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Перекладач  
  
 

 Мета    
 

Отримання посади персонального асистента в компанії, що співпрацює з іноземними 
інвесторами 
 

  Досвід роботи    
 

Практикант 
Лют 2015 - Лют 2015 (1 міс) 
Рівненська обласна державна адміністрація (http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua) 

 Туризм / Путешествия / Пассажирские перевозки     
 За період проходження практики я вивчала та аналізувала Закон України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», нормативно-правові акти у сфері державно-церковних відносин, Положення «Про відділ у справах 

національностей та релігій головного управління з питань внутрішньої політики та інформації», інформаційно-

статистичні матеріали, а саме місячні та річні звіти про стан релігійної ситуації в Рівненській області,положення про 

відділ регіональної політики у сфері культури, релігії та національностей управління культури і туризму Рівненської 

облдержадміністрації, а також ознайомились з Меморандумом «Про єдину Україну та єдину Українську Помісну 

Православну Церкву». 

Була ознайомлена з процедурою реєстрації, змін та доповнень статутів релігійних громад. 

Цікавою виявилась інформація про діяльність представників закордонних організацій, їх місіонерська та 

проповідницька робота під час перебування в Україні на запрошення релігійних громад. 

 

 Освіта    
 

Національний університет "Острозька академія" (м. Острог, Рівненська область) 

рік закінчення 2017  

філософ/релігієзнавець, факультет гуманітарний бакалавр 

 

Національний університет "Острозька академія" (м. Острог, Рівненська область) 

рік закінчення 2017  

Романо-германських мов, Філологія. Англійська мова та література Бакалавр 

 

 Володіння мовами    
 

Англійська - вільно  

Можу проходити співбесіду на цій мові 

Німецька - середній (Гете інституту, рівні А1 та А2) 

  

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua


Польська - базовий  

Російська - вільно  

Можу проходити співбесіду на цій мові 

Українська - рідна  

Можу проходити співбесіду на цій мові 

 

 Курси, тренінги, сертифікати    
 

Клуб ефективного менеджменту(м. Острог) 

рік закінчення 2015  

Була ознайомлена з основними засадами менеджменту від ефективної наради до коучингу. 

 

Кіноклуб "Imago"(м. Острог) 

рік закінчення 2013  

Кіноклуб кафедри культурології та філософії Національного університету "Острозька 

академія".  

 

Релігійна журналітика(м. Острог) 

рік закінчення 2013  

Учасниця команди журналістів, що створюють та публікуються в місцевій газеті "Рівненщина 

релігійна". Маю досвід в спілкуванні з відомими людьми. 

 

Китайська мова(м. Острог, Рівненська область) 

рік закінчення 2013  

Маю відповідний сертифікат 

 

 

 Додаткова інформація    
 

Водійське посвідчення 
Категорії "В" та стаж - 2 роки. 
 
Захоплення та інтереси 
Основний орієнтир: авторське та незалежне кіно, аванґард, німе кіно та кінокласика, 
тематичні фільми навколо культурологічної та філософської тематики.  
 

 


