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Особиста характеристика 
для участі у Конкурсі 

на здобуття стипендії АВУ «КРОК» 
 

Савельєв Євгеній Віталійович, народився 11 березня 1996 року. На даний 

момент весь свій час витрачаю на навчання, як на майбутню професію, так і на 

особистісний розвиток. Вільний час проводжу займаючись улюбленою справою 

- скаутингом та туризмом. По життю йду з девізом «Людина, яка освітлює шлях 

іншим, сама не може бути в тіні». 

Усі захоплення, досягнення, загалом весь шлях, який я пройшов, можна 

поділити на певні етапи: 

1. Шкільні роки 

2. Студентські 

2.1. Студентське життя 

2.2. Навчання 

2.3. Студентська проектна група  SPG 

3.Інші 

4.Досягнення 

 

1. В школі я навчався протягом 9 років, 2002-2011 роки, навчався на добре, 

був старостою класу. З перших класів почав проявляти активність у 

заходах моєї школи, співав, грав у виставах. У старших класах  вирішив 

більш розвивати свої театральні навички, тому пішов до драматичного 

гуртка. Крім цього почав розвивати у собі організаційні навички, у 8 класі 

був замістите лем президента шкільного самоврядування, а вже в 9 зайняв 

його місце. У спортивному житті своєї школи показував гарні результати. 

На базі нашої школи був басейн, мав змогу брати участь у змаганнях, 

займав призові місця серед школи та по місту Києву. 



2. З приходом до КРОКу  у мене з’явилась нагода не тільки продовжувати 

займатись розвитком себе в своїх старих вміннях, але і відкривати нові. 

2.1. Одразу, як вступив до Коледжу, влився в студентське життя і 

продемонстрував активну позицію. Брав участь у всіх заходах, які 

проводились для студентів, що дозволило показати себе завжди з 

кращих сторін. Являюсь старостою групи, маю певний авторитет 

серед студентів, викладачів та адміністрації Коледжу та 

Університету. Під час участі у конкурсах зрозумів, що хочу не лише 

брати участь у них, але і робити все, щоб й інші були активними 

учасниками, тому вже на першому курсі потрапив до Студентської  

Ради Коледжу, це дало змогу мені ділитись своїми вміннями з 

іншими та робити безліч корисних справ.   

2.2. Головною моєю ціллю є отримання червоного  диплому, тому роблю 

все можливе для цього. Поки все вдається, маю середній бал 4,83. 

Беру  участь у студентських олімпіадах. У січні місяці цього року 

став першим студентом з Коледжу, який взяв участь у міському 

конкурсі «Економіст року» серед вищих навчальних закладів міста 

Києва, достойно представив себе та наш коледж. 

2.3. Про SPG  почув ще на першому курсі, все хоті до нього потрапити, 

зрозуміти найвищий рівень відповідальності. На другому курсі я 

потрапив до «Школи універсального солдату SPG», був складний 

конкурсний відбір, нас поділили на команди. Підчас навчання ми 

отримували базові знання для майбутньої роботи в SPG та 

реалізовували їх на практиці, а саме під час підготовки власних 

проектів.  По завершенню проекту, команда з якою я працював по 

організації проекту перемогла і я нарешті потрапив до проектної 

групи SPG. За час членства в проектній команді за моєї участі було 

організовано та проведено: 

 Проведення PROF school. 

 Організація та проведення PROF fest 3 та 4. 

 Організація та проведення «Я склав ЗНО. Я супер-герой!» 

2012-2013. 



 Організація та проведення Business Master Camp 2013. 

 Дні відкритих дверей для школярів протягом 2013 року. 

 Проведення PROF Camp 2013-2014. 

 Головним своїм проектом вважаю, «КЕПІТ експерт». 

Потрапив до нього ще на першому курсі, починав як 

звичайний спікер, а вже з другого курсу  став координатором 

даного проекту. За час існування проекту ми відвідали близько 

70 шкіл у місті Києві та області, 100 класів, 300 учнів. 

 Координування Студентської проектної групи SPG – осінь- 

грудень 2013. 

3. До інших слід віднести мої захоплення. Головне захоплення – це скаутинг. 

Займаюсь близько 5 років, за ці роки відкрив в собі любов до природи, її 

можливостей та туризму. Активно беру участь у виїздах. Маю з 10 лісових 

навичок та звань, які цінні у скаутському русі. Патруль в який я входжу, 

став «Кращим патрулем 2012 року» і по сьогоднішній день демонструє 

високі показники активності. З недавніх пір – не просто скаут, а скаут-

інструктор, навчаю молодше покоління того, чому навчався колись сам. 

Працюю волонтером та інструктором у дитячих скаутських таборах. Маю 

мрію створити скаутську організацію в «Університеті КРОК». 

4. Головними моїми досягненнями вважаю, те, що я кожен день маю змогу 

ставати краще і не втрачаю її, а використовую з повною віддачею. У 

скаутингу був номінований на звання «Кращий скаут 2013 року». 

Головним досягненням та відзнакою є визнання від голови КМДА та 

отримання від нього щорічної стипендії для кращих студентів міста Києва. 

Не зупиняюсь на досягнутому, працюю над собою, прагну до кращого. 


