
Зоряна Слюcарчук 
 

E-mail: z.slyusarchuk@gmail.com 

Освіта 
 

2004-2009 

 

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут архітектури, 

рівень - бакалавр 

Кафедра реставрації і реконструкції архітектурних комплексів    

2001-2004 Львівський ліцей менеджменту, загальна середня освіта, Львів 

Спеціалізація: прикладна економіка , менеджмент, англійська мова 

1997-2001 Середня школа  №79,Львів 

Спеціалізація: математика 

1993-1997 Середня школа №18, Львів 

Досвід роботи 
  

2016- до тепер 

 

2016- до тепер 

 

2012- до тепер 

Кафе-вітальня 

Адміністраторка діяльності кафе 

Фізична-особа підприємець  

Управителька будинку на вул. Акад. Богомольця 6, м. Львів 

Центр міської історії Центрально-Східної Європи  

Адміністраторка приміщень  

Завдання: адміністрування конференц-залу, гостьових квратир, виставки та 

офісних приміщень, допомога в організації подій  

2002-до тепер  Незалежний дизайнер 

Дизайнер інтер’єрів 

Завдання: розробка проектних креслень та 3-D візуалізацій, консультація та нагляд 

за ремонтними роботами 

2009-2012 Реставраційний проект історичного будинку (Львів, Україна)  

Особистий асистент,  

Завдання: переклад (англійська - українська), координування та допомога в 

питаннях по реставрації, ведення документації 

2009 -2010 “Текстиль в інтер’єрі”, (Львів, Україна) 

дизайнер інтер’єрів 

Завдання: створення декорацій інтер’єру ручної роботи, проектні креслення та 

візуалізації  

Громадська діяльність 

  
2009 –2011 Громадська організація “Академія Української Молоді” 

висилаючий координатор Європейської Волонтерської Служби  
 

15 - 25  березня 

2010 

 

 

Громадська організація “Cultural Co-operation”(“Культурна Співпраця”), 

Лондон, Великобританія,  

практикантка, програма стажування від Британської Ради в рамках проекту 

“Навігатори між культурами” 
 

2001 - 2011 

 

 

Львівська міська громадська організація „Дівочий клуб „ЮНКА”, 

Президентка дівочої ради, Волонтерка, тренерка навчальних програм, 

координаторка проектів   
 

2006 - 2007 
 

“Дитяча та Молодіжна Асоціація “ДУГА”, Прага, Чеська Республіка,  

Волонтерка Європейської Волонтерської Служби (ЄВС), “Програма Молодь в 

Дії” від Європейської Комісії  
 

2005 - 2006 

 

Клініка доброзичлива до молоді,  медичний інформаційно-консультативний центр 

„Погляд у майбутнє”,  

волонтерка 
 

mailto:z.slyusarchuk@gmail.com


2003 - 2008 Інтерактивний аматорський вуличний театр «АСТРА» при ЛМГО «Дівочий клуб 

«ЮНКА», 

актриса-аматор 
Конференції та тренінги 

   
02 – 06.03.2011 Міжнародний тренінгів курс “Інформація для Молоді”, (Чеська Республіка) 

11.2008- 

03.2010 

Міжнародний проект Британської Ради «Навігатори між культурами», (Україна-

Великобританія) 

21-29.07.09 Міжнародний молодіжний обмін “Вуличне мистецтво”, (Сербія) 

19-28.10.08 Міжнародний тренінгів курс “Жінка та інші міфологічні істоти”, (Іспанія) 

26.08-2.09.07 Міжнародний молодіжний обмін “Дівоча Сила -2” (Швеція) 

20-23.08.07 Семінар “Разом для розвитку”, (Львів, Україна) 

26-31.07.07 Літня школа “Молодь проти корупції”,Львів, Україна) 

06.06.07 Конференція неформального навчання, (Чеська Республіка) 

29.04-7.05.06 Міжнародний молодіжний обмін “Дівоча Сила”, (Польща) 

26.09-2.10.05 Міжнародний тренінгів курс “Співпраця в міжнародних молодіжних проектах” 

(Польща) 

01-14.08.05 11-та всеукраїнська літня школа „Скажи „НІ!” торгівлі дітьми” та „Єврокредит 

дітям”, (Євпаторія, Україна) 

14-24.08.04 9-та літня школа, фестиваль інтерактивних театрів, (Євпаторія, Україна) 

03-14.01.04 8-ма зимова школа «Школа рівних можливостей», (Київ, Україна)  

 
Організація соціальних проектів 

 

28.04-

04.05.2011 

03-11.08.2008 

 

Міжнародний тренінг “Гендерні рівні можливості”, (Львів, Україна)   

 

Міжнародний молодіжний обмін “Вуличне мистецтво”, (Львів, Україна)  

13-16.12.2007 Візит для співпраці “Думай. Дій. Посміхайся :)”, (Розлуч, Україна) 

17-20.05.2007 Семінар для налагодження співпраці “ЄВС-мережа?!”, (Прага, Чеська Республіка) 

Посада: проектний менеджер та координатор 

07-17.09.2006 Міжнародний реставраційний волонтерський табір “Карлштейн”, (Карлштейн, 

Чеська Республіка), 

Посада: лідер волонтерського табору 

17.08-3.09.2006 Міжнародний молодіжний обмін “Зустрічай дивацтва!!”, (Бероун, Чеська 

Республіка)  

Посада: асистент 

30.05-

16.06.2005 

Соціологічне дослідження “Запобігання торгівлі людьми у Львівській області” 

Посада: дослідниця  
Додаткова інформація 

 

Комп’ютерні навики: 

Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc);    

ArchiCad; Artlantis; Photoshop 

Мови: 

Українська- рідна мова 

Російська – вільно 

Англійська – вільно 

Чеська- добре 

Характеристика: 

Відповідальна, надійна, відкрита, організаторські та управлінська навики 

 

 


