
 

Освіта:  

                     

травень  

2012 р. 

 

 

  

2012 р.  – 

2014р.           

 

 

 

Циблівська Середня Загальноосвітня школа  

 I –III ступенів 

 

 

 

Київський коледж нерухомості   молодший 

спеціаліст «Маркетингова діяльність» диплом з 

відзнакою 

 

Школа: 

Наука:     вересень 2009р. – 

червень 2012р. 

        

        

        2012 р. : 

 

         

                  2012 р.:   

 

 

 

 

Закінчила школу «Молодого Вчителя» при 

педагогічному у ніверситеті ім. Григорія 

Сковороди 

 

III місце в II ( районному) етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з педагогіки  і  психології 

 

III місце в секції «Українська література» I 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт  учнів-членів 

МАН  України 



                 

                 2012р.: 

 

Культура:   
              жовтень 2011 р.: 

 

 

 

              жовтень  2011 р.:   

 

Учасник  команди  Юних Інспекторів ДАІ 

 

 

Учасник  Всеукраїнського дитячо-юнацького 

вокально-хореографічного  фестиваль-конкурсу 

«ЧЕМНІ БЕШКЕТНИКИ – 2011»  

 

 II місце  у Всеукраїнському дитячо-юнацькому 

вокально-хореографічному фестивалі-конкурсі 

«ЧЕМНІ БЕШКЕТНИКИ – 2011» 

Університет: 

 

Наука:  січень 2013 р. : 

 

       

  лютий  2013 р.: 

 

               

  вересень 2013р. : 

 

     

жовтень – грудень2014р.: 

 

 

Учасник  Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика 

 

Учасник Всеукраїнського мовно-літературного 

конкурсу ім. Тараса  Шевченка 

 

Виконуюча обов’язки заступника старости 

групи 

 

Активна участь в житті Київського  коледжу 

нерухомості 

Культура:   

              травень 2013р.: 

 

 

              березень 2014р.: 

               

             

              квітень 2015р.: 

I місце команди  конкурсу «Українцем бути 

модно» до дня народження Київського 

коледжу нерухомості   

 

II місце у Історичній вікторині; моя країна 

Україна; Київського коледжу нерухомості 

 

Учасник Брейн рингу «Ерудит КРОКу» 

Громадське життя:    
 

вересень 2001 р. – теп.ч.:   

 

 

червень 2009 р.:   

 

 

 

 

січень  2012 р.: 

 

 

 

 

Учасник Зразкового танцювального колективу 

«Ластівка» 
 

I місце з нагоди святкування «Дня захисту 

дітей» в конкурсі «Малюнки на асфальті» 

проведеного в Українському державному 

медико-соціальному центрі ветеранів війни. 

 

Учасник проведення новорічного свята 

проведеного в Українському державному 

медико-соціальному центрі ветеранів війни. 



 

червень 2013 р.: 

 

 

 

 

 

вересень 2013 р.: 

 

 

 

 

 

3 травня2014 р.: 

 

 

9 травня  2014 р.: 

 

 

 

8 червня 2014 р.: 

 

 

 

 

14 листопада 2014 р.: 

 

 

 

 

 

8 січня 2015 р.: 

 

 

7 березня2015 р.: 

 

29 березня 2015 р.: 

 

 

Учасник у проведенні свята Зелена Неділя. 

Трійця, Міністерство культури України 

Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав» 

 

 

Учасник у I Всеукраїнському фестивалі 

майстрів народної творчості « Переяславський 

ярмарок», Міністерство культури України 

Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав» 

 

Участь в проведені благодійного концерту в БК 

с.Циблі 

 

Концерт  зразкового танцювального колективу 

«Ластівка» в Українському державному 

медико-соціальному центрі ветеранів війни. 

 

Участь у проведені свята Трійці «На горі трава 

зелена» Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав»  

 

Благодійний концерт на підтримку  української 

армії «ТАК, Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ»  «ПХ  

ДПУ ім. Г.Сковороди» 

 

Благодійний  новорічно-різдв׳яний концерт         

с. Циблі, БК 

Учасник фестивалю народних талантів 

«Мистецькі береги Переяславщини» 

Учасник конкурсу хореографічних колективів 

Лівобережної Київщини 

Сертифікати:   -  про набуття  додаткових професійних 

компетенцій  за професією: «Демонстратор 

товарів (промоутер)» Вищий навчальний 

заклад «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА 

ПРАВА «КРОК» 



- про набуття додаткових професійних 

компетенцій за професією: «Адміністратор»  

Вищий навчальний заклад «УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК» 

           

 

 

 

 


