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Резюме особистих досягнень 
 

2015 рік 
- Отримав грамоту за активну участь у студентському житті факультету 

та вагомі досягнення у навчанні; 

 

2014 рік 
 

- Був гостем у 21-й Масштабній Битві Проектів – біржа інвестиційних 

проектів «STARTUP.UA»; 

- Закінчив Коледж економіки, права та інформаційних технологій за 

спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію молодший 

спеціаліст з економіки підприємства (Диплом з відзнакою); 

- Посів друге місце на олімпіади по управлінню персоналом; 

- Номінант конкурсу на здобуття стипендії Асоціації випускників 

Університету «КРОК» (отримав нагороду смартфон від компанії LG 

Electronics LG G2 Mini (D618)); 

 

2013 рік 
 

- Здав Державну підсумкову атестацію з української мови на 10, з 

математики на 11, з історії України на 12; 

- Отримав почесну грамоту від ректора С. М. Лаптєва Університету 

«КРОК» за активну участь у науковому житті та вагомий внесок у 

формування іміджу Університету 15 травня 2013р.; 

- Команда студентів Коледжу економіки, права та інформаційних 

технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»» посіла ІІІ місце у 

фіналі у міському конкурсі інтелектуальний тренінг «Студент-ерудит» (член 

команди); 

- Кращий студент спеціальності Економіка підприємства ІІ курсу 

КЕПІТу 2013 року (сертифікат, медаль); 

- Переможець Олімпіади 2012-2013 навчального року серед студентів 

Коледжу економіки, права та інформаційних технологій з дисципліни 

«Економіка підприємства» 18 березня 2013 року (І місце); 

- Отримав сертифікат від Корпорації ПАРУС, який підтверджує про 

успішне завершення курсу навчання: Користувач програмного забезпечення 

«ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «Туристичне агентство». 

 

2012 рік 



 

- Пройшов районний етап Всеукраїнського конкурсу науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН (Малої академії наук), назва роботи 

«Чинники економічної поведінки споживача»; 

- Переможець І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Екологія» 5 жовтня 2012 р. (І місце); 

- Подяка від Київської Малої академії наук учнівської молоді за активну 

участь у круглому столі «Конкурентні переваги України на світовій арені» 24 

квітня 2012 року у відділенні економіки, назва докладу «Науковий потенціал 

як конкурентна перевага України»; 

- Команда студентів Коледжу економіки, права та інформаційних 

технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»» посіла ІІ місце у 

полуфіналі у міському конкурсі інтелектуальний тренінг «Студент-ерудит» 

(член команди); 

- І місце в олімпіаді з екології 30 березня 2012 року; 

- Містер Глядацькі симпатії КЕПІТу 2012 р.; 

- Група ЕП-11 посіла ІІ місце в конкурсі «Best group» (брав участь в 

різних заходів конкурсу); 

 

2011 рік 
 

- Команда ЕП-11 посіла І місце у Брейн-рингі «Think Green» (капітан 

команди); 

- Команда ЕП-11 у GPK посіла ІІ місце (член команди); 

- Команда ЕП-11 у День врятованого дерева-3 посіла І місце (приніс 

макулатуру і прийшов у зеленій сорочці); 

- Єдиний з усіх слухачів підготовчих курсів економічного напрямку, 

який здав математику, англійську мову, українську мову, основи економіки 

на 12 балів. 


