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Період Опис досягнень 

ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО  

З 15 вересня по 31 
грудня 2012 року  

Був добровільним помічником на громадських засадах та здійснив 
допомогу у сфері соціальних послуг на базі Київського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. За час роботи 
брав участь у таких проектах як: «Делегати дитячих прав» до Дня 
спільних дій в інтересах дітей та привітанні до Нового Року людей з 
обмеженими функціональними можливостями. Також допомагав при 
проведенні літнього оздоровчого наметового табору «Витоки».  

Вересень 2013 року Був у складі організаційної команди у зовнішніх заходах партнерів  
Університету,а саме «Маркетинг революція» для найкращих 
маркетологів країни. 

2010-2016 роки Участь в скаутському русі, пройшов етап від скаута до інструктора  
організації «Оріяна». Щорічно приймаю участь в зборах походах та 
змаганнях. Працював декілька років інструктором в дитячих 
наметових таборах, проводячи майстер класи для дітей. В 2012 році, 
патруль в якому я знаходжусь, став кращим скаутським патрулем.  

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

Протягом 
навчання в Коледжі 
та Університеті 

Брав участь в написані олімпіад з предметів курсу навчання 

Січень 2014 Брав участь в міському конкурсі «Економіст року»  

Липень 2014 Закінчив Коледж з відзнакою 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

2011 – 2012 роки Був заступником голови наукового комітету Студентської ради 
коледжу. Провів для студентів першого курсу такі проекти: 
«Андріївські вечорниці», «Шевченківський тиждень». 

2011-2014 роки Студентський активіст, приймав участь  та проводив  заходи, які 
організовувались Студентською радою, та Екологічним клубом ЛОТОС  

2012-2014 роки Проектний менеджер SPG, приймав участь та організовував проекти, 
які спрямовувались на школярів, студентів та бізнес сектор. В 2013 
році, був координатором проектної групи. В період з 2012 по 2014 
роки, прийняв участь та організував близько 25 проектів.  

2012-2016 роки Проводжу майстер класи в рамках проекту «КЕПІТ експерт», в період 
з 2013-2016, незмінний координатор проекту. Протягом 4 років, 
проведено близько 100 виїздів, для більше ніж 4500 школярів  



2013-2016 Участь в проекті PROF camp, як спікер  

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо) 

Шкільні роки Приймав участь в шкільних змаганнях з плавання посідаючи призові 
місця, та в районних, зайнявши 2 місце. 

Листопад 2013 
року 

Став переможцем та стипендіатом Київського міського голови 

 


