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Доброго дня! Мене звати Руліковська Наталія Василівна. Я студентка ВНЗ 

Університету «КРОК» ІV курсу спеціальності «Маркетинг». Також я працюю 

менеджером з адміністративної діяльності ( з питань автоматизації) в одному з 

структурних підрозділів Університету – в Коледжі економіки, права та 

інформаційних технологій.  

З самого початку мого навчання в Коледжі, я проявила себе як людину з 

активною життєвою позицією, була волонтером, координатором волонтерських 

груп та  виступала організатором в багатьох проектах Коледжу та Університету. 

Зараз маю за мету вийти на новий рівень організації. Одним з шляхів для 

досягнення мети, на мою думку, є перемога в конкурсі стипендій від Асоціації 

Випускників Університету «КРОК», адже це дає можливість проявити себе не 

тільки серед своїх колег в Коледжі, а також проявити себе серед успішних 

випускників КРОКу.  

Волонтерський досвід. На мою думку, волонтер – це та школа, яку повинна 

пройти кожна успішна людина, адже це безцінний досвід того, як потрібно 

організовувати свій час, вчить комунікації між людьми, правильно діяти в 

екстремальних ситуаціях тощо. За п`ять років мого активного життя в 

Університеті, я була волонтером в більше ніж 30 проектах, одні з яких «М-18. Ми 

можемо більше», фестиваль «КРОК збирає друзів» і т.д. 

Координаторський досвід. На мою думку, координатор – це та людина, яка 

повинна бути в курсі всього що відбувається, оскільки від її обізнаності та 

правильності прийняття рішень залежить  успішність проекту. Я була 

координатором таких проектів як «КРОКуємо до зеленого», «День врятованого 

дерева», «Зробимо Україну Чистою» тощо. 

Зараз я працюю в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій. Я 

почала з методиста економічного відділення. Це надало мені змогу більше 

комунікувати зі студентами, викладачами та адміністрацією Коледжу, 

організовувати навчальний процес та багато іншого. З грудня 2018 року я 



перейшла на посаду менеджера з адміністративної діяльності, що надало мені 

змогу більш глибше зануритися у світ інформаційних технологій та аналітики, 

адже мною у 2017 та 2018 роках було проведено опитування серед випускників 

Коледжу. Також зараз я долучаюсь до проектної діяльності Коледжу та виступати 

вже керівником деяких проектів, один з яких імітаційно-рольова гра «Модель 

ЮНЕСКО», що відбувався з 18 по 21 лютого 2018 року і готова долучатися 

надалі. 

В подальшому планую: 

- Отримати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра 

- Розвивати себе в ВНЗ Університет «КРОК» 

- Реалізувати свій проект 

Особисті якості: відповідальна, маю активну життєву позицію, 

комунікабельна, креативна та ініціативна. 

 

З повагою Руліковська Н.В. 

 

23 квітня 2018 року 


