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Період, дата Опис досягнень/здобутків/нагород 

ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО  

з квітня 2015 р. по 
лютий 2016 р. 

Проекти (поза КРОКом), в яких брали участь, чим саме займалися, 
на якій позиції, зони відповідальності, нагороди, досягнення 

2014 - 2016 Членство у молодіжному русі «Молодь За Мир»: 
матеріальна та духовна допомога бездомним, покинутим 
літнім людям, національним меншинствам (євреям, 
ромам)   

2014 - 2016 Членство у Спільноті Святого Егідія: участь у 
міжнародному конгресі «Люди і релігії» в Кракові, Маршу 
Миру, знайомство з членами Спільноти в Італії, Ватикані, 
участь у музичному фестивалі «Play Music Stop Violence 
2015» у Римі 

травень-червень 
2016 

Членство у волонтерському русі «Susy Production» 

 Створення соціальних постановок та відеороликів на 
суспільно важливі теми  

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

2016 - 2017 Диплом з відзнакою по спеціальності «Фінанси та кредит»; 
навчання за програмою міжнародного обміну студентами 
«Erasmus+» в Угорщині в університеті суспільних наук 
ім.Яноша Кодолані, Будапешт (спеціальність: «Туристична 
діяльність»), навчання в університеті «КРОК» за 
програмою «Подвійний диплом» 

березень 2015 Захист науково-дослідницької роботи учнів-членів Малої 
академії наук України в секції «Педагогіка», посідання II 
місця на міському етапі 

квітень 2015  Участь у VII юнацькій конференції «Вивчаємо Києво-
Печерську Лавру разом» 

2014 - 2015 Участь у проекті «Асоційовані школи ЮНЕСКО» 

березень 2014 Посідання I місць в олімпіадах з англійської та 
французької мов в КЕПІТі, здобуття I місця в конкурсі 

 
 



знавців української мови ім. Петра Яцика (I етап)    

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

вересень 2015 –
березень 2016 

Кураторство студентів-першокурсників КЕПІТу: організація 
колективу, робота над вміннями та творчими здібностями 
студентів, розкриття їхнього потенціалу, участь у 
численних проектах та заходах (в межах і за межами 
КРОКу) 

2014 - 2016 Членство у SPG: проведення інформативно-пізнавальних 
майстер-класів для учнів 8-9 класів шкіл Києва та Київської 
області в рамках проекту «КЕПІТ-Expert»; участь у проекті 
«Я склав ЗНО! Я – Супергерой!», ведучий проекту «ЗНО-
консультант 2016»,   

2014 - 2017 Участь у туристичних проектах «Туристична вітальня», «Я - 
Мандрівник» (2017), «Діалог культур: країни Азії», 
«Модель ООН» (2014) 

лютий 2016 Організація акції по збору теплих речей для бездомних 
людей «Подаруй тепло бідним» 

2015 – 2016 Участь у сценічних постановках, виставах; допомога в 
організації, проведення іміджевих заходів проектної 
діяльності Коледжу та Університету, ЕКО «ЛОТОСу»   

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо) 

травень 2016 Оранізація та проведення музичного молодіжного 
фестивалю «Play Music Stop Violence Kyiv 2016» 

січень-лютий 
2017 

Проходження інформаційно-практичного курсу з основ 
ведення та організації туристичного бізнесу у 
туристичному агентстві «СвітОгляд» 

  

  

  

Залишаєте розділи, актуальні саме для Вас 


