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Громадянство – громадянка України 

Дата народження – 13.07.1992 

Місце народження – Луганська область, м. Рубіжне 

 

ОСВІТА 

 

Назва ВНЗ – СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
Спеціальність – Право (аспірантура) 

Початок навчання – 2020  

 

Назва ВНЗ – СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування 

Рік закінчення – 2020 

Освітній ступінь –магістр з публічного управління та адміністрування 

 

Назва ВНЗ – СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
Спеціальність – Право 

Рік закінчення – 2020 

Освітній ступінь – магістр права, диплом з відзнакою 

 

Назва ВНЗ – СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
Спеціальність – Економіка підприємства 

Рік закінчення – 2014 

Освітній ступінь – Спеціаліст з економіки, диплом з відзнакою 

 

Знання мов – українська, російська – вільно; англійська – upper-intermediate 

 

НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 

«Молодий державний службовець 2018» Луганська обласна державна адміністрація, 2019 рік 

Подяка, Луганська обласна державна адміністрація, 2020 рік та інші неурядові відзнаки. 

 

ДАТА ПРИЙНЯТТЯ ПРИСЯГИ 

11.09.2014 

 



ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА 

08.2012-04.2013 – продавець непродовольчих товарів, м. Сєвєродонецьк; 

08.2013-01.2014 – фізична особа-підприємець, м. Рубіжне; 

08.2014-04.2016 – архіваріус, головний спеціаліст відділу персоналу та організаційно-інформаційної 

роботи Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області; 

04.2016-06.2017 – головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом управління персоналу і 

організаційно-інформаційної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській 

області; 

06.2017 – до цього часу – заступник директора Департаменту – начальник управління зовнішніх 

зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної допомоги, 

інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації. 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Проведення етнофестивалю «Луганщина єднає» за участю бджолярів, місцевих авторів, виробників 

сувенірної продукції; людей з інвалідністю, художніх колективів; представників громадських 

організацій, місцевих органів державної влади (2018). 

ДОСЯГНЕННЯ 

Закінчила програму для експертів - українських держслужбовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування «Академія доброго урядування та підвищення компетентності у Європі», 

Європейської Академії Берліна (Німеччина). 

Участь в різних міжнародних конференціях і виставках в якості спікера/експерта. 

Статті, тези, публікації в різних дослідницьких виданнях як в Україні, так і за кордоном на 

економічні, юридичні та політичні теми. ( «Аналіз ефективності впровадження механізмів правового 

регулювання та забезпечення ґендерної політики в Україні на сучасному етапі», 2020; «Правові 

механізми забезпечення ґендерної рівності в Україні», 2019; «Гармонізація українського 

законодавства до законодавства Європейського Союзу», 2019; «Електронне урядування як ефективне 

засіб боротьби з корупцією», 2018; «Проблеми впровадження електронного урядування», 2018 та 

інші). 

Керівництво з дипломатичного протоколу для структурних підрозділів обласних державних 

адміністрацій, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій щодо реалізації заходів 

в сфері зовнішніх зносин (2018). 

 

ХОБІ – спорт, книги, наука. 


