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В 1986 році закінчила Одеський 

державний університет імені 

І.І.Мечнікова за спеціальністю 
«Історія» та здобула кваліфікацію 

історика, викладача історії та 

суспільствознавства. 

З 1987 по 1992 рік навчалась в 

аспірантурі Одеського державного 

університета імені І.І.Мечнікова за 

спеціальністю «Політологія», тема 

дисертації «Неоконсервативна 

політика держави у системі вищої 
освіти США». У вересні 1992 року захистила дисертацію та отримала диплом 

кандидата наук №001140. Присуджено науковий ступінь кандидата 

політології. 

В 2009 році отримала вчене звання доцента кафедри філософських наук. 

З 2019 року є членом громадської організації «Фундація розвитку 

гостинності». 

В 2011 році в Інституті підвищення кваліфікації при ДонНУЕТ пройшла 

стажування та отримала сертифікат, що  прослухала курс  англійської  мови   ( 

рівень Pre-intermediate) обсягом 108 годин згідно з програмою з оцінкою ECTS 

А (99 балів). 

У 2013 році в Інституті підвищення кваліфікації при ДонНУЕТ пройшла 

стажування та отримала сертифікат, що прослухала курс « Розроблення 

дистанційних курсів» та розробила дистанційний курс дисципліни 
«Політологія». 

У 2020 році пройшла підвищення у Вищій школі педагогічної майстерності 

(загальним обсягом 210 годин) з 7 навчальних дисциплін. 

У 2021 році закінчила магістратуру в ОНАХТ та отримала диплом магістра з 

готельно-ресторанної справи з відзнакою. 



Дисципліни: «Організація готельного господарства», «Основи наукових 

досліджень», «Університетська освіта». 

Організаційна робота: секретар Ради зі спеціальності 241»Готельно- 
ресторанна справа», відповідальна за методичну роботу кафедри, 
відповідальна за проведення науково-методичного семінару кафедри. 

Стажування: проходила стажування в готелі «Вікторія» з 02.10.17 по 

03.11.2017 року за темою: Організації готельного господарства  та виставкової 

діяльності в закладах готельно-ресторанного господарства. 

Проходження стажування в ТОВ «Одесатурист» м.Одеса, готельно- 
ресторанний комплекс «Дунай» з “16”листопада 2020 р. по “16” березня  2021 

р. 

Науково-педагогічна робота: підготовлено та видано 3 підручники з грифом 

МОН у співавторстві в 2008-2011 році, підготовлено та видано монографій у 

співавторстві ««Інформаційні технології як фактор формування інноваційних    
якостей        особистості».    Розділ    колективної  монографії: 
«Развитие технологий будущего» в 2018 році та «Политическая имиджелогия: 

стадии становлення и проблемы современности» у  колективній монографії  

«Научное окружение современного человека 2020»  у  2020  році.  У  2021  році  

підготовлено  розділ  у    навчальному  посібнику 
«Організація і проектування готельного господарства» для студентів 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

Наукові публікації. Загалом опубліковано 88 наукових праць та публікацій. З 

них за останні 5 років 5 статей у фахових журналах, 10 навчально- методичних 

видань, більше 25 тез доповідей (в тому числі із студентами). 
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