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ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО 

Жовтень 2017 р. – 
лютий 2018 р. 

Один з координаторів Всеукраїнського проекту «Robotics 
challenge», а саме створення локальної комісії, формування 
команд учасників, реалізація й оформлення проекту, пошук 
спонсорів. Було залучено близько 5-ти спонсорів, що 
забезпечили потужну матеріальну базу для проведення 
конкурсу.  

Січень 2018 р. – 
лютий 2018 р. 

Координатор та безпосередній учасник проекту «Winter 
robotics school», а саме формування навчальної групи, 
пошук спонсорів, менторів та місця проведення, 
забезпечення комфортного перебування учасників 
впродовж дня. 

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 
Листопад 2016 р. Переможець олімпіади з англійської мови серед студентів 

КЕПІТу. 

Січень 2017 р. Пройшов курс «Фінансовий менеджер, економіст, аудитор» 
та тренінг з побудови ефективних комунікацій на базі 
Університету «КРОК» 

Жовтень 2017 р. Учасник Всеукраїнської акції «Відповідальність починається 
з мене», де разом зі студентською групою було 
презентовано проект скейт-парк «Нивки». 

Листопад 2017 р. Учасник ІІ-ого науково-практичного Круглого столу 
«Стратегії міжкультурної комунікації в сучасному світі: 
культура, політика, економіка, право» з доповіддю 
англійською мовою на тему: «Людвіг Ерхард – батько 
німецького економічного дива». 

Лютий  2018 р. Учасник науково-практичної конференції «Формула 
ідеального соціального забезпечення» з презентацією 
стендової роботи на тему «Перспективи розвитку 
електронних грошей в Україні». 

 

 



Березень 2018 р. Учасник науково-практичної конференції «Конкуренто- 
спроможність як основа розвитку економіки в сучасних 
умовах» в якості доповідача на тему «Порушення 
економічних зв’язків  Криму в зв’язку з анексією».  

Лютий 2018 р. Переможець інтелектуального батлу «English and me: love 
story that never ends». 

Лютий 2018 р. Було присвоєне звання «You are simply the Best» кафедрою 
іноземних мов та спеціальної мовної підготовки. 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 
Вересень 2015 р. – по 
сьогодні. 

Активно підтримую студентську раду коледжу в проведенні 
таких проектів, як «Green Park of KEPIT», «Презентація 1-го 
курсу», «Candy Step», «KEPIT family» і т.д. 

Квітень 2016 р. – до 
сьогодні. 

Виступаю в якості ведучого таких проектів, як Концерт до 
Дня народження Коледжу, Міс та Містер, Шоу талантів 
тощо. 

Вересень – травень 
2017 р. 

Здобув перемогу в проекті «Green Park of KEPIT» та посів 3 
місце в проекті «Best Group» будучи студентом-куратором 
групи «Сімейний бізнес у готельній справі». 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (професійні, спортивні, культурні тощо) 

Листопад 2015 р. Здобув перемогу в танцювальному батлі «BC battle» при 
підтримці Atlant Sport. 

Жовтень 2016 р. Посів 3-е місце в номінації «Breaking» на фестивалі 
вуличних культур «Don’t take fake». 

Січень 2016 р. Посів 3-е місце у творчому конкурсі «КЕПІТ має таланти».  

Лютий 2016 р.. Віце-Містер Коледжу 2016 та переможець номінації «Містер 
Креативність». 

Червень 2017 р. Був нагороджений ректорською поїздкою за активну участь 
у студентському житті Університету. 

 


