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Освіта
ICOM-ITC 2015 Міжнародний тренінговий центр ІСОМ. Курс “Музейні експозиції”
PhD 2003 Державний природознавчий музей Національної академії наук України.

Дисертація  “Просторово-функціональна  організація  поселень  крячків
(Sterninae) в екосистемах басейну верхньої течії р. Дністер”

МА 1997 Львівський національний університет ім. Івана Франка.
Спеціальність: біолог-зоолог, викладач хімії і біології.

Досвід роботи:
Державний природознавчий музей Національної академії наук України
2000-2001 — Зберігач фонду ссавців
2001-2003 — молодший науковий співробітник, зберігач фонду птахів
2003-2010 — науковий співробітник,  зберігач  фонду птахів,  керівник  лабораторії  екології

хребетних
2010-2013 — старший науковий співробітник, головний зберігач фондів
2013-  по  тепер  -  старший  науковий  співробітник,  керівник  проектів  і  програм,  куратор

проекту експозиції.

Поточні робочі обов  '  язки:  
-  Керівник  проекту “Природничий  музей:  від  теорії  еволюції  життя  до  практики  живого

музею” (Динамічний Музей): стратегія, менеджмент, контроль графіку виконання, загальна
координація.

- Старший куратор кураторської групи проекту нової постійної експозиції музею “Симфонія
Життя”: участь у розробці генеральної концепції,  сценарію експозиції,  відбір обєктів та
розробка інтерактивних елементів.

-  Куратор  інтерактивної  (hands-on)  частини  експозиції  “Наукові  Майстерні”:  розробка
генеральної  концепції,  сценарію  експозиції,  відбір  обєктів,  розробка  інтерактивних
елементів та сценаріїв освітніх програм.

-  Старший  науковий  співробітник:  збір  та  аналіз  наукових  данних,  розробка  заходів  із
охорони  рідкісних  та  зникаючих  видів  птахів,  написання  наукових  статей  в  галузя
орнітології, екології та охорони навколишнього середовища.

- Керівник лабораторії елогії хребених тварин: координація досліджень хребетних тварин на
території заходу України, підготовка дослідницьких проектів і програм.

- Фандрайзінг, розробка освітніх програм, залучення аудиторій, підготовка проектних заявок.

Публікації:
Протягом останніх 5 років вийшло з друку 27 публікацій, з них: колективних монографій —
3, посібників — 4, науково-популярних публікацій — 5, статтей у наукових журналах — 7,
матеріалів  конференцій  —  8.  Публікації  у  галузях:  орнітологія,  охорона  навколошнього
середовища, екологічна освіта, музеологія.
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