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Період Опис досягнень 

ДОСЯГНЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ СФЕРІ/ВОЛОНТЕРСТВО  

з лютого 2015р. по 
квітень 2017р. 

Збір аптечок та всього необхідного для бійців АТО.  

з лютого 2015р. по 
квітень 2017р. 

9 разів був донором крові та її компонентів.  

з квітня 2016р. по 
квітень 2017р. 

Консультант Юридичної клініки «КРОК», з прав дитини. Надання 
безкоштовної юридичної консультації. 

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ ТА НАУЦІ 

з вересня 2013р. по 
квітень 2016р. 

Навчаюсь в Університеті економіки та права «КРОК», маю середній 
бал 4,6 за весь період навчання. 

8 грудня 2016р. Прийняв участь в Всеукраїнському правовому VIP-турнірі, від 
Університету. 

13 грудня 2016р. Здобув перемогу в освітньому заході «Jastice Battle» (тур другий 
кримінальні справи), від Університету. 

ДОСЯГНЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ «КРОКу» 

з листопаду 2013р. 
по листопад 2014р. 

Займав посаду голови культурно-розважального комітету 
Студентської ради Юридичного факультету.  

Кращі проекти : шаховий турнір, святкова масляна. 

з листопаду 2014р. 
по листопад 2015р. 

Займав посаду голови Студентської ради Юридичного факультету . 

Було реалізовано 11 проектів, та взято участь у 19 проектах. 

Кращі проекти: «Іскра запалює полум’я, а крапля крові запалює життя», 

«Острів скарбів» та «Тренінг з надання першої медичної допомоги» 

листопад 2015р.  

По сьогодні  

Я є автором і керівником кращого проекту 2015 року «Іскра запалює 
полум’я, а крапля крові запалює життя». Цей проект по донорству 
крові та її компонентів врятував вже не одне життя.  Здано 41.5 л 
донорскої крові(83 кровоздачі)  

з листопада 2015р. 
по вересень 2016р. 

Займав посаду голови Студентської ради Університету. Займаючи 
посаду голови Студентської ради Університету з листопаду 2015р. по 
квітень 2016р., Студентська рада прийняла участь та реалізувала 43 
проекти і це тільки початок.  

Кращі проекти: «Іскра запалює полум’я, а крапля крові запалює життя», 

«Тренінг з надання першої медичної допомоги», КРОК-квест «Взаперти», 



«Open Smile Fest», КРОК-квест «4 стихії».  

з квітня 2014р. по 
квітень 2017р. 

Учасник театральної студії «КРОКодил». За цей період взяв участь 
близько в 30 театральних постановках.  

з листопаду 2014р. 
по квітень 2016р. 

Представник студентів у Вченій раді Університету.  

 

З вересня 2013р. по 
квітень 2017р. 

Організував та взяв участь приблизно в 350 проектах, як внутрішніх 
так і зовнішніх. 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ (спортивні, культурні тощо) 

лютий 2015р. Пройшов курси підготовки парамедиків в МЕДСАНБАТІ. 

з лютого 2015р. по 
квітень 2017р. 

Є членом ГО «Центр спеціальної тактичної підготовки Білий Вовк», де 
навчався тактичній підготовці, медицині, роботі РДГ, аеророзвідці, з 
подальшим виконанням тактичних завдань.  

з липня 2015р. по 
квітень 2017р. 

Викладаю тактичну медицину та тактику для ЗСУ та добровольчих 
військових формувань. 

 


