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ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО  

З 2014 року і по 
цей день 

Є членом групи студентів «Молодь за Мир», разом з 
однодумцями ми допомагаємо безпритульним, 
малозабезпеченим, ромським дітям, дітям з дитячих 
будинків та стареньким з будинків пристарілих  

з 2014 року і по 
цей день 

Як волонтер допомагаю на концетрах Susy Production в 
моїй скарбниці концертів вже є такі як Океан Ельзи 20 
років разом(двічі), Океан Ельзи «Вночі» (двічі), Бумбокс, 
благодійний концерт для збору коштів в АТО, Світла 
Лобода, Джамала та інші. 

в 2016 році Була волонтером на фестивалі Конотопська Битва під 
началом Міністерства молоді та спорту 

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

В 2013-2014 році Закінчила рік навчання на відмінно і отримала знижку 10%  

В 2014-2015 році Закінчила рік навчання на відмінно і отримала знижку 10% 

В 2014-2015 році Закінчила рік навчання на відмінно і отримала знижку 20%  

В 2013 році Посіла перше місце на олімпіаді з Історії України  

В 2016 році Посіла третє місце на олімпіаді з Конституційного права 
України 

В 2014 році 

В 2015 році 

В 2016 році 

Прийняла участь у юридичні конференції, та мої тези були 
опубліковані в збірнику. 

В 2017 році Прийняла участь у економічній конференції, та мої тези 
були опубліковані в збірнику. 

В 2016 році Прийняла участь в екологічній конференції 

В 2014 році Прийняла участь у «Модель ООН. Київ – 2014 VII 
конференція» «Майбутнє якого прагнемо ми» 

 

ФОТО 

https://vk.com/volunteer_susy


В 2016 році Була керівником команди разом з Кудряшовим Євгеном  
студентів 1 курсу які приймали участь у екологічній 
конференції 

В 2017 році Була ноуковим керівником студентів першого курсу на 
конференції «Модель ООН. Київ- 2017» «Майбутнє якого 
прагнемо ми» 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

В 2014-2015 
роках 

Була куратором 1 курсу групи П-2/14к та разом з ними 
дійшли до перемоги і отримали звання «Best of the Best» 

В 2015-2016 
роках 

Була куратором 1 курсу групи П-2/ОПСІК-15к та разом з 
ними дійшли до перемоги і отримали звання «Best of the 
Best» 

В 2014 році 

15 травня 

Отримага Грамоту за активну участь у громадському та 
науковому житті та вагомий внесок у формування 
позитивного іміджу Університету 

В 2015 році 

15 травня 

Отримага Грамоту за активну участь у громадському та 
науковому житті та вагомий внесок у формування 
позитивного іміджу Університету 

В 2016 році 

15 травня 

Отримала грамоту за ровиток екологічного та 
волонтерського руху і вагомий внесок у формування 
позитивного іміджу Університету 

В 2016 році 

15 травня 

Отримала подяку за активну соціальну позицію, вміння 
дарувати чуйність та добро нужденним 

В 2016 році Отримала Відзнаку за вагомий внесок у проектну 
діяльність та життя Коледжу 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо) 

В 2014 році Прийняла участь у міжнародній конференції в Польщі 
(Краків) з питання «Голокосту» під егідою спільноти 
«Сomunità di sant'egidio». 

В 2014 році Диплом за перше місце у відкритій першості 
Університету економіки та права «КРОК» 2014 року з 
настільного тенісу серед дівчат. 



В 2016 році Разом з Кудряшовим Євгеном організували фестиваль 
«Play Music Stop Violence»-2016 За підтримки Асоціації 
випускників «КРОК», Університету економіки та права 
«КРОК», Коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій, Кіностудії Довженка, Міністерства Освіти і 
науки України та Спільноти «Сomunità di sant'egidio». 

В 2016 році Прийняла участь у міжнародній конференції в Італії (Рим 
та Асізі) під керівництвом спільноти «Сomunità di 
sant'egidio». 

 


