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Освіта: Закінчила у 2000 році з відзнакою Вінницький державний 

педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу 

освіту. У 2015 році захистила дисертацію на тему: «Формування фахової 

компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природничо-

наукових дисциплін» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук  за 

спеціальністю: 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»  
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