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Місто роботи: Тернопіль, Львів. 

  

Мета: 

Отримання роботи в сфері культури, максимально реалізувати свій потенціал. 

Освіта: 

 Національний університет «Острозька академія»(2013-2017 бакалавр) 

Факультет: Гуманітарний 

Спеціалізація: Культурологія 

 Заочне відділення Національного університету «Острозька академія» 

Факультет:Інститут права ім. І. Малиновського (2015-2017 бакалавр) 

Спеціалізація: правознавство. 

▪ Участь в студентських олімпіадах та конкурсах: 

 2016 Студентська наукова конференція в Національному університеті 

«Острозька академія»; 

 2015 р. Студентська наукова конференція «Культурологічні читання» в 

Національному університеті «Острозька академія». 

 

Набуті професійні навички: 

За час навчання та  практики набула навичок аналізу, збирання 

емпіричних даних, написання статей, вміння знаходити спільну мову з будь-



якою віковою категорією людей. Будучи старостою групи, навчилася керувати 

групою, підтримувати дружню атмосферу, виконувати всі поставленні 

завдання, організовувати навчальну роботу. Навчаючись на двох 

спеціальностях одразу навчилася організовувати свій час, розставляти 

пріоритети, пунктуальності та активної продуктивної роботи. Працюючи на 

волонтерських засадах екскурсоводом у музеї історії Острозької академії 

набула великого досвіду в сфері комунікації та вміння вчасно реагувати на 

будь-які питання, цікаво подавати інформацію для будь-якої вікової категорії 

людей. 

 

Досвід практичної роботи: 

 Екскурсовод в музеї історії Острозької академії (2015 − до цього часу); 

 Практика у краєзнавчому музеї м. Острога (2014 рік) 

 Застосування навичок роботи у фондах музею історії  Острозької академії 

під час волонтерської діяльності та під час практики; 

 Застосування навичок збору емпіричних даних під час написання 

курсових та практики. 

 

Додаткові відомості:  

  Знання іноземних мов: англійська  – B1, російська – С2, французька – А1, 

латинська – А1. 

 Знання ПК: Word, Excel, e-mail, Інтернет (вільно). 

 Активно приймала участь в громадському житті академії (організування 

та участь у Віденському балу, участь в КВН, староста групи, активна 

волонтерська робота та ін..) 

 Хобі: читання книг, подорожі та спілкування, самоосвіта, написання 

поезії та прози, гра на фортепіано, кулінарія. 

 Зацікавлення: класичне та сучасне мистецтво, філософія культури, 

міфологія, світова література, музика. 

 Наявність закордонного паспорту. 

 Публікація своїх поезій на сайті (2013 − 2014): 

http://www.poetryclub.com.ua/author.php?id=20207 

http://www.poetryclub.com.ua/author.php?id=20207


 

Особисті якості:  Бажання вчитися та розвиватися, щирість, готовність прийти 

на допомогу, відданість, активність, швидкість мислення, пунктуальність, 

працьовитість, відповідальність, здатність швидко реагувати у будь-яких 

непередбачених обставинах. 

 


