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ОСВІТА ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД:  

 Закінчила у 1998 р. Київський державний торговельно-економічний університет за 

спеціальністю «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами».  

 У 1999 р. працювала старшим лаборантом та викладачем-стажистом на кафедрі 

товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КДТЕУ.  

 З 1999 р. по 2002 р. навчалася в аспірантурі КНТЕУ.  

 У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук на тему: «Товарознавча оцінка кремнійорганічних покриттів, 

модифікованих поліакрилатами» за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових 

товарів. 

 З 2002 р. працює в КНТЕУ на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих 

товарів (нині – кафедра товарознавства та митної справи) на посадах асистента, старшого 

викладача, доцента. 

 2010-2013 рр., вересень 2014 – січень 2016 рр. – заступник декана ТЗФ (ФТТП) з навчальної 

роботи. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ: 

 2004 р. – навчання у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ. 

 2008 р. – стажування у ВАТ «Київський ювелірний завод». 

 2015 р. – підвищення кваліфікації в Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та 

досліджень ДФС України. 

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ: «Товарознавство», «Товарознавство. Непродовольчі 

товари». 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: формування споживних властивостей, безпечність та 

класифікація господарських товарів. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: бере участь у науково-дослідних роботах: 

«Формування властивостей непродовольчих товарів» і «Формування якості будівельних 

матеріалів та виробів». 

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: член Вченої ради факультету торгівлі та маркетингу; 

відповідальна за розробку навчальних планів підготовки за спеціальністю «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» спеціалізаціями «Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі» і «Митна справа» ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр»; член робочої групи з 

розробки освітньо-професійних програм «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» 

ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» та стандартів вищої освіти КНТЕУ за 

спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізацією 

«Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» ступенів вищої освіти «бакалавр» і 

«магістр»; наставник академічної групи студентів.  



 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ: автор 34 наукових праць, у тому числі 

співавтор монографії «Класифікація непродовольчих товарів», та 45 навчально-методичних 

видань, у тому числі співавтор 2 деклараційних патентів на винахід, підручника 

«Матеріалознавство і технологія матеріалів» та 2 навчальних посібників «Ювелірні товари та 

побутові годинники» та «Товарознавство і торговельне підприємництво». 
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