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Працювала в ОНАХТ на кафедрі готельно-
ресторанного бізнесу 2017 р. на посаді асистента, з 

2018 р. на посаді старшого викладача, з квітня 2020 

р. на посаді доцента. 

Володіє англійською мовою на рівні C1 за сис-

темою CEFR (сертифікат Cambridge Assessment Eng-
lish). У 2017 р. отримала ступінь кандидата техніч-

них наук, тема дисертації «Удосконалення техноло-

гії хлібобулочних виробів з використанням лікарсь-

кої та пряно-ароматичної сировини». 
Дисципліни що викладаються. «Автоматизоване проектування готелів та 

ресторанів», «Іноземна мова професійних комунікацій», керівництво курсовими 

проектами з дисциплін «Організація ресторанного господарства» та «Проекту-

вання об'єктів готельно-ресторанного господарства», керівництво практикою та 

кваліфікаційними роботами. 
Наукові інтереси. Готельно-ресторанна галузь, ресторанний бізнес, здорове 

харчування, крафтова продукція. 
Стажування та підвищення кваліфікації. 
Проходила планове підвищення кваліфікації в готелі «Вікторія» (2017 р.) та 

в ресторані "Monica" (2022 р.) 
З 2018 р. є членом громадської організації «Агенції розвитку туризму». 
Проходила міжнародне онлайн-стажування «Fundraising and organization of 

project activities in educational establishments: European experience» в 2022 р. 
Пройшла ряд тренінгів та онлайн-курсів: 
- Підвищення кваліфікації від Reikatz Hotel Group “LEVEL UP разом з 

REIKARTZ” 18-31 жовтня 2021 р. 
- Онлайн-курс “On Being a Scientist” by European Academy of Sciences and Re-

search (2021 р.) 
- Тренінг від Міжнародної Осінньої школи Жана Моне «Регулювання вико-

ристання харчових добавок: імплементація Європейських підходів» 29-30 листо-

пада 2021 р. 
- Тренінг від проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz 

Bridge» присвячений розвитку soft-skills викладача 11-14 липня 2022 р. 
Міжнародна робота. У 2019 р. читала курс лекцій для магістрів ISA Lille (м. 

Лілль, Франція) за програмою Erasmus+. 
Приймала участь у міжнародному семінарі «Hotel operations, tactics and strat-

egy», організованому у 2018 р. організацією La Fondation pour la Formation Hotel-
iere. 



З 2017 р. виконує обов’язки інспектора відділу міжнародних грантів і дого-

ворів ОНАХТ, приймала активну участь в організації Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт «Black Sea Science». 
Методична робота. Підготовлено та видано 2 колективні монографії «При-

вабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області» та «Devel-
opment of natural sciences in countries of the European Union taking into account the 
challenges of XXI century». 

Опубліковано у співавторстві навчальний посібник «Сервіс та організація 

ресторанного господарства в закладах індустрії гостинності». 
Розроблено повний пакет методичного забезпечення з дисциплін «Автомати-

зоване проектування», «Автоматизоване проектування готелів та ресторанів», 

«Іноземна мова професійних комунікацій». Приймала участь у розробці методич-

них вказівок до виконання курсових робіт і проектів з дисциплін «Організація 

ресторанного господарства» та «Проектування об'єктів готельно-ресторанного 

господарства». 
Наукові публікації. До захисту дисертації опубліковано 14 статей (з них 4 у 

міжнародних журналах), 24 тези конференції (з них 11 зарубіжних) та 12 патентів 

на корисну модель. Після захисту дисертації за профілем кафедри опубліковано 2 
колективні монографії, 1 навчальний посібник, 8 статей (з них 1 в журналі Scopus 
та 1 у журналі Web of Science), та тези 15 доповідей у всеукраїнських та міжнаро-

дних конференціях.  
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3LgKwjUAAAAJ 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2275-7437 
 


