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Період Опис досягнень 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

Травень-листопад 
2013 

Запровадила чітку та злагоджену роботу інформаційного 
комітету шляхом внесення якісно-нового підходу до створення 
афіш, проведення PR кампанії проектів Студентської ради у якості 
голови інформаційного комітету в тимчасовій Студентській раді 
Коледжу 

Травень 2013-до 
сьогодні  

 Провела майстер-класи в близько 100 шкіл Києва та області в 
рамках проекту «КЕПІТ-Експерт» будучи універсальним спікером з 
юридичної, комп’ютерної та економічної обізнаності в проекті 
«КЕПІТ-Експерт, за що була нагороджена почесною подякою за 
багаторічну участь у проекті, вагомий внесок у формування 
успішної команди та сприяння особистісному розвитку учасників 
проекту координатором проекту та директором Коледжу  

Травень 2013 Випускниця проекту «Я ведучий» від почесних випускників Коледжу. 
Отримала  навики з ораторського мистецтва, покращила вміння 
триматися перед аудиторією, як наслідок ведуча близько 25 
заходів Коледжу. 

Листопад2013-
листопад 2014 

Сформувала власну команду інформаційного комітету, що була 
найпродуктивнішою з усіх комітетів Студентської ради, 
налагодила чітку систему розробки афіш, реклами  проектів, 
оформлення місця проведення проектів, фото звітів, оформлення 
стендів, в якості діючої голови інформаційного комітету 
Студентської ради Коледжу.  

Вересень2013-
травень 2014  

Здобула перемогу у номінації «Best of the Best» та 2 місце в проекті 
«Best Group» будучи студентом-куратором групи «Розробка 
програмного забезпечення». 

Листопад 2014-
Листопад 2015 

Проведення PR кампанії близько 20 проектів  Студентської ради 
Коледжу, написання  сценаріїв для таких проектів, як  Міс та 
Містер Коледжу 2015, Концерт до Дня народження Коледжу,  
Презентація першого курсу, створення театральних, 



танцювальних та вокальних постанов та робота з більш ніж 100  
студентами в цій галузі, безпосереднє проведення проектів у 
якості ведучої у якості радника Студентської ради Коледжу з 
питань створення проектів та їх проведення  

 

Вересень2014-
травень 2015 

3 місце в проекті «Best Group», перемога в місяці Екології будучи 
студентом-куратором групи «Розробка програмного 
забезпечення» 

Листопад 2015-до 
сьогодні 

 Проведення в якості ведучої та керівника театральних постанов 
таких проектів, як XII Звітно-виборча конференція СРК ,Шоу 
Талантів 2016 ,Міс та Містер Коледжу 2016, Концерт до Дня 
народження Коледжу, безпосереднє написання сценаріїв до 
кожного проекту робота з більш ніж 100  студентами в цій 
галузі, у якості радника Студентської ради Коледжу з питань 
створення проектів та їх проведення  

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

28 травня.2014  Написання власних тез та їх захист перед аудиторією, будучи 
учасницею Міжвузівської студентської конференції «Актуальні 
проблеми приватного права» 

9 квітня 2015 Учасниця Міжнародної науково-практичної конференції 
«Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та 
господарського законодавства» в якості доповідача на тему 
«Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет»  

Жовтень 2015 Участь в VIII Екологічній конференції будучи спікером з доповіддю на 
тему «Юридична відповідальність за порушення водного 
законодавства»  

Червень 2015 Була відзначена як кращій студент під час проходження практики у 
страховій компанії «Фінекс», як наслідок була запрошена на 
стажування до цієї компанії. 

Грудень 2015-
Лютий 2016 

 Отримала рекомендаційний лист як кращій студент під час 
проходження практики у Вищому адміністративному суді України у 
загальному відділі документообігу, канцелярії суду . 

Березень 2016 Участь у роботі секції «Актуальні проблеми господарського права», 
в якості доповідача на тему «Національна та ві моделі 
корпоративного управління» на юридичній конференції  

ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО  

Травень 2015 Реалізація та безпосередня участь разом зі Студентською радою 
Коледжу в  благодійному проекті «Candy step», а саме виготовлення 
великої кількості солодощів і отримання з них суми на  5000 грн , всі 
зібрані кошти були передані бійцям до Печерського військового 
шпиталю. 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо) 

Березень 2013 Міс Коледжу 2013, а також переможниця в номінації «Міс-Фото» 

Червень 2014  За активну участь у студентському житті Університету, 
нагороджена ректорською поїздкою 



Квітень 2015 II Віце-міс Університету, переможниця в номінації «Міс Глядацькі 
симпатії» 

Квітень 2015 Участь у міському  музичному конкурсі серед ВНЗ I-II рівнів 
акредитації 

Квітень 2016 Участь у фестивалі «Kyiv Open Smile» від Управління молоді та 
спорту, а саме формування позитивного іміджу коледжу шляхом 
організації, створення та формування команди від Коледжу, що 
гідно представила себе серед інших ВНЗ м.Києва.  

 


