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У 1997 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут
за спеціальністю «Математика та основи інформатики», кваліфікація
за дипломом: вчитель математики та основ інформатики.
У 2007 році закінчила Вінницький національний технічний
університет
за
спеціальністю
«Менеджмент
організацій»,
кваліфікація за дипломом: менеджер-економіст.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук у Вінницькому державному педагогічному
університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю
13.00.04 -Теорія і методика професійної освіти, тема дисертації
«Формування креативності майбутніх менеджерів засобами ділових
ігор».
Науковий керівник: к.пед.н., доцент Шевченко Л.С.
Підвищення кваліфікації у Вінницькому національному аграрному
університеті, сертифікат №54, тема: «Прогнозування соціальноекономічних процесів», 2018 р.
Стажування:
- у м. Лодзь, Університет Суспільних Наук (UNS) у співпраці з
фундацією Central European Academy Studiesand Certifications,
сертифікат №2017/09/040, тема «Сучасний університет: міжнародна
співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід»,
2017 р.;
- у м. Варшава, Інститут міжнародної академічної наукової співпраці
IIASC у співпраці з Вищим Семінаріумом Духовного UKSW,
сертифікат ДА-048-03, тема «Академічна доброчесність: виклики
сучасності», 2019 р.;
- у м. Люблін, International Advanced Training, certificate about the
international skills development (the webinar) ESN №9049/2021; тема:
«Іnnovative forms of distance learning using Zoom and Moodle
platforms», 2021 р.
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інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук.
праць. 2018. Вип. 52. С. 290-296. (фахове видання).
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школі в умовах карантину. Актуальні питання гуманітарних наук: зб.
наук. пр. мол. вч. Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка. 2020. №. 32. Т. 1. С. 198-202.
(фахове видання).
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бізнесі». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
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Physics: Conference Series. 2018, Volume 1015. Issue 3. 032115. URL:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1015/3/032115
(Scopus).
- Sergey O. Romanyuk, Olexander N. Romanyuk, Sergey V. Pavlov,
Oksana V. Romanyuk, Nataliia V. Dobrovolska, and etc. Modification of
existing methods of visualization of offset face skin structure.
PROCEDINGS of SPIE 11456, Optical Fibers and Their Applications
2020, 114560E (12 June 2020). URL: https://doi.org/10.1117/12.2569770
(Scopus).
- Sergey Vyatkin, Alexandr Romanyuk, Oksana Romanyuk, Mykola
Nechyporuk, Liudmyla Savytska, Nataliia Dobrovolska. Method of Tile
Visualization Technology with Sorting of Scene Fragments. 2020 10th
International Conference on Advanced Computer Information
Technologies, ACIT 2020 – Proceedings, 2020, pp. 839-844, 9208835.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9208835 (Scopus).
З 1997 року працювала у Вінницькій загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №31 на посаді вчителя математики та основ інформатики.
З 2002 року працює у ВТЕІ КНТЕУ, де пройшла шлях від старшого
лаборанта кафедри до асистента.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук.
З 2017 року працює на посаді доцента кафедри економічної
кібернетики та інформаційних систем.

