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Період Опис досягнень 

ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО 

22 квітня 2015 
року 

Участь у акції з прибирання парків «Зробимо Україну Чистою». 
(Координатор локації). 

На прибирання вийшло 20 чоловік разом з КП «Господар». Було зібрано 600 кг 

сміття на лісопосадці між станцією метро «Червоний Хутір» і «Бориспільська». 

25 лютого 2016 
року 

Участь у фестивалі реклами від Екологічного Клубу Однодумців 
«ЛОТОС».  

Роботи клуба вийшли в фінал конкурсних робіт. 

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

Було всього шість поїздок в різні місця в Прилуках, одні з яких є село Смош та 

Левки. В селі Смош було пофарбовано сільський клуб, а в селі Левки  було 

прибрано дендропарк. 

В квітні 2016 року Систематична висадка рослин у парк Нивки та клумби. 

Було висаджено на клумбу багато квітів, а саме чорнобривці, конвалії, нарциси 

тощо.  В парк було висаджено дерева та кущі. 

15 квітня 2016 року  Почесний член екологічного клубу у м. Прилуки ЕКО «СПЕКТР»  

2 грудня 2014 року Участь у VІІІ Всеукраїнській Екологічній Конференції (координатор). 

15 квітня 2016 року Участь у екологічній конференції у м. Прилуки  

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

В школі Участь в олімпіадах 

Участь в олімпіаді з англійської мови. 

Участь в олімпіаді з математики, де посіла друге місце 

В школі Участь в правовій грі між школами. 

14 лютого 2015 
року 

Отримання сертифікату щодо успішного проходження практики в 
корпорації «ПАРУС» 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

В грудні 2014 року Стала заступником голови ЕКО «ЛОТОСу» 



За час займання посаді було виконано: 

1) проведено один з найбільших ДВД (було зібрано 5,8 тон вторинної 

сировини); 

2) двічі успішно проведений проект «Місяць екології»,  який складається з таких 

проектів: 

- фотовиставка; 

- збір батарейок; 

- «ЕКО в моді»; 

- екологічна гра «Зелений менеджер»; 

- екологічний квест тощо. 

3) Створення клумби ЕКО «ЛОТОСу»; 

4) Створення благодійної акції по збору макулатури «Врятуй дерево, подаруй 

книжці життя», кошти з якої пішло на публікацію книги правнука Т.Г. Шевченка  

«Коріння Шевченківського роду», автором якої  є  Микола Лисенко.  

4) Створення найбільшої команди за всю історію «ЛОТОСу» (12 чоловік) 

В грудні 2014 року Координатор проекту «КРОКуємо до зеленого» 

Було зібрано більше двух тон вторинної сировини.  

В вересні 2015 року Студентський куратор групи РПЗ2-15к 

Номінації та нагороди: 

- в проекті «Презентація першого курсу» група посіла третє місце та отримала 

нагороду за найкращий танець  і найнезвичайнішу роль. 

- в проекті «Осінній марафон» хлопці зайняли третє місце. 

- в проекті «Осіння екібана» группа посіла друге місце. 

- в проекті «КЕПІТ-fit» група посіла друге місце 

З вересня 2014 року Участь в проекті КЕПІТ Expert 

Було проведено лекцій більше ніж в 20 школах про економію вдома. 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо) 

З 2012року до 2015 
року 

Займалася грою на барабанах в ансамблі «СУПЕР – Барабанщиці» 

Завдяки ансамблю виступала в: 

- «Євро 2012»; 

- «Євробачення діти»; 

-  Чемпіонат  з футболу серед юніорів в м. Черкасах. 

 

 


