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У 2000 році закінчила вищий 

навчальний заклад Запорізький державний 

університет, професійна кваліфікація: 

спеціаліст, економіст-менеджера, перекладач 

англійської мови за фахом  

У 2006 р. захистила  кандидатську 

дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 

11.051.03 Донецького національного 

університету МОН України на тему 

«Інституціональні перетворення пенсійної 

системи України в умовах трансформації 

світової економіки»  за спеціальністю 

08.00.02 - світове господарство та міжнародні економічні відносини. 

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри міжнародного 

туризму. 

В 2012 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій 

раді на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління 

економічною безпекою» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка. 

У 2012 році закінчила центр післядипломної освіти 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за 

спеціальністю «Управління навчальним закладом», професійна кваліфікація: 

магістр, керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та 

виробничого навчання). 

У 2020 році закінчила Вищий навчальний заклад «Університет імені 

Альфреда Нобеля» за спеціальністю «Філологія», професійна кваліфікація: 

магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач. 

У 2020 році отримала звання професора кафедри міжнародного  

туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки  

З січня 2021 року займає посаду Декана факультету Інноваційних 

технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу. 

Дисципліни: Методика викладання у вищій школі, Інноваційне 

підприємництво та управління стартап проектами, Управління проектами в 

індустрії гостинності, Іноземна мова професійних комунікацій, Методологія і 

організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 

Стажування.  

-  у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за 

програмою «Англійська мова ділового спілкування в менеджменті» (112 

годин / 4 кредити ECTS), Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

ПК 02070826/000025-17 від 31 травня 2017 р.; 



- при Науково-методичному центру  управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради. Отримано Сертифікати про підвищення 

кваліфікації: «Додатки Google в освітній діяльності» (60 годин).  (Сертифікат 

№ БЦ-С-3809 виданий 30.03.2019 р.) та   Сертифікат про підвищення 

кваліфікації: «Поглиблений курс «Додатки Google в освітній діяльності» 

(20 годин). Сертифікат № 124 виданий 30.03.2019 р.). 

- у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського 

національного торговельно-економічного університету на тему «Сучасні 

освітні тенденції при викладанні дисциплін професійної освіти зі 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» з 20.11.2018 по20.05.2019 р. 

Довідка №283/01-18 від 21.05.19 р  

- проходила у Сучавському університеті імені Стефана чел Маре (м. 

Сучава, Румунія). Обсяг -  3 кредити ECTS (108 годин) (Сертифікат № СПС 

№ 5141/46.від 05 травня 2018 року).-  теми «Сучасний стан та перспективи 

розвитку туризму» та «Еволюція внутрішньої освіти: виклики та 

перспективи» за спеціальністю 242 «Туризм» 

- проходила у Сучавському університеті імені Стефана чел Маре (м. 

Сучава, Румунія). Обсяг -  3 кредити ECTS (108 годин) (Сертифікат № СПС 

№ 57-39/06.від 13-16 листопада 2020 року).-  за програмою: "Education, 

science, business in high quality training of economic specialists" та "Тенденції 

розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства, як головного 

детермінанту туристичних бізнес-процесів в Україні" за спеціальністю 241 

"Готельно-ресторанна справа" 

Науково-педагогічна робота. Виступає офіційним опонентом при 

захисті дисертацій, є рецензентом наукових статей, монографій, навчальних 

посібників.  

Під керівництвом Ткач В.О. захищено п'ять дисертацій на здобуття 

наукового ступеню кандидата економічних наук. 

 Наукові публікації: Має 100 публікації, з них 90 наукових, 

опубліковані у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 2 статті 

опубліковано у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, 

1 стаття у виданні, що входить до наукометричної бази Web of Science, 32 тез 

доповідей на науково-практичних конференціях) та 9 праць навчально-

методичного характеру (у т. ч. 6 навчальних посібника, з яких 6 мають гриф 

МОН України  та 4 методичні рекомендації).  
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