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Чому саме мене варто обрати Стипендіатом 
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Давньокитайський філософ Конфуцій говорив: «Коли вам здається, що 
ціль недосяжна, не змінюйте мету – змінюйте свій план дій.» Саме цей вислів 
чудово характеризує мій шлях, як професійний, так і життєвий взагалі. 
Стипендія АВУ «КРОК» є для мене новим випробуванням, що дасть змогу 
показати свій досвід, свої навички, стати прикладом для інших студентів та 
зробити вклад в майбутнє Університету «КРОК». 

Три роки тому я вступила до КРОКу та з перших днів навчання активно 
влилася в студентське життя. На першому курсі коледжу я намагалася 
приймати участь у всіх заходах та показати себе як різносторонню 
особистість. Мені це дійсно подобалося, але я розуміла, що потрібно вибрати 
один напрям, та стати в ньому професіоналом. Так я обрала проектну 
діяльність, а саме SPG. Я починала зі звичайного волонтера в work team, який 
мріяв піднятися на найвищу сходинку та впроваджувати свої проекти, потім 
займала посаду PR-менеджера, а зараз стала координатором проектної групи 
та створила свою команду мрії. SPG для мене - це впевнені кроки до статусу 
універсального солдата, адже саме там я навчилася створювати проекти з 
нуля, швидко знаходити виходи з форс-мажорних ситуацій, бути як ресурс-
менеджером, так і RP-менеджером, комунікації з різними людьми, основам 
бартерних відносин, пошуком партнерів, роботи в команді та багато іншого. 
Кожен день я мала змогу ставати краще і не втрачала її.  

Моїм новим захопленням став дизайн, а точніше web-дизайн. На даному 
етапі я вже маю маленьку перемогу: дизайн банерів та меню для кав’ярні, 
розробка логотипу для школи сноубордингу. На меті створення дизайну для 
сайтів. Мені приємно чути гарні відгуки про мою роботу, це мотивує мене 
продовжувати та навчатися. Дизайн поки що є для мене новою країною, яку я 
маю вивчити з усіма її закутками. 

Я зрозуміла те, що ти робиш, поки відкладаєш все інше на завтра, і є тим, 
що ти маєш робити все своє життя. Те, що важливіше, ніж сон, цікавіше, ніж 
розваги, те, що приносить тобі задоволення. І я знайшла таку річ для себе. 

За ці роки я внесла не малий вклад в життя КРОКу. Наразі я є випускником 
коледжу, тож мені б дуже хотілося запам’ятатися своїм особистим проектом, 
що дійсно вартий реалізації. Я впевнена, що саме конкурс від АВУ «КРОК» 
допоможе мені в цьому! 


