладач професійно – теоретичного

навчання за професією манікюрник



Підвищення кваліфікації

 2016 р. Тернопільський обласний навчально-

курсовий центр, спеціальність манікюрник

 2017 р. Львівський навчально-курсовий центр

професійної освіти, спеціальна педагогічна

підготовка

 2020 р. МОН України Національний педагогічний

університет імені М.П. Драгоманова ВСП

«Львівський навчально-курсовий центр

професійної освіти», викладач професійно-

теоретичної підготовки



Підвищення кваліфікації

 2015р. Підвищення кваліфікації за 

професією манікюрник в салоні краси 

«Таміла»

 2020р. ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне 

училище сфери послуг»



Методична проблема 

2016 -2018р. Застосування різних форм та методів

навчання для формування професійної

компетентності учнів .

2020 – 2021р. Використання інтерактивних форм

навчання професійної компетентності здобувачів освіти

з професії манікюрник в умовах дистанційного навчання



Виступ на секціях, семінарах тощо різних 

рівнів

2016-2017р. Участь у обласному засіданні

методичної секції професій сфери побутового

обслуговування перукар ( перукар – модельєр);

манікюрник та візажист: провела майстер-клас на

тему: «Нарощування акрилом»



Виступив на секціях, семінарах тощо 

різних рівнів

2016-2017р. майстер – клас «Особливості покриття нігтів

гель-лаком з виконанням дизайну», проведений в рамках

декади за професією



Виступ на секціях, семінарах тощо різних рівнів

2017-2018р. виступ на тему: «Методи та прийоми

реалізації творчого потенціалу учнівської молоді

під час уроків виробничого навчання та участі у

декадах професій,конкурсах професійної

майстерності»



Виступ на секціях, семінарах тощо різних рівнів

2017-2018р. майстер-клас на тему: «Об`ємний

дизайн », особливості роботи з використанням

магнітів», проведений в рамках декади за професією .



Виступ на секціях, семінарах тощо різних рівнів

2018-2019р. Майстер-клас на тему: «Покриття

нігтів гель -лаком технікою «Об’єм»», проведений в

рамках декади за професією



Виступи на секціях, семінарах тощо різних 

рівнів

2020-2021р. майстер- клас на тему: ««Переваги та

недоліки нарощування нігтів гелем та акрилом»,

проведений в рамках декади



Відкриті виховні заходи
Конкурс фахової майстерності

2015-2016р.                                                            2016-2017р.

Декорування нігтів стразами               Фантазійний манікюр



Відкриті виховні заходи
Конкурс фахової майстерності

2017-2018р. Художній розпис гель-лаком

2020 – 2021р. «Гігієнічна чистка. Покриття гель - лаком»



Відкриті виховні заходи
Конкурс фахової майстерності

2018р. ХХ відкритий чемпіонат України «Золотий Лев» з нігтьової

естетики м.Лвьів


