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Опис досягнень
ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО
Брав участь в організації та проведенні фестивалю української
архітектури, дизайну та ландшафту «Простонеба», який щорічно
проходить у різних містах України.

З лютого 2016 р. по Займався рекламою та був волонтером на фестивалі розвитку та
квітень 2016 р.
відпочинку «Время Дзен», що присвячений культурному та
духовному розвитку людини.
З 2014 р.

Цікавлюсь питаннями розвитку архітектури та благоустрою міста
Києва. Беру участь у громадських зборах та обговореннях, зокрема у
березні 2016 двічі був на обговоренні виборів на посаду головного
архітектора міста, їх легітимності, та якості конкурсного відбору.
Результатом таких обговорень стала відміна конкурсу та перегляд
комісією самої системи відбору та оцінювання кандидатів, що в свою
чергу дозволило уникнути лобіювання окремих облич.

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ
З жовтня 2014 р. по Паралельно з навчанням в університеті пройшов програму з вивчення
березень 2015 р.
маркетингу від Нідерландської Академії Маркетингу (NIMA), що
включила в себе 80 годин аудиторних занять та 80 годин самостійної
підготовки. Успішно склав іспити, отримав диплом NIMA-A та диплом
Європейської Асоціації Маркетингу згідно до Європейської
кваліфікаційної системи оцінок - EQF4.
Перший семестр
навчального року
2015-2016

2011 р. – 2014 р.

2012 р.

В рамках роботи Управління з міжнародного співробітництва
університету КРОК, пройшов відбір та отримав змогу протягом
семестру навчатись за обміном по програмі Erasmus Mundus
закордоном. Обрав університет Turiba в Латвії, навчався на
факультеті Business administrarion. По завершенню навчального
періоду успішно склав іспити з обраних дисциплін.
ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу»
Активіст студентської ради КЕПІТу, екологічного клубу «ЛОТОС»,
проектної групи SPG. Брав участь у великій кількості проектів, був
відповідальним за звуковий супровід концертів коледжу та
університету, написав низку статей до Жырної газети. 2013 року був
запрошений до Ректорської поїздки в АР Крим.
Закінчив «SPG-school» - освітній проект. Прослухав короткий курс з
проектного менеджменту, контент менеджменту, тайм менеджменту
та PR; моя команда розробила та презентувала проектну ідею
«ProfBusinessSchool».

2012 р. – 2015р.

Був спікером у проекті «КЕПІТ-Expert». В рамках проекту відвідав
більше 20 шкіл в місті Києві та за його межами, провів близько 50
майстер-класів для учнів 7-11 класів.

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо)
З лютого по травень Працював над створенням та наповненням інтернет-ресурсу для
2015 р.
проекту «Posterfaces» - http://posterfaces.com/ . Проект пропонує
перетворити звичайні фото у дещо особливе
Зі шкільних років

Пишу вірші та короткі оповідання, в основному в напрямах
символізму та імаджинізму. Особливих досягнень, окрім самих
творів, не маю, проте в майбутньому дуже хочу оформити невеликим
тиражем книгу або збірник.

