
У 2015 році вступила до Таврійсткого Державного 

Агротехнологічного Університету на спеціальність 

«Екологія», де й продовжую своє навчання на 

сьогоднішній день. 



У 2016 році була обраною на 

посаду заступника голови 

студентської ради факультету 

агротехнології та екології та 

головою культурно масового 

сектору факультету. Пізніше 

цього ж року була обрана на 

посаду культурно масового 

сектору ТДАТУ.  

А вже в 2018 році обрана на 

посаду Заступника голови 

студентської ради Таврійсткого 

державного агротехнологічного 

університету з організаційних 

питань.  



Я є учасницею народного хореографічного ансамблю «Юність» ТДАТУ та 

хореографічного колективу сучасного танцю «Світлана» ТДАТУ, у складі 

яких неодноразово займала призові місця на обласному фестивалі 

«Софієвські зорі» серед аграрних вузів України та на обласному конкурсі 

«Спадщина». 





Я була учасником студентської вистави «Ромео і Джульєтта» 

англійською мовою.  



Стала переможницею конкурсу краси Таврійсткого державного 

агротехнологічного університету. 



Декілька років поспіль ми з студентською радою факультету 

даруємо новорічну казку та солодкі подарунки для дітей з школи-

інтернату. Я є автором, організатором та постановником цих казок.  



Я була учасником дитячої казки для діток викладачів університету 

та учасником новорічного свята твого району - 2019. 



У минулому році я пробувала 

себе в ролі хореографа-

постановника на студентському 

заході «Осінній бал», де мною 

були поставлені виходи 

учасників заходу.  

В цьому році я була 

постановником вальсу, у 

якому волонтери People.ua 

виступали на молодіжному 

заході «New Year party»  



Я проводжу різні заходи в стінах нашого університету. 



Я залюбки організовую та приймаю участь у всіх культурно-

масових заходах як на рівні університету, так і на рівні міста, 

області: 



 Новорічна фотозона, 

що була створена 

студкомітетом для 

всіх бажаючих 



 Університетський 

ярмарок присвячений 

Масляній, на якому 

студенти ТДАТУ 

можуть смачненько 

підкріпитися  



 Святкування 

дня козацтва  



  Міжфакультетський 

конкурс «Осінній 

бал» 

 



 Виступ в складі 

ансамблю                                                

 Виступ присвячений 

святкуванню дня міста 



 Університетський захід присвячений Дню Мира 

організований з моєї ініціативи та під моїм 

керівництвом  



 Щорічна участь у 

міському заході 

«Том сойер fest» 



2018р 

2016р 

2017р 

 Зліт відмінників 

університету в 

оздоровчому таборі 

«Салют», куди 

запрошують 100 

найкращих студентів з 

університету 



 Відпочинок в 

оздоровчому таборі 

університету 

«Здоров`як», де 

щовечора 

організовувала 

розважальні заходи 



 Посвята першокурсників разом з студентським активом 

університету 



 «Квест для 

першокурсників» 

факультету АТЕ, що вже 

традиційно проводиться на 

нашому факультеті 



 Міський квест «Студентська весна», 

що був організован з моєю 

допомогою  



 Міський квест «Ніч у 

парку», де я також була 

одним з організаторів 



 В цьому році я була запрошена 

на літній обласний фестиваль на 

березі Азовського моря  



 Не забуває наша студентська 

рада і про таке свято, як день 

Св. Валентина 

 Традиційно останні декілька років я 
пишу сценарій, допомагаю в 
підготовці номерів, готую подарунки, 
щоб свято «Дебют першокурсника» 
пройшло незабутньо.  



У 2018 році відбулось відкриття Молодіжного центру People.ua. 

Я активно приймаю участь в житті центру, допомагаю в 

організації різних заходів та відвідую безліч тренингів. 



Також я займаюсь одним з секторів діяльності 

молодіжного центру − «Вечір настільних 

ігор», де кожен бажаючий нашого міста може 

весело та ефективно провести вільний час. 



Не уявляю своє життя без спорту. Вже 

декілька років граю за факультет в теніс, 

дартс, баскетбол. Брала участь в 

міжфакультетському конкурсі з аеробіки. У 

2018 зайняла 2 місце серед дівчат 

університету в забігу на 100 метрів. 



Не забуваю і про навчання. Вчусь на відмінно та отримую 

підвищену стипендію. Беру участь у наукових конференціях та 

олімпіадах. 


