
Резюме особистих досягнень 

Гричик Євгенія Миколаївна                                       

Факультет: КЕПІТ 

Курс: 3 

Спеціальність: Фінанси і кредит 

Період Опис досягнень 

ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО  

2 грудня 2013 року  Участь у VII Всеукраїнській Екологічній Конференції (епомічник 
організатора) 

В обов’язки входила координація кава-брейків у секціях конференції, допомога 

в розсиланні запрошень  навчальним закладам,підготовка аудиторій для 

секційних засідань. 

2 грудня 2014 року Координатор VIII Всеукраїнської Екологічної конференції  

За час проведення конференції  координувала  три команди по різним зонам 

відповідальності. Перша команда відповідала за зустріч гостей у холі та 

проведення їх до реєстрації. Ця команда складалась з  11 чоловік. Друга 

команда, якою я керувала складалась з 10 чоловік і відповідала за зону 

реєстрації. Третя команда складалась з 5 чоловік і відповідала за актову залу. 

22 квітня 2015 
року 

Участь у акції з прибирання парків «Зробимо Україну Чистою». 
(Координатор локації). На локації було зібрано 20 учасників, в тому 
числі співробітники КП «Господарочка». Спільними зусиллями було 
зібрано 600 кг сміття. 

23 квітня 2016 
року 

Участь у акції з прибирання парків «Зробимо Україну Чистою». 
(Координатор локації). На локації було зібрано 54 учасники, в тому 
числі співробітники Samsung. Спільними зусиллями було зібрано 
близько 1 тони сміття. 

25 лютого 2016 
року 

Участь у фестивалі реклами від Екологічного Клубу Однодумців 
«ЛОТОС». На конкурс було відправлено 6 плакатів, які вийшли у 
фінал  

8 квітня 2016 року Щорічна поїздка до міста Прилуки, збирання рослин для екологічної 
стежки, клумб, прибирання територій різних місцевостей у селах 
Прилуцької області. 

В квітні 2016 року Систематична висадка рослин у парку Нивки та клумби 

22 квітня 2016 
року 

Координатор IX  Всеукраїнсьої Екологічної Конференції. 

В мої обов’язки входила координація всіх етапів підготовки до конференції.  З 



них етап розсилки запрошень електронною почтою та факсами всім 

навчальним закладам,з якими співпрацює КРОК (як в Києві так і за його 

межами) та подальша координація прийому зворотньої інформації від них. 

Набір ,інструктаж та координація команд: зона реєстрації (13 чоловік), зона 

технічного забезпечення (6 чоловік), керівники секцій (7 чоловік), волонтери по 

майстер-класах (6 чоловік). Таким чином загальна кількість координаторів зон- 

волонтерів в моїй команді склала 32 чоловіки. По підготовчій частині також 

допомога в підготовці актової зали та аудиторій до пленарного та секційних 

засідань. В день самої конференції  відповідала за злагоджену роботу 

реєстрації та проводила майстер-клас в одній із секцій. 

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

В школі Участь в різноманітних олімпіадах,з яких у межах школи-щорічна 
олімпіада з фізики, математики, української мови, української 
літератури та зарубіжної літератури.В яких  

Міські та районні- з математики та англійської мови. Двічі 
представляла школу на конкурсі імені Петра Яцика.   

14 лютого 2015 
року 

Отримання сертифікату щодо успішного проходження практики в 
корпорації «ПАРУС», як одній із найкращих студентів економічного 
напряму свого потоку. 

Весна 2015 року Публікація статті в збірнику Економічного Форуму  

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

Квітень-травень 
2015 року 

Участь в акції  «Я склав ЗНО, Я – Супергерой» у Києві та за містом 

Лютий 2014-
грудень 2014 

Грудень 2014- 

грудень 2015 

Голова Екологічного Клубу Однодумців «ЛОТОС».  

Координація діяльності клубу,всіх  внутрішніх та зовнішніх його проектів. 

Співпраця з представниками інших навчальних  закладів та інших екологічних 

клубів та громадських об’єднань. Участь у суботниках. Участь у різноманітних 

конференціях та конкурсах,написання робіт на гранти. 

За час мого правління : 

1) Було проведено  
2) 1)один із наймасштабніших та найрезультативніших ДВД (5,8 тон 

макулатури,що було передано на вторинну переробку) 
3) 2)двічі успішно проведений проект «Місяць екології» який складається з таких 

проектів 
- - Фотовиставка 
- - Збір батарейок 
- - Прем’єра проекта «ЕКО в моді» 
- - Екологічна гра «Зелений менеджер» 
- - Екологічний квест тощо. 
4) 3)Створення клумби ЕКО «ЛОТОСу» 
5) 4)Створення благодійної акції по збору макулатури «Врятуй дерево-подаруй 

життя книзі», кошти з якої пішли на публікацію книги праправнука Шевченка 
«Коріння Шевченкового роду», автором якої є Микола Павлович Лисенко. 

6) 5)Створено найбільшу команду за всю історію ЕКО «ЛОТОСу»(12 чоловік) 

З вересня 2014 року Участь в проекті КЕПІТ Expert 

Було проведено  більше 25  уроків (2 види тренінгів) для школярів з 8 по 10 



класи, на яких були присутні близько 700 учнів міста та області Києва. 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо) 

З вересня 2004 року 
до 2013 року 

Учасник дитячо-юнацького цирку «Але-ап» 

Стала постійним учасником циркових шоу-вистав та 
тематичних циркових програм: «Зимова казка» (2006), 
«Незвичайні новорічні пригоди» (2007), «Мандрівкка на повітряній 
кулі»(2007), «Лускунчик» (2008), «Казка Різдвяної Зірки»(2009), 
«Створення світу» (2010). Учасниця концертів в Національному 
Палаці «Україна» фіналістка конкурсу циркових колективів 
«Парад-але!».Фіналістка національного відбору шоу «Магія цирку» 

Листопад 2012 
року 

Успішно пройшла тренінги для покращення лідерських якостей від 
тренінгового центру «Рішення та перспективи»: 

1. «Подорож в майбутнє»(4 дні) 

2. Молодіжна лідерська програма (курс  тривав 7 тижнів) 

Листопад 2014 Місяць фітнес-тренувань в клубі Master fit 

Перед подачею резюме – обов’язково  погодити його в Центрі розвитку кар’єри (каб.109-1) 

Звертатися до члена АВУ «КРОК», директора ЦРК Тамари Сергіївни Поліщук 


