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ПОРТФОЛІО

2000-2006.  Відкритий міжнарод-
ний університет розвитку людини 
«Україна». Спеціальність «Видав-
нича діяльність та редагування». 
Кваліфікація — редактор.

1998-2000. ВПУ №2 Київського 
державного торгівельно-еконо-
мічного університету.

Курси:
2008-2009. Художня студія Цен-
трального будинку художників.

2006. Курси підвищення кваліфі-
кації спеціалістів з додрукарської 
підготовки.

2002. Курси комп’ютерної вер-
стки та графіки. 

БОНДАРЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Я — графічний дизайнер. Працюю в галузі більше 15 років. З 2016 року 
працюю на фрілансі та аутсорсі. Мої клієнти зайняті у різних сферах — ме-
дичній, хімічній, соціальній, будівельній, фешн, фармакалогічній, освітній, 
друкарській тощо. Зовсім різні потреби, різні підходи до роботи. Великі 
організації та приватні особи.

Під час роботи на фрілансі та аутсорсі здобула навички з ефективного 
розподілу часу та задач за пріорітетністю. Також набула досвіду працю-
вати в жорстких дедлайнах. Я відповідаю не тільки за дизайн, а й за кін-
цевий результат друку. Працюючи з різними людьми, навчилася чути їхні  
побажання та розуміти потреби, працювати за брифами та бренд-буками. 

ДОСВІД РОБОТИ

2016 по сьогодні. ТОВ Видавничий дім «Ожива». Дизайнер-верстальник.
• дизайн та верстка медичної навчальної літератури;
• верска каталогів продукції;
• оформлення виставок та конференцій.

2011-2016. ТОВ  РА «Рек.Тайм». Дизайнер-верстальник. 
• розробка макетів рекламної продукції;
• розробка логотипів, фірмового стилю;
• дизайн та верстка багатосторінкових видань (книги, каталоги);
• дизайн та верстка щотижневої газети з ТВ-програмою;
• розробка та адаптація рекламних макетів для друку в периодичних 

виданнях;
2011.  РА «Імперія реклами». Дизайнер. Тимчасове заміщення дикретного 

працівника.
2010-2014. РА «PR технології». Дизайнер. Аутсорс.

• разработка фірмового стилю, зовнішньої реклами, POS-материалів.
2009-2012. Фешн-студия «Purity». Дизайнер аксесуарів.
2007-2009. Догляд за дитиною, фріланс.
2006-2007. ТОВ «Грандіс Груп». Дизайнер-верстальник.

• створення макетів рекламної та книжкової продукції, доопрацюван-
ня сторонніх макетів;

• подготовка, переверка та передача макетів до друку.
2003- 2006. Видавничо-поліграфічний комплекс Університета «Україна». 

Оператор комп’ютерної верстки. З 2005 —  начальник відділу верст-
ки та дизайну (суміщувала посаду технічного редактора).

• розробка макетів навчальних та наукових видань, верстка щотиж-
невої газети, збірника статей наукових конференцій тощо;

• планування, розподіл та облік роботи відділу;
• набір та навчання нових співробітників;
• координація работи відділу з авторами та редакторами;
• додрукарська підготовка та передача макетів до друкарні.

2002- 2003. Виробниче об’єднання «Юність-інвест». Оператор 
комп’ютерної верстки.

ІНСТРуМЕНТАРІй
Adobe Photoshop, Adobe InDisign, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat Pro, 
Flight Check, Corel Draw, TV Cleaner, MS Office, Canva. 
Недосконало: CMS Worldpress, Drupal, Figma. 
Нові засоби та навички, за необхідності, швидко опановую.

https://anabona3.wixsite.com/portfolio

