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Період, дата Опис досягнень/здобутків/нагород 

ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО 

жовтень 2014р. Волонтер на ІІ Національному форумі «Бізнес та 
Університети», зони відповідальності: реєстрація, 
модератор в залі 

жовтень 2015р. Волонтер на ІІІ Національному форумі «Бізнес та 
Університети», зони відповідальності: реєстрація, 
модератор в залі 

грудень 2015р. Участь у міжнародному конкурсі для студентів та школярів 
«РЕКЛАМА-ФЕСТ» в якості режисера для відеоролика  

жовтень 2016р. Волонтер на ІV Національному форумі «Бізнес та 
Університети», зони відповідальності: реєстрація, 
модератор в залі 

вересень 2016 р. Волонтер на форумі «Професіонали майбутнього», зони 
відповідальності: реєстрація, модератор в залі  

7-9 липня 2017 р. Волонтер на Всеукраїнському архітектурному фестивалі 
PROSTONEBA, зони відповідальності: реєстрація 

3 грудня 2017 р. Волонтер на VI Міжнародному форумі «Здоров’я та 
процвітання», зони відповідальності: реєстрація, модератор 
в залі 

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

квітень 2015р. Здобула 1 місце на ІІ етапі обласного конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (секція 
соціологія) 

квітень 2015р. Здобула 3 місце на олімпіаді з математики 

листопад 2016р. Здобула 1 місце на стендовій сесії науково-практичної 
конференції «Українські перспективи у світовому розвитку»  

лютий -квітень Одержала сертифікати за проходження І та ІІ модуля Школи 



2017р. майбутніх дипломатів 

червень 2017 Закінчила КЕПІТ з відзнакою за спеціальністю «Фінанси і 
кредит – Ексклюзив» 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

жовтень 2014р. Пройшла «SPG School», стала частиною work team SPG 

листопад 2014р Організація PROF FEST V, зона відповідальності: 
оформлення, модератор в аудиторіях 

27 жовтня – 3 

листопада 

2014р. 

Організація PROF CAMP 3, зона відповідальності: оформлення 

грудень 2014р. - 
грудень 2015р. 

Займала посаду PR-менеджера в проектній групі SPG 

23-28 березня 
2015р. 

Організація PROF CAMP 4, зона відповідальності: реєстрація 

4 квітня 2015р. Організація форуму для батьків та вступників «ВСТУП 2015», 
зона відповідальності: PR, реєстрація 

квітень 2015р. Організація акції «Я склав ЗНО! Я -супергерой» 

жовтень 2015р. Організація серії майстер-класів «Successful people 
generation», зона відповідальності: PR, реєстрація, 
модератор 

26-31 жовтня 
2015р.  

Організація PROF CAMP 5, зона відповідальності: менеджер 
по роботі зі спікерами 

грудень 2015р. – 
до сьогодні  

Займаю посаду координатора проектної групи SPG 

28 березня – 2 
квітня 2016р. 

Організація PROF CAMP 6, зона відповідальності: менеджер 
по роботі зі спікерами 

червень 2016р. Волонтер на #KROKalumniFEST 

жовтень 2016р. Організація PROJECT SCHOOL 2016 

31 жовтня – 5 
листопада 
2016р. 

Організація PROF CAMP 7, зона відповідальності: менеджер 
по роботі зі спікерами, модератор 

січень 2017р. Організація нового проекту для студентів КРОКу квест-
кімнати «KROK room» 

лютий – 
березень 2017р. 

Організація нового проекту для школярів «ProWay», зони 
відповідальності: менеджер по роботі зі спікерами, 
модератор 

27 березня – 1 Організація PROF CAMP 8, зона відповідальності: менеджер 



квітня 2017р. по роботі зі спікерами, модератор 

квітень 2017р. Волонтер на проекті «Архітектор кар’єри», зона 
відповідальності: реєстрація 

травень 2017р.  Організація акції «Я склав ЗНО! Я -супергерой» 

жовтень 2017р. Організація SPG PROJECT SCHOOL 

30 жовтня – 4 
листопада 
2017р. 

Організація PROF CAMP 9, зона відповідальності: менеджер 
по роботі зі спікерами та партнерами, модератор 

27 листопада – 
15 грудня 2017р. 

Організація нового проекту для студентів коледжу та  
Університету «КРОК» Школа журналістики «Academy of Mass 
Media» 1 модуль, зони відповідальності: менеджер по 
роботі зі спікерами, модератор 

12 лютого – 2 
березня 2018р. 

Організація  2 модулю Школи журналістики «Academy of 
Mass Media», зони відповідальності: менеджер по роботі зі 
спікерами, модератор 

26 березня – 31 
березня 2018р. 

Організація PROF CAMP Х, зона відповідальності: менеджер 
по роботі зі спікерами та партнерами, модератор 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (професійні, спортивні, культурні тощо) 

вересень - 
червень 2014-
2015р. 

Перемога та активна участь в «BEST GROUP» 

березень 2015р. Брала участь у краєзнавчо-просвітницькому фестивалі 
«Діалог культур: країн Америки, Австралії та Океанії»  

березень 2018 Почала працювати в Бізнес Школі КРОК на посаді 
менеджера з продажів  

 


