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Курс ІІІ 

Факультет ФМВ 

Спеціальність Міжнародна економіка  

Студентство  

Квітень 2015 Керівник профорієнтаційного табору для 6-8 класів - «КЛБ camp» 

Грудень 2013 – 

грудень 2014 

Координатор студентської проектної групи «SPG» 

Реалізація освітніх, профорієнтаційних та PR проектів, набір команди та 

розподіл обов’язків, координування членів проектної групи (15 осіб), 

проведення зборів, організація стратегічних сесій 

Квітень - травень 

2014 

Менеджер по роботі з інформаційними партнерами та event-менеджер 

проекту «КРОК до родини єднає Україну» (фестиваль на 10 000 учасників, в т.ч. 

1000 осіб від Університету «КРОК») 

Написання прес-релізів, робота з інформаційними партнерами, реалізація 

флеш-мобу 

Квітень 2014 
Менеджер по роботі з інформаційними партнерами ярмарку вакансій «Hot 

Vacancy Day» 

Березень 2014 PR-менеджер IV-го професійного баркемпу «Business Master Camp» 

Листопад 2013 Менеджер з реєстрації та по роботі з партнерами «ПРОФ Fest IV» 

Березень 2011 

Листопад 2011 

Участь у проведенні просвітницьких фестивалей «Діалог культур: країни 

Африки», «Діалог культур: країни Латинської Америки»  та круглого столу 

«Державні символи України» 

Лютий 2011 Допомога в підготовці та проведенні V Всеукраїнської екологічної конференції 

Лютий 2011 
Активна участь в організації та проведенні творчого конкурсу «Як я бачу право 

та права дитини» 

Листопад 2010 Допомога в організації І-го профорієнтаційного фестивалю «ПРОФ Fest»  

Освіта  

2013 – 2016 Україно-австрійська програма (навчання на англійській мові)  

2010 – 2013 
Коледж економіки, права та інформаційних технологій Університету «КРОК», 

Фінанси і кредит: КЕПІТ-ексклюзив. Середній бал навчання: 5,0  

Травень 2013 Краща студентка спеціальності «Фінанси і кредит» 

Березень 2013 Призер університетської олімпіади з дисципліни «Фінанси» (ІІ місце) 

    Інші досягнення 

Жовтень – 

грудень 2014 

«Піраньї КРОКу – студенти-підприємці», розробка бізнес-плану «Школи 

англійської мови» (лідер команди) 

Серпень 2014 Вища нагорода Університету «КРОК» - «Зірка КРОКу»  

Липень 2014 Відзнака «Бумеранг» проектної групи «SPG» 

Травень 2014 
Відзнака ректора за вагомий внесок у формування професійного середовища 

та позитивного іміджу Університету 

Листопад 2013 
Відзнака ректора за активну участь у громадському житті, вагомий внесок у 

формування іміджу Університету 

Листопад – 

грудень 2012 

Участь в освітньому проекті «SPG school», розробка проекту «Школа скаутів»  

(І місце)   

 


