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Освіта
Вересень 2015 –
дотепер

Докторантура за спеціальністю культурна теорія та організаційні студії в
Університеті Санкт-Галлен (Швейцарія)
Тема дисертації: "Трансміграція російських євреїв у Галичині у
пізньоімперський період"
Науковий керівник: проф. Ульріх Шмід
Співкерівник: проф. Йоханан Петровський-Штерн

Вересень 2013 –
січень 2015

Магістратура з історії в Українському католицькому університеті (Україна)
Тема магістерської праці: "Єврейське питання у львівському публічному
просторі (кінець 1870-х - початок 1880-х років)"
Науковий керівник: проф. Ярослав Грицак

Вересень 2009 –
червень 2013

Бакалаврат з історії в Харківському національному університеті ім. В. Н.
Каразіна (Україна)
Тема бакалаврської праці: "Єврейське питання в українському національному
русі Російської імперії (кінець 1850-х – початок 1880-х років)"
Науковий керівник: проф. Сергій Наумов

Мови
Українська, російська – рідна; англійська – вищий рівень; польська – середній рівень; їдиш – нижчий
середній рівень; німецька, іврит – початковий рівень

Праця
Вересень 2015 –
дотепер

Дослідник, кафедра російської культури та суспільства під керівництвом проф.
Ульріха Шміда (Школа гуманітарних і суспільних наук, Університет СанктГаллен)
http://www.unisg.ch/en/schools/humanities+and+social+sciences

Травень 2013 –
дотепер

Дослідник, асистент проекту "Міський медіа архів" (Центр міської історії
Центрально-Східної Європи, Львів)
http://www.lvivcenter.org/en

Жовтень 2011 –
дотепер

Співзасновник, координатор проектів, Центр дослідження міжетнічних
відносин Східної Європи (Харків, Україна)

Жовтень 2011 –
червень 2012

Контент-менеджер, Програма “Путівник. Євро-2012" для iPhone й іPad (Харків,
Україна)

Грудень 2010 –
жовтень 2012

Заступник голови Студентського наукового товариства історичного
факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Жовтень 2010 –
травень 2014

Репетитор із української та всесвітньої історії (фрілансер)

Вересень 2010 –
лютий 2011

Регіональний координатор у Харкові, Фонд Святослава Вакарчука "Люди
Майбутнього"

Вибрані виступи, доповіді та публічні лекції
23 жовтня 2014 р.

Семінар Програми єврейських студій Українського католицького
університету, Львів: "Histoire Croisée" львівського публічного простору.
Сприйняття антиєврейських погромів початку 1880-х рр."

10 жовтня 2014 р.

Семінар Інституту історії (Польська академія наук): "Єврейське питання у
львівському публічному просторі (кінець 1870-х – початок 1880-х рр.)"

24–26 червня
2014 р.

Польсько-ізраїльський семінар з історії та культури польських євреїв
(Вроцлавський університет): "Єврейське питання у суспільно-політичній
думці Східної Галичини (кінець 1870-х – початок 1880-х рр.)"

27–28 травня
2013 р.

2-а Міжнародна конференція - Музеї Голокосту та меморіальні місця в
посткомуністичних країнах: виклики та можливості (Музей Ризького гетто та
Голокосту в Латвії): “Тема Голокосту у вищій історичній освіті України"

3–5 лютого
2013 р.

20-й щорічна міжнародна конференція з єврейських студій у Москві (Центр
наукових працівників і викладачів юдаїки у ВНЗ "Сефер"): "Український
вибір Вільяма Беренштама"

24–25 травня
2012 р.

12-та Міжнародна конференція “Кирило-Мефодіївські читання” (Харківський
національний університет ім. В. Н. Каразіна): "Євреї в українофільських
наративах Австро-Угорської та Російської імперій у другій половині ХІХ
століття: до питання про цілісність українського національного руху"

2 червня 2011 р.

Семінар "Євреї в етнічній мозаїці українських земель XIX–XXI століття" у
Харкові (Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи): "До
питання про стосунки діячів “Старої громади” з представниками єврейської
інтелігенції"

Стипенідї, стажування та здобутки
Червень – вересень
2014

Стажування, відділ “Artes Liberales”, Варшавський університет

Березень 2012 –
дотепер

Автор аналітичних та історичних текстів на порталах “Historians”
(www.historians.in.ua), “Віртуальний штел” (www.sztetl.org.pl)

Жовтень 2011

Стажування у Фундації освітньої діяльності «KReAdukcja» (Люблін, Польща)

Червень – Липень
2011

Друга щорічна літня школа з єврейської історії та культури ЦентральноСхідної Європи (Львів, Україна)

Січень 2011

Зимова школа єврейський студій (Москва, Росія)

Жовтень 2010 –
Травень 2011

Стипендія для молодих дослідників з українознавства від Фундації ім. Олега
Ольжича (США)

Проекти
Дослідницькі проекти:
“Пам'ять зниклих груп населення в міському середовищі сучасної Центрально-Східної Європи.
Лікування пам'яті та містобудування у Львові, Чернівцях, Кишиневі і Вроцлаві” (проект Центру
європейських досліджень, Лунд)
https://memoryofvanishedurbanpopulations.wordpress.com
“Регіон, нація та інше: iнтердисциплінарне та міжкультурне переосмислення України” (проект
Університету Санкт-Галлен і Центру міської історії Центрально-Східної Європи)
http://www.lvivcenter.org/en/researchprojects/stgallenproject/
"Голоси спротиву та надії: Київ-Львів-Харків" (проект Центру міської історії Центрально-Східної
Європи)
http://www.lvivcenter.org/en/researchprojects/ProtestVoices

Проекти з публічної історії:
Виставка фотографій “Тут спочиває пам'ять” (Центр міської історії Центрально-Східної Європи,
Львів )
http://www.lvivcenter.org/en/exhibitions/photo/memory-rests-here/
Лекційно-дискусійна програма “Культурна програма ДонКульт”
http://www.lvivcenter.org/download.php?downloadid=504
Виставка "Велика війна 1914 - ... Індивідуальний та глобальний досвід" (Центр міської історії
Центрально-Східної Європи, Львів)
http://www.lvivcenter.org/en/exhibitions/historical/first-world-war/
Виставка "Єврейський квартал у Львові: люди, будинки, простір" (Центр міської історії ЦентральноСхідної Європи, Львів та Львівський музей історії релігії)
"Єврейська спадщина Білорусі та України: збереження, освіта, популяризація" (проект Музею
історії польських євреїв (Польща), Гродненського державного університету (Білорусь) та Центр
дослідження міжетнічних відносин Східної Європи (Україна)
http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/dziedzictwo-zydowskie-na-bialorusi-i-ukrainie-program-rita/
Виставка у Харкові "Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні у 1941–1944 рр." (Центр
дослідження міжетнічних відносин Східної Європи)
http://www.holocaust.kiev.ua/news/pro_vistavku_xarkovi.pdf

Організація конференцій
Конференція “Євреї в етнічній мозаїці Східної Європи”. Харків, 24–25 вересня 2015 р.
Конференція “Євреї в етнічній мозаїці українських земель”. Харків, 21–22 травня 2014 р.
Конференція “Етно-політичні проблеми Другої світової війни в Україні: Колаборація та опір”.
Харків, 14 травня 2013 р.
Конференція “30-та конференція молодих учених із локальної історії ”. Харків, 14 грудня 2012 р.
Конференція молодих учених “65-ті Каразінські читання ”, Харків, 20 квітня 2012 р.
Конференція “29-та конференція молодих учених із локальної історії”. Харків, 16 грудня 2011 р.
Семінар “Етно-політичні проблеми Другої світової війни”. Харків, 31 жовтня 2011 р.

Конференція “Євреї в етнічній мозаїці українських земель XIX–XXI століть”. Харків, 2 червня 2011 р.
Конференція “11-ті Кирило-Мефодіївські читання ”, Харків, 20 травня 2011 р.
Конференція молодих учених “64-ті Каразінські читання”, Харків, 22 квітня 2011 р.

Членство в наукових товариствах
Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Osteuropawissenschaften
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