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ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО  

17 жовтня 2015 року 

3 листопада 2016 року 

12 листопада 2017 року 

Участь у проекті «М-18. Ми можемо більше!» Була 
координатором однієї з локацій 

23 березня 2017 року Координатор локації у всеукраїнському  проекті «Зробимо 
Україну Чистою» 

26 жовтня 2017 року Координатор локації проекту «Давай чистий ліс на ВДНГ!» 

6 грудня 2017 року  Учасник суспільної дискусії з видатними політичними лідерами 
України, а саме з першим президентом України Леонідом 
Макаровичем Кравчуком, з третім президентом України 
Віктором Андрійовичем Ющенком, державний секретар РРФСР 
1991–1992 років Геннадієм Едуардовичем Бурбулісом.  

З 18 лютого 2018 року 
по 21 лютого 2018 року 

Керівник групи студентів КЕПІТу, які стали учасниками 
імітаційно-рольової гри «Модель ЮНЕСКО». 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

29 березня 2015 року  Координатор проекту «Подаруй життя книзі». 

30 березня 2015 року Учасник конференції «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках 
молоді: знати, зберігати, діяти». 

Листопад 2015 року VIII Всеукраїнська екологічна конференція, член організаційного 
комітету та модератор майстер-класу «Екологічний записник». 

З 2015 року по 2016 рік Заступник голови Екологічного Клубу Однодумців «ЛОТОС» , 
координатор проекту «КРОКуємо до зеленого». 

З 2015 року по 2017 рік Студентський куратор академічних груп Коледжу. 

11 листопада 2015 року Участь у ХІ звітно-виборчій конференції Студентської ради 
КЕПІТу. Була членом облікової комісії. 

26 грудня 2015 року Волонтер зимової казки «Пітер Пен та КРОКляндія» 

З листопада 2015 року 
по травень 2017 року 

Спікер проекту «KEPIT-Expert». 

22 квітня 2016 квітня ІХ Всеукраїнська екологічна конференція, член організаційного 
комітету та модератор майстер-класу з виготовлення 
екологічної книги. 

З 27 серпня 2016 року по Член організаційного комітету посвяти у студенти Коледжу 

 

 



28 серпня 2016 року економіки, права та інформаційних технологій 

З квітня 2016 року по 
жовтень 2016 року 

Волонтер проекту «Creative flowers» 

3 листопада 2016 року Координатор проекту «День Врятованого Дерева» 

З 03 листопада 2016 
року по 30 листопада 
2016 року  

Член організаційного комітету Місяця Екології в КЕПІТ  

9 листопада 2016 року Х Всеукраїнська екологічна конференція, член організаційного 
комітету. 

З лютого 2017 року по 
травень 2017 року 

Учасник «Школи майбутнього дипломата» 

14 квітня 2017 року Член організаційного комітету міжвузівської конференції «25 
років розвитку економіки» 

25 квітня 2017 року Член організаційного комітету ІІІ міжвузівської студентської 
конференції 

20 травня 2017 року Переможець конкурсу есе за програмою «Школа майбутнього 
дипломата» 

20 травня 2017 року Координатор локації фестивалю «КРОК збирає друзів»  

З 01 вересня 2017 року 
по 02 вересня 2017 року 

Член організаційного комітету посвяти у студенти Коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій 

16 листопада 2017 року Член організаційного комітету з написання есе Малої Академії 
Наук України. 

24 лютого 2018 року Член організаційного комітету з написання есе Малої Академії 
Наук України. 

27 лютого 2018 року Член організаційного комітету проекту «Сучасні Крос-культурні 
студії» 

20 квітня 2018 року Член організаційного комітету науково-практичної конференції 
«Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в 
сучасних умовах» 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (професійні, спортивні, культурні тощо)  

З 25.05.2016 року  

по 11.12.2017 року 

Методист економічного відділення Коледжу економіки, права 
та інформаційних технологій при ВНЗ Університет «КРОК»  

27.08.2016 Нагороджена «Зіркою КРОКу-2016» 

З 27.10.2017 року Асистент «Клубу професіоналів» 

З 12.12.2017 року Менеджер з адміністративної діяльності (з питань 
автоматизації) Коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій при ВНЗ Університет «КРОК» 

З 15.01.2018 по 25.01. 
2018 

Організатор навчально-виробничої практики «Вступ до фаху». 
Модуль 2. Додаткові професійні компетенції.  

 


