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Освіта
1989 рік – закінчила Iзмаїльський державний педагогічний інститут та отримала
кваліфікацію «вчитель англійської та німецької мов»
1998 рік – закінчила Одеський філіал Української академії державного управління при
Президентові України та отримала кваліфікацію «магістр державного управління»
2003 рік – закінчила аспірантуру Одеського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України
2009 рік – закінчила докторантуру Одеського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України

Освітня діяльність
Навчальні дисципліни: Державне та регіональне управління, Публічне управління,
Діловий протокол та ведення переговорів, Організація праці менеджера, Теорія
організації, Державне регулювання соціально-економічного розвитку аграрного сектора

Наукова діяльність
Автор та співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.
113 статей у фахових виданнях України, 3 статті у журналах, що індексуються у
наукометричних базах Scopus та Web of Science, 28 статей у зарубіжних виданнях, 16
монографій, з яких 2 одноосібні, 2 навчальних посібники.
Відповідальний секретар редакційної колегії фахових збірників наукових праць
ОРІДУ НАДУ при Президентові України «Актуальні проблеми державного управління» і
«Теоретичні та прикладні питання державотворення»..
Участь в організаційних комітетах всеукраїнських конференцій.

Участь у атестації наукових працівників
Під науковим консультуванням 4 особи одержали документ про присудження
наукового ступеня кандидата наук з держаного управління.
Експертиза дисертацій, офіційний опонент, керівництво 2 здобувачами освітнього
ступеня «доктор філософії».

Програми стажування
Військова академія (м.Одеса), підвищення кваліфікації (стажування), 28.1028.11.2019. – Свідоцтво про стажування ВА24983020/23/19; обсяг – 120 годин (4 ECTS).
Курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного
управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми
оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)», Фонд Ганса Зайделя, НАДС, DESPRO,
спільнота практик Сталий розвиток, Швейцарська конфедерація, Швейцарський
ресурсний Центр. – 0,2 кредити. - Сертифікат від 4 червня 2021 р.

International Scientific and Pedagogical Seminar "Qualified graduates - the basis for the
promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers'
professional development - lifelong learning Held in Higher School of Agribusiness in Lomza 27.05.2021 - 6 hours (0,2 ECTS points) – Вища школа агробізнесу в Ломзі (Польща). Сертифікат NO. WSA/2021/05/140
Міжнародне науково-педагогічне стажування (180 годин/6 кредитів) “Society of
Ambient Intelligence/Суспільство інтелекту” Сертифікат №092-2021 – квітень 12-16,
2021.
Дистанційне стажування «Організація навчального процесу в галузі публічного
управління: світовий досвід та національна практика» у Флоридському міжнародному
університеті, факультет публічної політики і управління (м. Маямі, США). Сертифікат
(180 годин/6 кредитів) від 27 березня 2021 р.
Он-лайн курс Anti-Corruption in the Context of the 2030 Agenda. Термін: 4 тижні - 9
листопада – 11 грудня 2020 року (4 тижні - 24 години / 0,6 ECTS кредитів). Коледж ООН
системного персоналу (UN System Staff College - UNSSC) та ПРООН (United Nations
Development Programme – UNDP). Сертифікат.
Рішельє-форум: Державна служба для нової ери (Київ / Одеса / Львів / Дніпро),
25.09.20 - сертифікат (8 годин/ 0,2 ECTS кредит) від 25.09.20
Курс Prometheus «Медіаграмотність для освітян». Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС). Сертифікат виданий 25.05.2020
Курс Prometheus “Критичне мислення для освітян”. Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 30 годин (1 кредит ЄКТС). Сертифікат виданий 08.05.2020
Курс Prometheus “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах
освіти”. Форма навчання - дистанційна. Кількість годин - 80 годин (2,6 кредити ЄКТС).
Сертифікат виданий 27.05.2020
X Щорічні Рішельєвські академічні читання, конференція з HR у публічному
управлінні «Одеса. Рішельє. Форум», 26.09-27.09.19 - сертифікат (30 годин/ 1ECTS
кредит) від 27.09.19

Проведення навчальних занять іноземною мовою
Викладання англійською мовою для іноземних здобувачів дисципліни «Organization
theory» для спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування».

