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ОСВІТА 

 
вересень 2016 – 
лютий 2018 

Український Католицький Університет (УКУ), Львів; магістр історії 
(програма “Публічна історія”) 

  
верес. 2016 – 
лютий 2017  

Erasmus-студентка в університеті Отто-Фрідріха, Бамберг (Німеччина) 

грудень 2015 – 
січень 2016 

 стипендіатка університету Юлія-Максиміліана, Вюрцбург (Німеччина)     

верес. 2012 – 
червень 2016 

 Український Католицький Університет; бакалавр історії  

  
Мови 

англійська – добре (B2/2),    німецька – добре (B2/2),     російська – добре (B2/2),      
польська – задовільно,     італійська – початковий рівень,    латинська – із словником 

Місце праці 

 

січень 2019 –
дотепер                  
                    
cерпень – 
грудень 2018  
 
квітень – 
травень 2018     
 
липень 2017 – 
січень 2019                
 
лютий – 
серпень 2017 
      
жовтень 2016 – 
лютий 2017 
  
листопад 2015 – 
червень 2016 
 
вересень – 
листопад 2015 
 
червень – 
липень 2015  
 
березень – 
червень 2015  

 
   Асистентка програм Публічної історії у Центрі міської історії  
    Центрально-Східної Європи, Львів   
 
    координаторка проекту (виставки) у Центрі міської історії   
     
 
   стажистка (студентка) в Музеї Пеґґі Ґуґенгайм, Венеція (Італія)  
 
    
 арт-менеджерка в Галереї сучасного сакрального мистецтва “Iconart”, 
    Львів 
 
    cтажистка (студентка) в Центрі міської історії Центрально-Східної   
    Європи  (проект “Міська Літня Школа: Сихів”), Львів 
 
    учасниця програми “StiPf”, Бамберг 
     
 
менеджерка проекту в Міжнародній Організації Короля Данила, Львів 
    
 
 волонтерка в Центрі міської історії Центрально-Східної Європи, Львів 
    
 
 менеджерка в компанії “DMP Development Group“, Львів 
     
 
волонтерка інформаційного центру  “ГУРТ”, Львів-Київ (Україна) 
 

E-mail: v.panas@lvivcenter.org  

mailto:v.panas@lvivcenter.org


 
листопад 2013 – 
липень 2016 
 
літо 2014 – 2016 

 

    
 керівниця студентської благодійної організації УКУ “Відлуння”, Львів 
    
  
асистентка на Літній німецькомовній школі УКУ, Львів 
 

Додаткова кваліфікація 

 

 

 

                                 
серпень 2017     
                    
 
квітень – 
червень 2017 
                              
квітень 2016 
                                  
                                 
листопад 2014 

            
 учасниця професорського семінару “Читаючи іншого”, Красногруда  
    (Польща) 
 
  учасниця програми “Pre-development” у Львівській бізнес-школі УКУ  
     
 
учасниця програми “Study Tours to Poland. Public History”, Люблін- 
 Варшава-Краків (Польща) 
    
 учасниця ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції  
 “Студентські культурологічні читання”, НУ “Острозька академія”, 
    Острог (Україна) 
 

липень – 
серпень 2014 

    учасниця Літньої німецькомовної школи УКУ, Львів  
 

 
липень 2014     учасниця Літньої англомовної школи УКУ, Львів 

 
квітень 2014 

 
 

жовтень 2013 

    учасниця студентської конференції “The Issue of Identity in the Context  
    of  Globalization”, Львівська комерційна академія та УКУ, Львів 
 
    учасниця Міжуніверситетського дебатного турніру “Primus Inter Pares”,  
    Одеса (Україна)   

 

  

  

 
 
 
 


