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Трудова і професійна діяльність

У 2012 р. закінчила історичний факультет Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (диплом «спеціаліста»: 

кваліфікація – вчитель географії та економіки, вчитель історії, спеціалізація 

«організатор краєзнавчо-туристичної роботи»). У 2012 р. закінчила 

магістратуру за спеціальністю «Географія», отримала кваліфікацію – географ, 

викладач географії.

У 2012 – 2013 рр. – лаборант кафедри філософії і економіки освіти 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського. У 2012-2016 рр. навчалася в аспірантурі (заочна 

форма навчання) географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02 – економічна та 

соціальна географія. З 2016 р. працює на посаді провідного фахівця відділу 

інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. З 2019 р. - асистент 

кафедри географії та методики її навчання.

Навчальна і методична робота.

Викладає: «Організація транспортних подорожей і перевезень туристів», 

«Використання та охорона природних ресурсів України», «Моніторинг 

довкілля», «Організація рекреаційних послуг».

Наукова робота
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Сфера наукових інтересів – географія транспорту та її регіональні аспекти, 

актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону. Є автором 

понад 20 наукових публікацій – статей у фахових виданнях та матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських конференцій.

В 2021 році захистила кандидатську дисертацією на тему: «Транспортний 

комплекс Полтавської області та основні напрями удосконалення його 

територіальної організації». 
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