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підприємництва і торгівлі ОНАХТ  

4. Посада Старший викладач кафедри  маркетингу, 

підприємництва і торгівлі ОНАХТ  

5. Науково-педагогічна діяльність 2009 р. закінчила з відзнакою Одеський 

національний університет імені І.І. 

Мечникова Інституту соціальних наук 

відділення «Соціологія», отримала ступінь 

магістра.   

2009-2012 – навчання в аспірантурі 

Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова Інституту соціальних наук 

відділення «Соціологія». Тема дисертації 

«Дитяча безпритульність як субкультура».  

Науковий керівник: к.с.н., доцент Князева 

О.В.  

 

Лектор наступних курсів: 

 «Історія маркетингу та реклами» -  
(спеціальність 075 «Маркетинг»); 

«Практична стилістика та копірайтинг» - 

(спеціальність 075 «Маркетинг»); 

«Ораторське мистецтво та спічрайтинг» - 

(спеціальність 075 «Маркетинг»), 

«Виставкова діяльність» - (спеціальність 

075 «Маркетинг») 

6. Досвід іншої (не науковопедагогічної) 

роботи 
- Менеджер з персоналу СФГ «Лука» 

- Журналіст телеканалу «Круг», «IJTV» 

- Редактор газети «Технолог» ОНАХТ 

- Начальник медійного відділу Центру 

маркетингу, реклами та профорієнтаційної 

діяльності ОНАХТ 

7. Дослідження і розробки за останні 5 

років   

Авторське дослідження «Життєві стратегії 

молоді, що має досвід безпритульного 

життя» в рамках виконання дисертаційної 

роботи «Дитяча безпритульність як 

субкультура в Україні»  (збирали емпіричні 

дані за допомогою методу 

неструктурованого глибинного інтерв’ю (n 

= 22 особи, 2016 р.).  

 

8. Підвищення кваліфікації за останні 5 

років  

Навчання у Вищій школі педагогічної 

майстерності ОНАХТ 

International Conference on Corporation 

Management (ICCM). December 03-05. 2020. 

Tallinn (Estonia).  

9. Співпраця з підприємствами за останні 

5 років  

Член національної спілки журналістів 

України (з 2014 року по теперішній час)  

 



Консультування з питань організації та 

розміщення реклами в ефірі телеканалу 

«Круг» 

 

Наукове консультування ФГ «Січ 1» у галузі 

рекламної, зокрема, виставкової діяльності 

(організація та проведення виставок, 

ярмарків, торгів, семінарів) 

 

Наукове консультування освітнього проекту 

«Лабораторія ораторського мистецтва» 

компанії Gold Media Group 
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глобализации» / Комрат: Комратский 

государственный университет, 2019. Том 2.  

С. 32-36.  

2. Соколюк К.Ю., Мунтян І.В. Стан та 
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Матеріали VІІІ Міжнародної науково-
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2020. С. 235-237.  
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комунікаційного ринку України  Маркетинг 

ХХІ століття: виклики змін : матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 25-річчю 

заснування кафедри маркетингу і 

комерційної діяльності ХДУХТ. Харків:  
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Ukrainian companies / International Conference 
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December 03-05. 2020. Tallinn (Estonia). P. 25-
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7. Діяльність у спеціалізованих 

установах за останні 5 років  

Захист кандидатської дисертації на тему 

«Дитяча безпритульність як субкультура в 

Україні» у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка  

8. Інформація що підтверджує володіння 

мовою викладання на належному рівні  

 

Оцінка «відмінно з курсу «Ділове українське 

мовлення» » у додатку до диплому магістра 

соціології Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова.  

Навчання у Вищій школі педагогічної 

майстерності ОНАХТ 

Відгуки про відкриті лекції та висновок про 

викладання державною мовою на 

належному рівні 


