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Я, Возруд Вікторія Миколаївна, вирішила подати свою кандидатуру на 

конкурс, тому що за час навчання в Коледжі економіки, права та 

інформаційних технологій плідно працювала та маю високі досягнення в 

навчанні. 

Ще з шкільних років зарекомендувала себе як старанна та 

відповідальна учениця. Брала активну участь в районних та обласних 

олімпіадах та чотири роки поспіль брала участь в математичному конкурсі 

«Кенгуру», з них два результати відмінні, інші два - добре.  Не залишалась 

осторонь волонтерських справ, а також неодноразово брала участь в 

спортивних змаганнях та займала призові місця.  

За час мого навчання в коледжі я завжди була і є завзятою та 

відповідальною. Вступила в ЕКО «ЛОТОС», де займаюсь тим, що доглядаю 

за клумбами, висаджую квіти, дерева, допомагаю в організації еко-форумів, 

проводжу ознайомлюючі лекції про екологію для студентів, проводжу 

майстер – класи. Також є активною учасницею медіа-групи «KMG», де 

фотографую та знімаю заходи Університету «КРОК». Не пропускаю жодної 

можливості допомогти керівництву деканату коледжу в організації та 

оформленні заходів, прикладом цього є моя волонтерська діяльність на 

фестивалі «КРОК збирає друзів» та ін. Протягом трьох років була 

волонтером на різних заходах та пунктах допомоги нужденним міста Києва. 

  Намагаюсь поділитись досвідом зі студентами перших курсів - була 

молодшим куратором в період з 2017-2018 р.р. В гуртожитку, де проживаю, 

займаю посаду заступника голови студентської ради гуртожитку.  

Віднедавна почала працювати в Університеті «КРОК» методистом на 

кафедрі національної економіки та фінансів. Вважаю, що за час роботи я 

проявила себе достатньо неординарним та старанним співробітником. Я 



постійно підвищую свій професійний рівень, відвідую семінари, практикуми, 

вивчаю передовий досвід з питань економіки та фінансів. 

У моїх найближчих планах закінчити коледж та вступити до 

університету, збагачувати власний досвід та долучитися до програм розвитку 

Університету «КРОК». 

Моєю метою є донести людям важливість екологічного стану світу. 

Маю безліч цікавих та корисних ідей. На даний момент, хочу запропонувати 

сортування мусору в нашому закладі. 

На мою думку, я гідний кандидат на здобуття стипендії АВУ «КРОК» - 

2019. Для мене це буде стимулом рухатись далі. 

Дякую за розгляд моєї кандидатури. 

 

 

 


