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ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО 

з листопада 
2012 р. по 
сьогоднішній 
день 

Президент міжнародної організації «Dreams and Teams»  по 
проектам British Council в Україні.  
Організація і написання 15 проектів, пов’язаних з розвитком 
ораторського мистецтва та лідерських навичок, реалізація 
проектів відбулася в 8 містах України.  Робота зі спонсорами.  
Було залучено близько 10 спонсорів (6 з них - іноземні), які 
забезпечили нашу команду матеріалами для реалізації 
проектів та надали змогу переможцям пройти курс англійської 
мови безкоштовно та отримали сертифікати на безкоштовну 
здачу тесту з англійської мови “IELTS” та “TOEFL”.  
Відповідальність за команду (21 людина) 

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

3 грудня 2015 Було опубліковано у збірнику наукових робіт «Маркетингова 
освіта - шлях до успіху» 

25 квітня 2015 - 
25 травня 2015   

Пройшла курс «Business and Management» в Університеті 
Кембридж. Закінчила з відзнакою. 

23 червня 2015 - 
25 серпня 2015 

Пройшла курс «Leadership and Effective communication» з 
метою підвищення рівню знань англійської мови та 
комунікаційних навичок.  
Була відзначена, як Кращий студент за весь період курсу. 

1 січня 2016 - 20 
січня 2016 

Пройшла практику в КК «Київавтодор». Після успішного 
проходження практики була запрошена на постійне місце 
роботи у відділ «Аудиту» 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

2015-2016 Є учасником IX Всеукраїнської екологічної конференції 

«Енергетика : уроки минулого - альтернативи майбутнього» 

 Ведуча концертів та інтелектуальних ігор 



 Виступала в ролі спікера у проекті «КЕПІТ-Expert»

межами, прове -класів для учнів 7-11 

класів англійською мовою на тему «Marketing hints in the 

supermarket»  

 Є учасником міжвузівської студентської конференції 

«Економіка України: шляхи виходу із кризи» 

 Успішне навчання. Кожен рік отримувала Похвальний лист за 

успішне навчання та активну участь у студентському житті.  

Середній бал - 4,84.  

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо) 

2013-2016 Кожен рік беру участь у забігах на дистанцію. Займаю 1 або 2 

місця. 

2015 Акторка театральної студії  «Чорний Квадрат», стала кращим 

актором 2015 року 

4 липня 2015 Була обрана бути обличчям міжнародних курсів англійської 

мови «ЕС» на Мальті 

15 липня 2015 Була обрана бути обличчям міжнародних курсів англійської 

мови «IELS» на Мальті  

з 22 квітня 2016 Працюю на «Chanel» у Лондоні. Пройшла 4 етапи кастингу та 

була обрана для співпраці у ролі моделі. 

 


