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Біографічна довідка 

Народилася 01 січня 1983 

року в селі Рожнів 

Косівського району Івано-

Франківської області, 

українка. Заміжня; 

чоловік – Кабан Петро 

Петрович – старший 

менеджер Косівського 

відділення ПАТ «Ідея 

Банк»; донька – Кабан 

Ірина Петрівна – 

школярка. 

Освіта 

з 1989 до 2000 рр. навчалася у Рожнівській ЗОШ І-ІІІ 

ст.; 

з 2000 р. навчалася на природничо-географічному 

факультеті Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського, який закінчила з 

відзнакою у 2005 році, здобувши спеціальність викладача 

географії, вчителя біології (ОКР - магістр); 

з 2007 до 2010 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі 

географії України та туризму Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Науковий 

керівник – д.г.н., професор Заставецька Ольга Володимирівна; 

у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію 

«Соціальна спрямованість промислового розвитку регіону 

(суспільно-географічне дослідження на прикладі Вінницької 

області) за спеціальністю 11.00.02. «Економічна і соціальна 

географія». 

 

Трудова діяльність 

з 2005 до 2007 рр. працювала старшим лаборантом 

кафедри економічної і соціальної географії Вінницького 

державного педагогічного університету ім. М. 

Коцюбинського; 

- з 2007 до 2010 рр. навчалася в аспірантурі з відривом 

від виробництва; 

- з 2010 до 2017 рр. працювала на посаді асистента 

кафедри економічної і соціальної географії Вінницького 

державного педагогічного університету ім. М. 

Коцюбинського; 

- з 2017 р. до сьогоднішнього часу працюю 

заступником начальника відділу рекреації НПП 

«Гуцульщина», м. Косів. За сумісництвом працюю 

викладачем у Івано-Франківському аграрному коледжі ЛНАУ. 

          -     з   2018 р. до сьогоднішнього часу за працюю за 

сумісництвом викладачем кафедри садово-паркового гос- 

подарства Івано-Франківського коледжу Львівського наці-  

онального аграрного університету. 

 

Наукові інтереси 

Напрями наукових досліджень: соціальна 

спрямованість розвитку регіонів, екологічні проблеми 

регіонів, туризм. 

Під час роботи асистентом викладала курси: «Основи 

суспільної географії», «Економічна і соціальна географія 

зарубіжних країн», «Економічна і соціальна географія 

України», «Основи статистики», «Методика наукових 

досліджень», «Країнознавство», «Управління регіональним 

розвитком»; в коледжі викладаю дисципліни: «Загальна 

екологія», «Агрометеорологія», «Метеорологія», «Екологія та 

природокористування», «Заповідна справа». 

Опубліковано 51 наукову працю, серед яких одна 

монографія, дванадцять наукових статей, понад тридцять тез 

доповідей та матеріалів конференцій і з’їздів, методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт та ін. 

 

mailto:kopernadya@gmail.com

