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«Усна історія Голодомору» та проєкту «Голодомор: мозаїка історії», організаторка музейних
зустрічей з очевидцями Голодомору та масового штучного голоду 1946-1947 рр.)
Досвід освітньо-методичної роботи: розробниця інтерактивного заняття «Погляд в
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екскурсії для дітей 6-12 років «Схованка», відеоекскурсії, екскурсії та аудіоекскурсії для
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щоденника" та його проведення, в тому числі в онлайн форматі, організація і проведення
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