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В теперішній час працює над дисертаційною роботою на тему:
«Ріст та формування довгих трубчастих кісток скелета за умов
експериментальної гіперглікемії у віковому аспекті».
- Секретар виробничих нарад.
- Куратор академічної групи.
- У 2011 році була нагороджена подякою відділу освіти
Білопільської РДА за якісну підготовку учнів та зайняте друге
місце в обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт у
напрямку «Географія та геологія».
- У 2013 році була нагороджена грамотою управління освіти,
молоді та спорту Сумської районної державної адміністрації за
сумлінну працю, ефективну та творчу діяльність у справі
навчання і виховання учнівської молоді.
Освіта: З 2004 по 2009 рік навчалася у Сумському державному
педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка за напрямком
«Географія та біологія» і отримала повну вищу освіту за
спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія»
та здобула кваліфікацію вчителя географії, біології та основ
економіки, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.
Досвід роботи: У 2008 році працювала вчителем географії та
біології в 7-11 класах Ободівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. З 2009 по
2011 роки працювала керівником творчих об'єднань при БЦДЮТ.
З 2011 р. працювала вчителем географії та біології в Садівській
ЗОШ І-ІІІ ст., 2012 р. була призначена заступником директора з
навчально-виховної роботи. З 2015 року працює в Медичному
інституті на кафедрі морфології.
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Виконавець НДР «Морфофункціональні аспекти порушення
гомеостазу організму», № державної реєстрації 0118U006611.
- 29.12.2017 пройшла навчальні курси з електронної мікроскопії в
Сумському національному аграрному університеті та маю
сертифікат відповідності.
- У 2020 н.р. пройшла курси підвищення кваліфікації CумДУ
набрала необхідну кількість кредитів.

