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У 2008 р. закінчила Одеську національну 

академію харчових технологій за 

спеціальністю «Технологія хліба, 

кондитерських, макаронних виробів і 

харчоконцентратів»,  здобула кваліфікацію 

«Магістра» та отримала диплом з відзнакою. 
У 2022 р. закінчила Одеський національний 

технологічний університет за спеціальністю 

«Готельно – ресторанна справа», здобула 

кваліфікацію «Магістра» та отримала 

диплом з відзнакою. 
З 2008 по 2011 рік навчалась в аспірантурі 

Одеської національної академії харчових 

технологій за спеціальністю 03.00.20 - 
біотехнологія (технічні науки), тема дисертації «Розробка біотехнології  
β-глюканвмісних функціональних інгредієнтів із зернової сировини» та в 2013 

році отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. 
З 2012 асистент кафедри Біохімії мікробіології та фізіології харчування 

Одеської національної академії харчових технологій. 
У 2017 році отримала сертифікат Організації Об'єднаних націй з проми-

слового розвитку (UNIDO) з ресурсоефективного та більш чистого виробниц-
тва. 

Здійснюю наукове консультування з питань приготування цукерок 

ручної роботи на підприємствах ТОВ «Уолкер» ресторан «Zucchini» з 2018 
року по теперішній час. 

З 2020 року асистент кафедри Готельно – ресторанного бізнесу Одеської 

національної академії харчових технологій. 
В 2021 році підвищувала кваліфікацію в ресторані «Monica» м. Одесса. 
В 2021 році підвищула кваліфікацію за програмою «Інноваційні освітні 

технології: європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у 

підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та 

державного управління» у Вищій школі туризму і екології у м. Суха 

Бескидська, Польща. 
З березня 2021 по червень 2021 року навчалася у Вищій школі 

педагогічної майстерності (БЖД) Одеської національної академії харчових 

технологій. 



З жовтня 2021 року навчаюсь у Вищій школі педагогічної майстерності 
по теперішній час.  

Працювала секретарем приймальної комісії ОНАХТ під час весняного 

набору студентів. 
Допомагаю організовувати відкриті лекції від представників бізнесу та 

екскурсії для здобувачів на підприємства готельно – ресторанного 

господарства. 
З 2022 року -  старший викладач кафедри Готельно – ресторанного 

бізнесу Одеської національної академії харчових технологій. 
Дисципліни: «Технологія продукції ресторанного господарства; 

«Кулінарне мистецтво»; Організація ресторанного господарства»; «Індустрія 

гостинності». 
Наукові публікації: Опубліковано 6 статей (з них 2 статті у Scopus, 4 

статті у фахових журналах), отримано 4 деклараційних патенти на корисну 

модель, 8 навчально-методичних праць. Прийняла участь у 7 міжнародних і у 

1 Всеукраїнський науковій конференції. Опубліковано 15 тез доповідей (у 

тому числі 5 тез зі студентами). 
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=XPkyMoUAAAAJ 
ORCID: 0000-0003-4985-2688 
ResearcherID: AAC-9884-2021 
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