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«Бакалавр» за напрямком підготовки «Правознавство» Українська академія банківської справи націо-
нального банку України місто Суми, Україна 2015

«Магістр» спеціальність «Правознавство» професійна кваліфікація «Юрист» Сумський державний 
університет місто Суми, Україна 2017

Отримала диплом магістра з відзнакою, активно займалася науковою діяльністю (9 опублікованих науко-
вих праць), з відзнакою захистила магістерську роботу на тему «Правове регулювання діяльності венчур-
них фондів в Україні». 

Правове управління Сумської міської ради, Суми, Україна / Квітень-2017 - Травень-2017 / Стажер 

Здійснення перевірки проектів рішень Сумської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень 
міського голови, договорів та інших актів на відповідність вимогам чинного законодавства України, 
базовим положенням нормотворчої техніки.

Підготовка юридичних висновків, інформації до проектів рішень Сумської міської ради, її виконавчого 
комітету.

Розглядал звернень громадян, підприємств, установ, депутатських звернень та підготовка відповідей.

Участь в розробці Положення «Про інвестиційну діяльність в місті Суми». 

Розробка Порядку встановлення систем теплової ізоляції (опорядження) та впорядкування розміщення 
технічних елементів (пристроїв) на фасадах будівель та споруд в місті Суми.

Відділ «Проектний офіс» Сумської міської ради, Суми, Україна Вересень-2017 - Вересень-2018
Адміністратор портфеля проектів Сумської міської ради, що забезпечує координацію діяльності з
розробки Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року, розробляла проекти, забезпечувала формування 
портфеля проектів тощо.



Д і я л ь н і с т ь  з  у п р а в л і н н я  п р о е к т а м и

Організація та участь у нарадах проектних команд, робочих груп, координаційних рад, розробка прото-
колів нарад, здійснення моніторингу їх виконання. 

Участь у розробці проекту регламенту «Управління проектом».

Розробка проектів відповідно до вимог конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіональ-
ного розвитку.

 
Уч а с т ь  в  р о з р о б ц і  С т р а т е г і ї  р о з в и т к у  м і с т а  С у м и  д о  2 0 2 7  р о к у

Здійснення аналізу національних стратегічних та програмних документів, законодавства, методичних 
рекомендацій з розробки стратегічних документів, стратегічних та програмних документів інших міст.

Розробка технічного завдання по кожному етапу розробки Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року. 

Розробка укрупненого плану-графіка діяльності проекту  за допомогою програмного забезпечення 
Microsoft Project.

Розробка Google форм опитування населення (для мешканців, визначення їх цінностей, пріоритетів та 
рівня готовності брати участь в суспільних процесах, окремо для підприємців, для громадських організа-
цій, для проведення SWOT-аналізу).

Розробка Стратегії розвитку відділу «Проектний офіс».

Формування положення з функціями, необхідними для забезпечення впровадження Стратегії розвитку 
міста Суми.

Уч а с т ь  в  г р а н т о в і й  д і я л ь н о с т і

Розробка проектів.

Розробка ряду презентацій методичного характеру.

Здійснення моніторингу можливостей для розвитку (конкурсів, подій, семінарів, тренінгів) 
актуальних для структурних підрозділів.  

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь в проекті European Voluntary Service (EVS) програми «ERASMUS+» (участь в освітніх заходах з 
управління проектами, участь в організації та проведенні Карнавалу вуличних артистів та Ягеллонського 
ярмарку тощо), м. Люблін, Польща.

Допомога в організації заходу «День вулиці Петропавлівської» з концертом Ніни Матвієнко та фольклор-
ного гурту «Божичі».

Розробка проекту «Спортивно-культурний простір «Творче дозвілля» по вул. Романа Атаманюка, 51».

Організація та проведення заходу сприяння розвитку внутрішнього туризму «Сумщина туристична».

Розробка проекту національно-патріотичного виховання молоді «Вишкіл майбутнього».

Розробка освітнього проекту «TOP:Job’s: Графічний дизайн».

Розробка, організація та проведення проекту «Сумська майстерня патріотичного фото та кіно».

Розробка проекту «Інклюзивна видавнича майстерня «Відчуваємо ваші серця».

Робота по відновленню кіноосвіти та створення кіноспільноти на Сумщині: організація творчих зустрічей 
та майстер-класів, кінопроб для молоді.

Створення молодіжної творчої команди «Sumy_art_team».

Організація зйомок відеокліпів та участь в промоційних проектах молодіжної творчої команди 
«Sumy_art_team».



Сертифікат Академії стиля та дизайна Andre Tan про проходження навчання по програмі тренінгового 
курса Fashion Management (32 години), 22.03.2011, Київ, Україна.

Сертифікат Академії стиля та дизайна Andre Tan про проходження навчання по програмі курса «Основи 

Стилістики» (108 годин), № 33.098.11, 02.07.2011, Київ, Україна.

Сертифікат аудиторської фірми «ПрофАудитЕксперт» щодо проходження курсу лекцій «Бухгалтерський 
облік згідно Національних стандартів і податковий облік згідно Податкового кодексу юридичної особи на 
загальній системі оподаткування, ведення бухгалтерського обліку з використанням програми «1С - 
Бухгалтерія версія 8.2» для України», № 000397, 25.04.2014, Суми, Україна.

КУРСИ/СЕРТИФІКАТИ

ВІДВІДАННЯ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ

Форум «Туристичний кластер Сумщини» – перспективи створення та онлайн просування;
презентація «Горизонт – 2020»;

Тренінг «Як написати грантову заявку на проекти та конкурси ЄС?» (5 грудня 2017 року);

Тренінг «Формування заявок на фінансування проектів територіальних громад Державним фондом 
регіонального розвитку» (3 листопада 2017 року);

3-денний тренінг «Грантове фінансування для розвитку місцевих громад» (10-13 жовтня 2017 року);

2-денний семінар «Проектний менеджмент 2», по написанню проектних заявок на конкурси;

2-денний навчальний семінар-тренінг з проектного менеджменту; 

Навчальний захід на тему «Досвід Івано-Франківська у реалізації стратегії розвитку міста» в рамках 
програми навчальних візитів «Маршрути успіхів» (24-25 квітня 2018 року);

2-денний семінар-практикум з підготовки проектів, які можуть реалізовуватись в рамках бюджетної 
секторальної підтримки за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу;

Презентація відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС «Співпраця між Україною та ЄС: програми, 
проекти та інформаційні ресурси», що відбулася в рамках візиту Представництва ЄС до Сумської області;
семінар «Як знайти бізнес-партнера в ЄС?», що відбувся в рамках візиту Представництва ЄС до Сумської 
області;

Конференція на тему: «Дорожня карта реформи децентралізації на 2018 рік: укрупнення районів та 
впровадження секторальних реформ», що відбувся за участі Сумського «Центру розвитку місцевого 
самоврядування», Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, Сумської обласної державної адміністрації 
та Сумської обласної ради.

Відкриття проекту «Відкривай Україну» (25-27 вересня 2018 року);

Круглий стіл «Реформування житлово-комунального господарства в частині управління багатоквартирни-
ми будинками» в рамках проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взає-
модія!» (11 грудня 2018 року);  

Актуальні програми міжнародної технічної допомоги - управління проектами (21 лютого 2019 року);

II міжнародна конференція «Енергоефективні технології в ЖКГ», організована Департаментом житло-
во-комунального господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської 
обласної державної адміністрації та Сумською торгівельно-промисловою палатою (28 лютого 2019 року);

Форум «Від енергоефективності до енергозалежності» за участі Президента України, Прем'єр-міністра 
України та Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (12 
березня 2019 року) тощо.



Проектний менеджмент, юриспруденція, наукова робота, розбудова громадянського суспільства, страте-
гічний розвиток, саморозвиток та самоосвіта, політика, індустрія моди, кіноіндустрія, індустрія краси, 
фотомистецтво, маркетинг, написання віршів та текстів для пісень, сучасні танці, йога, відпочинок на 
природі, верхова їзда, вирощування квітів в саду. 
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