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Освіта
30 жовтня 2008 року отримала вчене звання доцент кафедри кримінального
права і криміналістики.
24 лютого 2004 року у спеціалізованій вченій раді інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію по
спеціальності 12.00.08 „кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право” на тему "Співучасть у злочині за кримінальним правом
України".
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імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю
«Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.
З 1997 року по 15 липня 1999р. - навчалась на юридичному факультеті
Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича і отримала
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Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, за
спеціальністю «Історія», отримала кваліфікацію спеціаліста історика,
викладача історії.
У 1984 році поступила до Чернівецького педагогічного училища. 29 червня
1988 року з відзнакою закінчила Чернівецьке педагогічне училище по
спеціальності «Виховання в дошкільних установах», отримала кваліфікацію
вихователь у дошкільних установах.

Досвід роботи
З 04.01. 2016 року завідувачка кафедри кримінального права і криміналістики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
З 01.06.2005 року доцент кафедри кримінального права і криміналістики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
З 2002-2005 рік– асистент кафедри кримінального права і процесу.
Вересень 2000-2002 рік – викладач-стажист кафедри кримінального права і
процесу юридичного факультету Чернівецького державного університету
імені Юрія Федьковича.
З 2003 року – голова профбюро юридичного факультету.
З 1993-1997 рік – вчитель Шешорської неповної середньої школи.
1988 рік – вихователь дитячої установи смт. Яблунів, Косівського р-н, ІваноФранківської області.
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