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Доцент кафедри  

вищої математики та інформатики 

Київського Славістичного університету,  

кандидат фізико-математичних наук 

Народилася 8 травня 1980 року в місті Києві. Українка. 

У 1997 роцi закiнчила середню школу із золотою медаллю.  

У 2003 роцi закiнчила фізико-математичний факультет Національного тех-

нічного унiверситету України «Київський політехнічний інститут» і отримала 

диплом спеціаліста за спецiальнiстю «Математика» та здобула кваліфікацію 

математик, викладач математики та інформатики.  

З 2003 по 2006 рік навчалася в аспiрантурі Iнституту механiки ім. С.П. 

Тимошенка НАН України за спеціальністю 01.02.05. - механіка рідини, газу і 

плазми (науковий керівник - академік НАН Укpаїни, доктоp фiзико-

математичних наук, пpофесоp В.Д. Кубенко). Тема кандидатської дисертації – 

«Нестаціонарна взаємодія твердого тіла з порожниною у стисливій рідині». 

Захистила дисертацію в 2008 році. 

Працювала:  

 на посаді інженера-програміста в Дарницькому трамвайному депо (1999 - 

2001 роки),  

 на посаді інженера-програміста в Національному транспортному універси-

теті (2001-2003 роки),  

 учителем математики в середній школі (2002 - 2004 роки),  

 викладачем математики в ВНЗ «Театральне училище» (2004 рік), 

 асистентом кафедри вищої математики та інформатики Київського Славістичного 

університету (2007 рік), 

 старшим викладачем кафедри вищої математики та інформатики Київського 

Славістичного університету (2008 рік). 

З 2009 року по теперішній час працює доцентом кафедри вищої математики 

та інформатики Київського Славістичного університету, а також доцентом ка-

федри вищої математики та інформаційних технологій Київського університету 

туризму, економіки і права. 



Читає лекції і проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін 

«Інформатика та комп‘ютерна техніка», «Комп’ютерні мережі та телекомуніка-

ції», «Вища математика», «Вибрані питання елементарної математики», «Між-

народні соціально-політичні та фінансово-економічні інформаційні системи у 

бізнесі», «Інформаційні системи в менеджменті», «Інформаційні системи і тех-

нології  в туризмі», «Управління інформаційними зв’язками», «Електронна ко-

мерція». 

Є автором 40 наукових і навчально-методичних праць.  
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