Резюме
Півторак Дарія
21.12.1995
Адреса: вул.Татарська 122а, Острог
Рівненської обл.,
Тел.: 096 85 79 296.
E-mail: pivtorakvit@gmail.com
Освіта
Вересень 2013 – до цього часу

Вересень 2011 – червень 2013
Вересень 2008 – червень 2013

НУ “Острозька академія”
Гуманітарний факультет,
спеціальність “Культурологія”
Калуська гімназія Калуської міської ради ІваноФранківської області
Івано-Франківське обласне відділення Малої
академії наук України
Слухач гуртка мовно-літературної творчості

Досвід
2014–2015
2014

2015
2014-2015

Вересень 2009 – червень 2013

Музей історії Острозької академії. Співорганізатор
і учасник акцій
Краєзнавчий музей м. Острог (складова Державного
історико-культурного заповідника в Острозі)
Набуття практичних фахових навичок музейника;
етнографічна практика; волонтерська діяльність
Національний альянс. Проведення майстер-класу з
метою патріотичного виховання в районній бібліотеці
м. Острог
Івано-Франківське обласне відділення Малої
академії наук України
Учасник і переможець конкурсів-захистів учнівчленів МАН, Міжнародного конкурсу “Мій рідний
край” СУУ, Бойківського конкурсу ім. М. Утриска (м.
Турка), ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний
вчинок», який проводила Національна експертна
комісія України з питань захисту суспільної моралі за

інформаційної підтримки Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
України та Київського університету імені Бориса
Грінченка (ІІІ місце – проект “Світло єднання
поколінь. Континуальність освіти Калуша”
Курсові проекти
2016
2015

“Проблема масової людини в сучасних антиутопіях”
“Феномен козака характерника”

2014

“Мас-медіа як засіб творення культурної реальності”

Вересень 2011 – червень 2013

Калуська гімназія Калуської міської ради ІваноФранківської області. Учениця, член наукового
учнівського
товариства,
учасник
культурномистецьких заходів і акцій
Краєзнавчий конкурс науково-популярного
журналу “Пам’ятки України”
Переможець (ІІІ місце)
Спілка української молоді в Україні
Брала участь в Юнацтві спілки, зараз – виховникінструктор. Організація, участь у заходах організації

2012

Літо 2007 — досі

2009, 2012, 2014

Виховник у всеукраїнських виховно-відпочинкових
таборах

Липень 2009 — до цього часу

Учасник
мистецьких і благодійних заходів, PR-супровід
заходів, робота зі стейкхолдерами Спілки української
молоді в Україні
.

Приклади публікацій
2012

2012
28 вересня 2013

“Регіональна специфіка розвитку промисловості Калуша” (Союз
українок України. Збірник конкурсних робіт учнівської та студентської
молоді міжнародного конкурсу “Мій рідний край. 2011–2012”) [Текст].
– Львів : СПОЛОМ, 2012)
“Ремісниче виробництво Калуша”(науково-популярний журнал
“Пам’ятки України” Міністерства культури України, № 11)
Персональний блог “Ніхто не ідеальний : блог для впорядкування
емоцій і думок”, де розміщуються мої віршові спроби
http://darenapivtorak.blogspot.com/

Знання ПК
Досвідчений користувач (Abobe Premiere; MS Office, Інтернет-браузери, офісних програм
пакета
Openoffice.org,
системи
адміністрування
веб-сайтів), початковий
рівень
володіння Adobe Photoshop і Adobe Premiere.

Володіння мовами:
Українська (рідна);
англійська, російська, французька, польська (базовий).
Зацікавлення: антропологія, мистецтвознавство, антична і класична філософія, спілкування,
сучасне і класичне мистецтво, діалекти української мови, українська музика 90-х,міфологія,
художня література.

