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Освіта: У 2000 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний 

університет ім. Михайла Коцюбинського. У 2009 році в Чернівецькому 

національному університеті ім. Ю. Федьковича захистила кандидатську дисертацію 

за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів» та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук. В 

2016 році закінчила Донецький національний університет та здобула кваліфікацію 

бакалавра з міжнародної економіки.  

У 2018 році (лютий-квітень) пройшла навчання та післядипломне закордонне 

стажування «Проектний офіс в структурі ВНЗ – інструмент реалізації освітніх 

проектів в фінансовій перспективі ЄС. Європейська модель» й отримала 

сертифікати Університету Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь, фундації Central 

European Academy Studies and Certifications (CEASC), ДВНЗ «Університетом 

менеджменту освіти», Українським відкритим університетом післядипломної освіти 

у співпраці з Громадською спілкою «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку 

освіти»  
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