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Освіта: 

 

1993 - 1995              Київський Технікум Готельного Господарства, факультет  

                                 «Готельний і туристичний менеджмент» 

                                 Спеціальність за дипломом: Менеджер по туризму 

 

1998 - 2000              Регіональна Академія Управління 

                                 Спеціальність за диплом: Економіка і менеджмент 

                                 Організацій 

 

2005 - 2010              Київський Національний Університет Культури і Мистецтва 

                                 Спеціальність за дипломом: Менеджмент «паблік рілейшнз» 

 

Освіта після університету: 

 

2005                           Міжнародний тренінг-семінар "Системний підхід до 

                                   продажів", м.Київ  

 

2006                           Міжнародний тренінг-семінар "Реклама та PR у  

                                   видавничому бізнесі", м.Київ 

 

2007                           Міжнародний тренінг «Менеджмент для керівників»,  

                                   м. Київ  

 

2008                          Тренінг «Організація та проведення івент-заходів» м.Київ 

 

2009                          Міжнародний тренінг «Кризові комунікації: інструменти, 

                                  рекомендації, помилки», м. Київ 

 

2011                          Міжнародний тренінг «Технології проведення переговорів», 

                                  м. Київ                                                                                                                

2012                          Семінар-практикум «Лідерство. Система управління за  

                                  цілями», м.Київ 
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2010 – 2014                 Аспірантура КНУКіМ, кафедра культурології, переведена 

                                     на кафедру книгознавства, бібліотекознавства,  

                                     бібліографознавства  

                                       

30.06.2017                  Захист дисертаційного дослідження за темою: «Розвиток  

                                    зв’язків бібліотек з громадськістю в соціокультурному 

                                    просторі регіону» 

 

Знання мов: 

вільно – російська, українська; 

англійська – рівень intermidiate; 

німецька – базова  

 

Коло професійних інтересів: 

Сучасні маркетингові комунікації; організаційне та психологічне забезпечення 

рекламних кампаній і PR заходів; аналіз зарубіжного досліду використання PR-

технологій, нових інструментів реклами і PR; використання нових можливостей 

ІТ-технологій, дослідження креативних підходів до створення рекламних та PR-

кампаній, соціальних ініціатив, поповнення знань щодо організації PR-заходів. 

 

Професійний досвід: 

 

Серпень 2017 – т\ч                 доцент кафедри журналістики та  

                                                 реклами в Київському Національному торгівельно- 

                                                  економічному університеті 

Серпень 2013 – 2017              Старший викладач  

                                                  кафедри реклами та зв’язків  з громадськістю   

                                                  Київського університету   імені Бориса Грінченка                                                                                                           

 

Жовтень 2010 - 2014              Аспірантка КНУКіМ 

 

Червень 2007 – 2009           Начальник управління громадських 

                                          зв'язків об'єднання підприємств «ВіДі Груп»; 

 

03.2007 – 06.2007            Комерційний директор телекомпанії 

                                          «ЛІК-ТВ», телепроект «Парк Автомобільного періоду»; 

 

2005 - 2007                       Керівник відділу реклами щотижневого ділового  

                                           видання «Інвестгазета»; 

 

2004 - 2005                        Менеджер відділу реклами, кореспондент  

                                           Видавництва «Економіка»; 

 

2002 - 2004                       Координатор проектів Громадської організації  

                                          «Товариство незалежних експертів»; 



 

1995 - 2002                      Провідний економіст операційного відділу  

                                         АКБ «України» 

 

Деталі професійного досвіду: 

 

• Реалізація маркетингових проектів (від досліджень, планування до рекламних 

кампаній і PR-заходів) 

 
 На посаді викладача здобула  навички: 

 опрацювання великої кількості матеріалів для створення лекцій; 

 розробка тестових, контрольний семінарських, індивідуальних завдань; 

 розробка електронних навчальних курсів в системі MOODLE; 

 розробка і супровід педагогічної документації (профіль освітньої 

програми з напряму підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю», 

навчальний план з «Реклами та зав’язків з громадськістю», ліцензійна 

та акредитаційна документація тощо); 

 організація та проведення профорієнтаційної роботи; 

 проведення соціальних заходів для кафедри та інституту. 

 

• На посадах керівника управління (відділу), забезпечувала таку діяльність як: 

  розробка стратегій та планування рекламних кампаній, PR-акцій; 

  моніторинг та дослідження ринку, моніторинг ЗМІ; 

  організація та проведення досліджень щодо ефективності рекламних 

заходів; 

  організація виставкових заходів, прес-конференцій, презентацій, 

брифінгів, семінарів; 

  організація інтерв'ю керівництва компаній з кореспондентами радіо-теле-

друкованих ЗМІ; 

  підготовка доповідей, рекламних звернень, прес-релізів, статей для ЗМІ; 

  замовлення і контроль за виготовленням рекламної та сувенірної  

 продукції; 

  весь комплекс робіт з приводу  презентацій, святкувань корпоративних  

подій; 

  опис бізнес-процесів УСО, розробка системи мотивації для 

співробітників управління; 

 розробка та контроль за виконанням медіа-плану; 

 переговори з рекламними та PR-агенціями, проведення тендерів, 

підписання контрактів. 
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