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Народилася 4 травня 1977 року у місті Луцьку Волинської області.  

У 1994 році закінчила гімназію №14 м. Луцька. У цьому ж році вступила 

до Волинського державного університету. 

У 1999 році з відзнакою закінчила Волинський державний університет 

імені Лесі Українки за спеціальністю «Прикладний соціолог, викладач 

суспільних наук».  

Кандидат соціологічних наук з 22 грудня 2010 року. Дисертацію 

захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.15 у Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна. Диплом кандидата наук зі 

спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології отримано 22 грудня 

2010 року. 

У листопаді 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України було присвоєне вчене звання доцента 

кафедри філософії, політології та права.  

У вересні 2000 року була прийнята на посаду асистента кафедри 

філософії Луцького державного технічного університету. У жовтні 2010 року 

переведена на посаду старшого викладача кафедри філософії, політології та 

права, а з квітня 2011 року працювала на посаді доцента кафедри філософії, 

політології та права Луцького національного технічного університету. У 

вересні 2019 року переведена на посаду доцента кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук, де працюю по даний час.   

Наукові інтереси.  Ціннісні орієнтації української молоді, проблеми 

реформування вищої освіти в Україні, соціальна солідарність в умовах 

сучасного українського суспільства. 

Професійний досвід. Науково – педагогічний стаж 20 років. 

Навчальні дисципліни. “Cоціологія”, “Організація та методи 

соціологічних досліджень”, “Політологія”. 

Знання мов. Українська, російська. 

Професійні нагороди. Подяка міського голови за сумлінну працю, 

високий професіоналізм, плідну науково-дослідну роботу і педагогічну 

діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів, а 

також з нагоди 50-річчя університету (вересень, 2016). 

Вибрані праці. 
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