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Науковий ступінь, вчене звання: викладач вищої категорії 

кафедри 

товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності, 

завідувач відділу практики, перепідготовки та 

працевлаштування,. Дисципліни, що викладає: 

«Товарознавство продовольчих товарів», «Митний контроль, 

митні платежі та правові засади митної справи», 

«Торговельна реклама». 

Освіта: Закінчила Київський торговельно - економічний інститут у 1985 році. 

Спеціальність: «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами». 

Працювала з 1980 року по 1998 року на практичній роботі товарознавцем, 

директором магазину Вінницького обласного оптово-роздрібного об'єднання «Одяг».  

У Вінницькому кооперативному коледжі працює з 1999 року.  

Підвищила кваліфікацію у Полтавському університеті економіки і торгівлі з курсу 

«Новітні інноваційні технології у вищій школі». Модульні технології, вивчення 

дисциплін: «Митний контроль і митне оформлення», «Митні платежі», 2015р. 

Приймає участь у рецензуванні навчально-методичної літератури на замовлення 

НМЦ «Укоопосвіта» з дисциплін, які викладає. 
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