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 У 1985 році закінчила факультет романо-германської філології 

Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова за спеціальністю 

«Англійська мова і література» та отримала кваліфікацію «Філолог, викладач, 

перекладач». Кандидат педагогічних наук з 2013 р. У 2012 р. захистила 

кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та 

історія педагогіки. Тема наукового дослідження: «Організаційно-педагогічні 

засади підготовки менеджерів міжнародного туризму в університетах 

Туреччини».  

Коло наукових інтересів: підготовка фахівців для сфери міжнародного 

туризму у вищих навчальних закладах, практика перекладу у сфері 

міжнародних відносин.  

Основні фахові курси: англійська мова, англійська мова 

(спеціальність), іноземна мова за професійним спрямуванням, курси 

підготовки до ЗНО (для вступу на здобуття освітнього ступеня «магістр»). 
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