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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет/інститут
Посада за сумісництвом

кандидат географічних наук/ 11.00.02 – економічна та
соціальна географія
асистент
економічної та соціальної географії
географічний
-

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:
У поточному році
У попередні періоди

Регіональна економічна та соціальна географія світу/ ОР
«бакалавр»/ 3- 4 курс/ лекції, семінари, практичні
З 2012 по 2016 рр. (на умовах сумісництва) /Регіональна
економічна та соціальна географія світу/ ОР «бакалавр»/
3-4 курс/ семінари, практичні

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього)
з 2016 і по теперішній час
З 2012 по 2016 рр.
З 2007 по 2008 рр.

Етап (опис)
асистент кафедри економічної та соціальної географії/ Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет
асистент за сумісництвом кафедри економічної та соціальної географії/ Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет
вчитель географії Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Хмельницька область, Городоцький
район, с. Іванківці
Сфера діяльності /Освіта

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)
З 21 по 25 листопада 2016 р.

Етап (опис)
стажування в Пекінському університеті в Інституті міських та природоохоронних
наук. КНР (сертифікат про підвищення кваліфікації №6156/23-200-1260)
навчання в аспірантурі на кафедрі економічної та соціальної географії географічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016
році захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні аспекти дослідження
формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області» із спеціальності
11.00.02 – економічна та соціальна географія

З 2012 по 2016 рр

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рідна мова
Іноземна мова 1
Іноземна мова 2
Іноземна мова 3
Комунікаційні компетентність
Організаційна/управлінська
компетентність
Цифрові компетенції
Інші комп’ютерні навики
Професійні навики (із числа не
зазначених вище)
Області професійних інтересів

Рівень (опис)
українська
французька
російська
гарні навички комунікації отримала під час роботи в школі
куратор академічної групи
оперувати інформацією щодо рівня усвідомлення студентами професійного вибору

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)
Найменування
Публікації

Презентації
Проекти
Конференції
Семінари
Премії та нагороди
Членство в
організаціях
Посилання
Цитування
Курси
Сертифікати

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)
автор та співавтор 40 наукових праць, в тому числі двох навчальних посібників, 1 монографії,
двох статей у зарубіжних виданнях. Навчальні посібники – «Наукові постаті сучасної суспільної
географії» К. Прінт- Сервіс 2014; 80 С.(у співавторстві); «Сучасна суспільна географія в
персоналіях» К. Прінт-Сервіс 2017; 63 С.(у співавторстві). Монографія «Географія
інтелектуального потенціалу Хмельницької області» К. Прінт-Сервіс 2017, 182С. Статті у
зарубіжних виданнях – «Современная экономико-географическая подготовка кадров в Украине»
г.Новосибирск , 2014( у співавторстві); MODERNGEOGRAPHICE DUCATIONINUKRAINE, Journal
of Edukation, Health and Sport. 2017; 7(7):557-560. eISSN 2391-8306. DOI. (у співавторстві).
-

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі)
Найменування
Дипломи
Сертифікати
Публікації
Проекти
Дослідження

Посилання
-

