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Освіта: Закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю 

«Економіка торгівлі», а також Московський кооперативний інститут за 

спеціальністю: «Методика викладання економіки». В 2014 році пройшла стажування 

в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Стаж педагогічної діяльності 

понад 35 років. Постійно виконує обов’язки куратора академічних груп. Є 

керівником науково-дискусійного клубу кафедри «Економіка і сучасність» 
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