
Чому саме мене варто обрати Стипендіатом АВУ «КРОК 

Ще минулого року я хотіла взяти учать у Конкурсі на стипендію від АВУ, та 

не відповідала деяким критеріям. На даний момент, я вважаю, що наділена тими 

характеристиками, що необхідні Стипендіату АВУ «КРОК».  

Вже другий рік я навчаюсь в Університеті економіки та права «КРОК» на 

юридичному факультеті. Будучи відмінницею, я залишаюсь соціально активною. 

Минулого року я була Головою інформаційного комітету Студради юридичного 

факультету Університету. В мої обов’язки входили розробка та створення 

оголошень стосовно університетських та факультетських подій,  а також 

написання статей щодо їх проведення. Поза обов’язків Голови інформаційного 

комітету, я брала участь в організації різноманітних університетських свят, а саме 

- Новорічне свято, організація та проведення 8 березня, КРОК-КВЕСТи та інше. 

Брала участь у всеукраїнській студентській  олімпіаді з англійської мови та 

зайняла 2 місце в університеті, пройшовши до ІІ етапу в місті Львів. Вже цього 

року я є куратором першого курсу та всіє командою першокурсників ми 

готувалися до «Презентації перших курсів»: розробили сценарій, проводили 

репетиції.  

Мені подобається виступати в якості волонтера на різних 

позауніверситетських проектах, наприклад «М-18: ми можемо більше», «Temper 

Fest» та ін. Також я намагаюсь приділяти доволі багато часу власному 

саморозвитку  і беру участь у різних проектах у ролі учасника - «Career camp», 

«Case-study» тощо. Значущим кроком у становленні мене як особистості була 

участь в районному проекті «Молодь в місті» на острові Король. Саме там і було 

створено проект «Скейт-парк Нивки» у співавторстві з Марчук Ганною. Цей 

проект виступав цього року на платформі «Громадський бюджет» і пройшов до 2 

туру. В наступному році ми плануємо знову подаватися на «Громадський 

бюджет», адже віримо в наш проект. У подальшому я була номінована 

Шевченківською районною  адміністрацією на Премію за вагомий внесок у 

розвиток місцевого самоврядування від Київської  міської державної 

адміністрації, та стала однієї з 10 лауреатів цієї нагороди. Мала змогу бути на 



зустрічі з Головою Шевченківської адміністрації Гарягою Олегом 

Олександровичем для бесіди щодо проблемних питань району.  

З усього викладеного вище, я вважаю, що я відповідаю всім вимогам 

конкурсу і наділена необхідними якостями. Я - активна, цілеспрямована, 

відповідальна, креативна та комунікабельна. Я вдало поєдную між собою 

навчання, роботу у Студентському Офісі  та соціальне життя. Закінчивши 

«КРОК» я хочу продовжити співпрацю з  Університетом у якості випускника і 

тому мені доволі цікаво пройти цей процес зараз у ролі номінанта. У майбутньому 

я планую подальшу співпрацю з державною Шевченківською районною  

адміністрацією та представлення Університету на районному і міському рівнях.   

 


