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Освіта 
2010-2011 
 

 

 

 
2006-2010 
 

Магістр культурології 
Магістерська програма з культурології, Львівський Національний Університет 
імені Івана Франка,  
Тема магістерської роботи: «Іронія в сучасному українському мистецтві»  
 
Бакалавр, теорія та історія культури 
Львівський Національний Університет імені Івана Франка 

Досвід роботи 
  

2014-дотепер 
 
 
 
 
 
 
 

Координаторка освітніх проектів  
Центр міської історії Центрально-Східної Європи 
Розробка та реалізація освітніх проектів, налагодження комунікації з освітніми 

інституціями, розширення міждисциплінарної співпраці між істориками, 

культурологами, архітекторами, соціологами, розвиток різних форматів освітніх 

проектів (супровідні програми до виставок, міські ігри, кінопокази, сімейні неділі, 

партисипативні проекти, заняття для дітей різного віку та студентів на базі 

візуальних матеріалів, виставкових і дослідницьких проектів Центру міської історії) 

 
 
2010-2014 
 
 

Координаторка програми викладання історії мистецтва для дітей та 
молоді  
Львівська міська рада, УДЮМК  
Реалізація експериментальної програми «Дітям про мистецтво», організація 

воркшопів, мистецьких заходів, супровідних програм 

 
 
2011-2013 
 
 
 
 
 

Координаторка освітніх проектів до виставок  
Центр міської історії Центрально-Східної Європи 
Розробка програм на базі виставкових проектів інституції: освітня програма 
до виставки “Дім. Століття змін” (2011-2012), освітня програма  до виставки  
"Спорт і Місто. Людина. Суспільство. Ідеологія" (2013)  

 
2010-2011 
 
 
 
 

Асистентка керівника культурно-мистецьких проектів 
Мистецьке об’єднання «Дзиґа»  

Дослідницька діяльність у сфері сучасного українського мистецтва, підготовка  
«Тижня актуального мистецтва»: статті, дописи, впорядкування, редагування  

жовтень-
грудень 2009 
 
 
 
березень – 
жовтень 2009 

Волонтерство, менеджерка культурних проектів 
Центрі культурного менеджменту 
Організація подій, промоція, логістика 
 
Робота в архіві 
Відділ мистецтв Бібліотеки імені В. Стефаника НАН України 
Робота в архіві, впорядкування електронного каталогу  

Вибрані проекти 

  
Липень-грудень 
2018 

Розробниця та координаторка освітнього проекту “Proekt Osiedle”, 

mailto:kh.boyko@lvivcenter.org


 
 
 
2017-2018 
 
 
 
листопад-
грудень 2017 
 
 
 
липень-грудень 
2017 
 
 
 
2016-2017 
 
 
 
 
Серпень 2016 
 
 
 
 
 
жовтень-
грудень 2015 
 
 
2015 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
2014 
 
 
 
2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 

Міжнародна літня школа “Відкрита форма”, Люблін 
Центр міської історії,  Національний інститут архітектури і урбаністики (NIAiU) 

Координаторка проекту для студентів “(ви)ЖИТИ в 90-х”: розробка 
освітньої цифрової платформи 
Центр міської історії, Український Католицький Університет 

Координаторка програми “(про)говорити”: серія семінарів та воркшопів 
для студентів про складні теми минулого та їх сучасне осмислення, в 
рамках виставки (не)означені. 
Центр міської історії 

Розробниця та координаторка учасницької освітньої програми в рамках 
міжнародної літньої школи "Сихів: Простори. Пам’яті. Практики" 
Центр міської історії 

Координаторка та організаторка міської освітньої програми “Гра в 
міста” до Міжнародної літньої школи "Ідея міста: перевірка реальністю", 
Славутич 
Центр міської історії 

Розробка та проведення міського квесту «Про що говорить вулиця?» 
для учасників міжнародної школи «Learning from History: Rights of 
ethnic and religious minorities nowadays»  
Український католицький університет, спільно з німецькою організацією Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

Розробка та реалізація програми при виставці "Ктубот. Єврейські 
шлюбні контракти" 
Центр міської історії, Львівська національна галерея мистецтв 

Співкоординаторка міжнародного польсько-українського проекту 
“Таємниці дитинства” 
Центр міської історії, Народний дім "Збоїща", Центр "Пограниччя – мистецтв, 

культур, націй", Львів, Сейни, Красногруда 

Реалізація соціального проекту для внутрішньо переміщених осіб “Твої-
Мої історії” 
Центр міської історії, GIZ Муніципальний розвиток та оновлення старої частини 

Львова, Dota Fund 

Реалізація освітньої міської ри “Підзамче. Нове життя дільниці”, 
Фестиваль сусідів. 
Центр міської історії, Ініціативна група “Йота” 

Розробка та реалізація інклюзивного проекту “Голоси міста” 
Центр міської історії, Майстерня Міста,  Львівське обласне товариство незрячих 

 

Розробка та реалізація соціальних інтеграційних програм при проектах 
GIZ 
Освітні та соціальні проекти: Креативна майстерня для дітей (2012), Програма 

«Міські ремесла – разом творити краще» (2013), Молодіжна урбаністична гра 

«Площі і ми» (2013) 

Реабілітаційний центр “Джерело”,  GIZ Муніципальний розвиток та оновлення 

старої частини Львова 

http://urban-project.lviv.ua/ua/news/kinderwerkstatt
http://urban-project.lviv.ua/php_uploads/data/articles/ArticleFiles_UA_406.pdf
http://urban-project.lviv.ua/php_uploads/data/articles/ArticleFiles_UA_406.pdf


2012 -2013 
 
 
 
2010-2014 

Розробка освітнього проекту з інтеграції історії мистецтв в шкільну програму.  
Мистецька Рада «Діалог» 

 

Координаторка соціальнього проекту "Three happiness hours"  

Робота з дітьми та молоддю, що лікуються в онкологічному відділенні ЛОСДЛ 

 
Вибрані воркшопи, конференції, тренінги, презентації 

 
 
10-13 жовтня 
2018  
 
 
31 липня 2018 
 
 
 
квітнень 2018 
 
 
грудень 2017 
 
 
 
листопад 2017 
 
 
 
листопад 2016 
 
 
 
квітень 2016 
 
 
 
8 жовтня 2015-
30 січня 2016 
 
 
березень-
червень 2015 
 
 
 
 
 
Жовтень 2014 

 
 
Конгрес архітектурної освіти/ Kongres Edukacji Architektonicznej (KEA), Tuczno 
Презентація проектів, участь 
Національний інститут архітектури і урбаністики (NIAiU) 
 
Лекція-розмова «Далека-близька історія. Про що пам’ятають діти покоління 
90-х» 
 Мистецький Арсенал, Київ 
 
Проект EduHack «Інклюзія. Як зробити школу приязною для всіх?», член журі 
Центр інноваційної освіти “ПроСвіт”, Київ 
 
Презентація «Робити історію», участь у дискусії “Культурні проекти: ефективні 
практики в регіонах» 
«Фестивалі живої історії», Тепле місто, Київ 
 
Презентація «Робити історію з (з)містом», участь у дискусії.  Форум «Культурні 
проекти: ефективні практики в регіонах» 
“Тепле місто”, Івано-Франківськ 
 
Розробка та організація програми для музейних працівників. Серія викладів 
“Як говорити на складні теми з дітьми?” 
Центр міської історії, Меморіальний музей Тюрма на Лонцького 
 
Навчальний тур “Публічна історія в сучасній Польщі”, в рамках Study Tours to 
Poland  
Люблін, Варшава, Краків 
 
Коуч, тренер для вчителів 
Освітня програма для вчителів «ПроНавики» 
Центр інноваційної освіти “ПроСвіт” 
 
Воркшоп “Urban Gaming” , from Karsten Michael Drohsel (Bürogemeinschaft für 
Stadtangelegenheiten), розробка гри “Bohomolcia Street Time travelling”,  
ініціатива Sankt Urban Berlin, учасниця 
 "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова, Львівська 
міська рада, Львів 
 
 
XII Міжнародний симпозіум «Дидактика фотографії» 
Академія ім. Яна Длугоша, Ченстохова, Польща 
 

 
Вересень 2014 
 
 
 
 

 
Тренінг «Формуючи майбутнє: Голоси відвідувачів в музеях» 
Тренери: Лінда Норріс, Трісіа Едвардс, Євген Червоний 
Музей Івана Гончара, Музей історії релігії 

Вересень 2014 Тренінг «Як говорити з дітьми про сучасне мистецтво» 
Марта Сковронська. Музей сучасного мистецтва, Варшава. 



Квітень 2013 Семінар «Особливі діти в особливому просторі. Музейний ресурс реабілітації та 
соціальної інтеграції дітей з особливими потребами» 
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Київ 

Жовтень 2013 
 
 

Тренінг «Стратегія самодостатності музею»  
Серія тематичних тренінгів на музеологічну тему в рамках проекту Музею Івана 
Гончара «Актуальний Музей: стратегія динамічного розвитку» 

15-19 лютого 
2010 

 5-денний семінар "Як розмовляти з дітьми про мистецтво" від Франсуази Барб-
Галь. 
Культурний Проект, Французький інститут та Національний музей мистецтв ім. 
Ханенків 
 

Мови 
Українська 
Російська  

Рідна 
Вільне володіння 

Англійська Intermediate 
Польська  Розмовна  

 
 
                                                
 

 


