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Трудова і професійна діяльність  

У 1998 році закінчила педагогічно-індустріальний факультет 

Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

за спеціальністю «Трудове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя 

обслуговуючої праці, декоративно-прикладного мистецтва і креслення. Під 

час навчання почала працювати у НВК №9 м. Полтави вчителем 

обслуговуючої праці.  

З січня 1999 р. працювала в Полтавському державному педагогічному 

університеті імені В. Г. Короленка на посаді асистента кафедри методики 

трудового навчання і основ виробництва.  

У листопаді 1999 року вступила до цільової аспірантури Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  

13 березня 2003 року захистила дисертаційну роботу на тему «Наукове 

обґрунтування змісту і методики викладання основ технології обробки 

харчових продуктів у 5-7 класах» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і 

методика трудового навчання в Національному педагогічному університеті 

імені М. П. Драгоманова. Науковий керівник акад. Д. О. Тхоржевський.  

Після закінчення аспірантури працювала на посаді асистента кафедри 

трудового навчання та креслення Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка, у травні 2003 року була переведена на 

посаду старшого викладача цієї кафедри, а в квітні 2005 – на посаду доцента 

кафедри трудового навчання та креслення. 19 квітня 2007 року присвоєно 

вчене звання доцента кафедри теорії та методики трудового та професійного 

навчання. З 2016 року працює на посаді доцента кафедри виробничо-

інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності.  

 

Навчальна і методична робота  
Доц. Кудря О. В. викладає навчальні дисципліни «Безпекознавство», 

«Основи виробничої безпеки у майстернях», «Прикладна і технічна 

творчість». Розробила навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін. Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів. 

Керує студентською групою за науковою проблемою «Впровадження 

сучасних методів обробки конструкційних матеріалів», що передбачає 



підготовку студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних 

науково-практичних конференціях та написання наукових статей.  

У 2019 році пройшла навчання за сертифікатною освітньою програмою 

«Писанкарство» обсягом 45 год. 

Має світоцтво про реєстрацію авторського права на твір: 

- № 98059 Збірка творів ужиткового мистецтва «Петриківський 

розпис». 

У 2020 році пройшла Міжнародне стажування на тему: «Міжнародні 

проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» організоване 

Університетом Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією 

Cеtntral European Studies and Certifications (CEASC). 

 

Наукова робота  
Упродовж усього періоду роботи в університеті О. В. Кудря бере 

участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних 

конференціях. Має понад 100 публікацій наукового та навчально-

методичного характеру, 3 навчально-методичні посібника, значна кількість 

статей надрукована у фахових виданнях, за останні три роки викладач має 3 

статті у наукометричних виданнях (Index Copernicus). Є членом 

спеціалізованої вченої ради К 44.053.02 у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка У 2010 році стала 

учасником програми «Відкритий світ» з теми «Освіта».  

 

Організаційна діяльність  
Член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників 

технологічної освіти.  

Член Спілки дизайнерів України. 

Член ученої ради факультету технологій та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. До 1 жовтня 

2019 року виконувала обов’язки заступника декана з наукової роботи та була 

членом наукової комісії університету від факультету.  

 

Нагороди 

У 2018 році нагороджена дипломом І ступеня як переможець 

Х Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Україна квітуча 2018».  

У 2018 році нагороджена грамотою Управління культури виконавчого 

комітету Полтавської міської ради за плідну працю, активну участь у 

культурному житті міста та з нагоди 40-річчя з дня заснування факультету 

технологій та дизайну Полтавського національного університету імені 

В. Г. Короленка.  

У 2021 році нагороджена Грамотою Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка за сумлінну працю, 

безмежну відданість професії та з нагоди відзначення Міжнародного 

жіночого дня 8 березня. 

 


