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Закінчила в 2016 р. Одеську національну 

академію харчових технологій за спеціальністю 

«Готельно-ресторанна справа» та здобула 

кваліфікацію  «Магістр» (диплом з відзнакою). 

Закінчила в 2019 р. Одеську національну 

академію харчових технологій за спеціальністю 

«Облік  і оподаткування» та здобула кваліфікацію  

«Магістр» (диплом з відзнакою). 

З 2016 по 2020 р. навчалась в аспірантурі ОНАХТ за спеціальністю 

183 - «Технології захисту навколишнього середовища», тема дисертації 

«Удосконалення технології ферментативної переробки відходів олійно-

жирового виробництва». В 2021 році отримала науковий ступінь доктора 

філософії.  

На посаді асистента кафедри «Готельно-ресторанного бізнесу» 

Одеської національної академії харчових технологій працювала з 2016 по 

2017 рік та з лютого 2021 року по теперішній час.  

Протягом 2018-2020 років була членом асоціації «Екологічна безпека і 

протидія надзвичайним ситуаціям» ім. Академіка М.І. Андрусова, брала 

участь у проведенні консультаційної роботи з підприємствами харчування 

щодо питань екологічної безпеки. Здійснювала консультування спеціалістів 

ресторану «Арарат» з питань приготування здорових харчових страв, та 

складання калькуляцій, організації роботи закладу та маркетингових 

технологій в розвитку ресторанного бізнесу. 

З 2021 року є членом асоціації «Українська ресторанна асоціація».  

З жовтня 2021 року планується навчання у Вищій школі педагогічної 

майстерності Одеської національної академії харчових технологій. 

Дисципліни. «Організація ресторанного господарства», «Барна 

справа», «Інновації в ресторанному бізнесі та інноваційний інжиніринг з 

КП», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Етнічні кухні», 

«Бізнес планування в сфері гостинності», 

Науково-педагогічна робота. Підготовлено та видано 3 колективні 

монографії «Науково-методичні проблеми оціночної діяльності в Україні», 

«Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства», 

«Науково-методичні засади оцінки бізнесу в умовах євроінтеграції». 

Розроблено 6 навчально-методичних праць з дисципліни «Бізнес 

планування в сфері гостинності». 



Організаційна робота. З 2016 по 2017 рік брала участь у 

профорієнтаційній роботі кафедри, займалась кураторською діяльністю, 

брала участь в організації ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

напряму «Готельно-ресторанна справа». 

З 2021 року на кафедрі Готельно-ресторанного бізнесу виконує 

обов’язки куратора для студентів 1 курсу, займається профорієнтаційною 

роботою. 

Наукові публікації. До захисту дисертації опубліковано 4 статті в 

наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection, 12 тез 

доповідей та 2 патенти. За профілем кафедри опубліковано тези 6 доповідей 

на конференціях. 
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