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У 2009 році закінчила з відзнакою інститут філології (тепер – факультет іноземної та 

слов’янської філології) Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка здобувши спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та 

література (англійська)» з кваліфікацією вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної 

літератури. Паралельно здобула освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Мова та література (французька)» (диплом з відзнакою). З 2011 по 2014 року 

навчалася в аспірантурі Донецького національного університету за спеціальністю 10.02.15 

– загальне мовознавство. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Поетонімні опозиції в художньому тексті: лінгвальні параметри типологізації». У 2018 

році закінчила підготовку на курсах «Іспанська мова» на базі Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, здобувши право викладати іспанську 

мову в закладах освіти. 

На кафедрі теорії та практики романо-германських мов СумДПУ працює з 2015 року 

на посаді викладача, старшого викладача. 

Викладає навчальні курси «Практика усного та писемного мовлення (французька 

мова)», «Друга іноземна мова (французька)», «Практична фонетика», «Практична 

граматика», «Стилістика», «Лексикологія», «Теоретична фонетика». Керує студентським 

гуртком з актуальних проблем романської філології. 

Коло наукових інтересів: літературна ономастика, лексикологія, стилістика, 

фольклористика, загальне та порівняльне мовознавство. 

Авторка понад 20 наукових праць з літературної ономастики, конотоніміки, 

загального та порівняльного мовознавства. 
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