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Свій професійний шлях в галузі культури я розпочала у 1997 році на посаді 
завідувачки бібліотеки с.Білокриниччя Шепетівського р-ну. У 1998 році 
перейшла на посаду завідувачки бібліотеки Шепетівського пансіону І-ІІІ ст., 
де за роки роботи проявила себе як успішний керівник і підняла 
загальноміський рейтинг шкільної бібліотеки з 11-го на 3-є місце.

У 2002 році прийшла працювати в музей М.Островського на посаду 
наукового співробітника, де і працюю по теперішній час.

Вважаю, що за час роботи в музеї зробила вагомий внесок у його наукову 
діяльність, розвиток, інноваційність, промоцію та розширення кола аудиторії. 
Працювала над науковими статтями з історії краю, досліджувала невідомі 
сторінки біографії М.Островського, підготувала десятки публікацій в пресу 
та соцмережі про роботу музею та відомих людей Хмельниччини. Моя 
стаття «Релікти соцреалізму» про унікальну архітектуру музею та фотографії, 
надіслані на ФБ-сторінку проекту Икгаіпіап 8о у і є і  Мозаісз, сприяли тому, що 
музей став обличчям міжнародного видання «Оесоттипігесі: Цкгаіпіап 8о у і є і  

Мозаісз» і отримав велику кількість захоплених відгуків людей з країн 
Європи. За час своєї роботи я неодноразово брала участь у міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

Я від початку своєї роботи в закладі співпрацюю з творчо обдарованими 
людьми з особливими потребами різного віку. Мною було організовано 
десятки їх персональних виставок, оформлено розділ експозиції «Сильні 
духом», була керівником культурно-освітнього проекту «Спілка допомоги 
інвалідам» та є куратором музейного проекту «Всеукраїнська школа 
майстерності для людей з особливими потребами». Завдяки співпраці з 
талановитими людьми з особливими потребами фонди музею поповнились 
цікавими та унікальними предметами образотворчого та декоративно- 
прикладного мистецтва, літературними творами.

Маю напрацювання у видавничій діяльності -  я є автором буклету «Люди 
корчагінського гарту» (про творчообдарованих людей з особливими 
потребами), упорядником та редактором збірки «Ми діти твої, Україно!» 
(збірка творів людей з особливими потребами).
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В своїй роботі прагну створити креативний та привабливий музей для 
відвідувачів, особливо - молодшої аудиторії . Вважаю важливими мої 
знання та напрацювання у сфері музейної педагогіки. В своєму професійному 
доробку маю розроблені дитячі музейні заняття, які дозволяють познайомити 
дітей з експозицією та експонатами, викликати в дитини бажання прийти до 
музею знову.

Слідкую за новими тенденціями в сучасному музеєзнавстві, працюю над 
створенням позитивного іміджу музею, шукаю шляхи просування музею в 
культурно-мистецькому просторі України. Хочу зазначити, що я є 
ініціатором участі музею М.Островського на Арсеналі Ідей в Мистецькому 
Арсеналі 2016 -2017 рр. у м. Києві, на обласному музейному форумі «Музей: 
храм муз - 2015», розробляла програму та безпосередньо брала участь в 
презентації музею на різних заходах, за моєї ініціативи були представлені 
видання музею на Книжковому Арсеналі 2017 р. в м. Києві.

Я зацікавлена в тому, щоб музей став привабливим об’єктом для туриста, 
тому шукаю шляхи створення нових цікавих музейних продуктів для 
залучення відвідувачів даної цільової аудиторії. Мною було розроблено міні- 
путівник інтерактивної подорожі по експозиції музею «Микола Островський 
під грифом «цілком таємно» (в межах проекту «Як гартувалась сталь: 
територія міфів та реалій»). У 2016 році презентовано музей для учасників 
туристичного веломаршруту «Вишиваний шлях», що відіграло важливу роль 
для включення міста Шепетівки у даний проект. Я є автором ідеї створити 
культурну мапу Шепетівки, яка стала основою проекту «Туристична 
Шепетівка відкрита для гостей», поданого на конкурс проектів «Громадський 
бюджет. Шепетівка» і має на меті розвиток туристичної привабливості 
музею та міста, розробка та встановлення туристичних карт із зазначенням 
культурних та історичних пам’яток, що дасть можливість проводити 
екскурсії містом. Маю намір активно брати участь в реалізації проекту і 
втілити його навіть у тому випадку, коли він не отримає грантової 
підтримки міста, шляхом пошуку грантових програм та залучення меценатів.

Однією із складових успішної роботи музею вважаю фандрайзингову 
діяльність. Відтак, маю достатній досвід у сфері проектної діяльності -  
володію достатніми знаннями з написання грантових заявок та маю успішно 
втілені проекти за фінансування грантодавців: «Всеукраїнська школа 
майстерності для людей з особливими потребами» та'«Артмузейка».

Я постійно підвищую свій професійний рівень, беру участь у навчальних 
програмах, відвідую лекції, семінари-практикуми, вивчаю світовий досвід з 
питань музейної сфери, зокрема, виграла конкурс та брала участь в 
практичній семінарській програмі проекту «РгоМшеит» - «Презентаційна 
продукція та промоція музею» (м. Київ), семінарі «Реалії та перспективи 
оновлення діяльності музеїв у нових соціокультурних умовах. Проектна 
діяльність» (м. Хмельницький), науково-практичному семінарі «Соцреалізм. 
Здаватися іншим» (м. Київ), що був частиною програми , яка реалізується 
організацією Методфонд у партнерстві з Національним художнім музеєм за
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підтримки Яоза ЬихетЬиг§ 8іійип§ ФРН, була слухачем лекцій 
«Літературний музей в сучасному контексті» (м. Київ), «Скільки 
соціалістичного реалізму для сучасної кураторської культури? Румунський 
контекст» (аспіранта відділу історії мистецтв Національного університеті в 
Бухаресті/ІЖАКТЕ Ігоря Мокану) (м. Київ), «Скільки практик сучасного 
мистецтва для руїн музею»(м. Київ).

За моєї ініціативи було налагоджено співпрацю музею із зарубіжними 
колегами. У травні цього року відбувся перший практичний семінар за 
участі польської музейниці Агати Шторц - працівниці освітнього відділу 
Оаіегіа ЬаЬігупІ,( м. Люблін, Польща) та домовлено про подальшу співпрацю 
з метою організації практичних семінарів для музейників України. Вже на 
сьогодні до мене звернулися чимало музейних працівників з різних музеїв з 
проханням запросити їх на наступний семінар до музею М.Островського, що 
дає впевненість в доцільності створити на базі музею майданчик для 
міжнародної співпраці, який дозволить здійснювати обмін набутим 
досвідом, підняти рівень професійності, переймати та впроваджувати досвід 
іноземних колег, реалізовувати міжмузейні проекти.

Я усвідомлюю, що на сьогодні перед музеєм стоять такі важливі зміни, як 
реекспозиція, ребрендинг та створення нових принципів презентації, 
інтерпретації колекцій та роботи музею, тому прагну не тільки зберегти 
музей як архітектурну пам’ятку, а й зробити його сучасним, актуальним та 
цікавим для відвідувачів. Вважаю цілком реальним кроком залучення 
відвідувачів у 3-5 разів більше , ніж є на сьогоднішній день.

Основною мотивацією участі у конкурсі є практичне втілення свого досвіду 
для створення цікавого, сучасного, креативного, відкритого музею для 
відвідувача. Переконана, що зможу використати свої знання та вміння для 
розвитку музею та музейної справи. Здатна оптимально впливати на людей, 
контактувати з ними на основі їх індивідуальних особливостей, ставити 
адекватні вимоги залежно від ситуації. Досвід роботи на цій посаді вважаю 
великою відповідальністю і готова взяти її на себе, проявити високий рівень 
організованості, щоб стати успішним керівником.
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