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Національний університет "Львівська  політехніка". Кафедра Реставрації та 
реконструкції архітектурних комплексів. Спеціаліст "Архітектура будівель і споруд". 

  
Досвід роботи 

  

2013-
2014     

Центр міської історії Центрально-Східної Європи. Веб-проект "Інтерактивний Львів":  
Координатор проекту: робота з базами даних (контент-менеджмент), координування 
роботи дослідників, редакторів, перекладачів, фотографів, програмістів. Робота з 
волонтерами. Участь у розробці ре-дизайну веб-сайту проекту.  
Дослідження неоготичних будинків Львова, написання їх історико-архітектурних 
описів; Редагування архітектурних описів. 
Розробка тем: Площа Ринок у Львові, Вулиця Богомольця; співавтор частини 
виставки Минуле у "цифрі": місто, історія та цифрові технології – присвяченої 
проекту "Інтерактивний Львів". 
 

Участь у конференціях: 

  
2013   П'ята Міжнародна конференція молодих науковців "Проблеми  дослідження, 

збереження та реставрації історичних фортифікацій", (Львів-Зборів-Урич). 
Доповідь на тему: "Фортифікації смт. Поморяни Золочівського району Львівської 
області"  

2013    70-та студентська науково-технічна конференція інституту архітектури НУ 
"Львівська політехніка". Доповідь на тему: "Віконна столярка як архітектурно-
декоративний елемент львівських будівель другої половини ХІХ-початку ХХ ст."  

2012 Четверта Міжнародна конференція молодих науковців "Проблеми  дослідження, 
збереження та реставрації історичних фортифікацій", (Львів-Белз). Доповідь на 
тему "Інвентаризація архітектурних деталей та матеріалів замку Синявських у 
Бережанах" 

2011 68-ма студентська науково-технічна конференція інституту архітектури НУ 
"Львівська політехніка". Доповідь на тему: "Масверки вікон та порталів львівських 
будівель XV-поч. ХХ ст." 

Участь у семінарах, воркшопах: 
  

2014             Курс семінарів "Культурні фортеці: переосмислення, збереження й меморіальна 
архітектура" (організований Центром міської історії, керівник Ешлі Біґхем). 

2013             Курс практичних занять по підвищенню кваліфікації з питань фортифікації 
історичних міст (Жовква-Замость, 4-8 листопада 2013), під час яких прослухала 
курс лекцій та виконала концептуальний проект відтворення південно-західного 
прясла замкових укріплень  
м. Жовкви (керівник – Ігор Оконченко). 
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2012   Інвентаризація архітектурних деталей та матеріалів замку Синявських у 
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 О. Заречнюк, М. Оприщенко, О. Бойко // Матеріали четвертої науково-практичної 
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