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Про себе

• Анастасія Ярмоленко

• Студентка ІІІ курсу ФІТ 
спеціальність: 
«Економічна 
кібернетика»

• Увійшла до ТОП-100 
студентів КНТЕУ

• Мій девіз: “Я не мрію 
про успіх, я працюю для 
цього. ”



• Мої захоплення:
• громадська та наукова діяльність спрямована на 

вивчення можливостей людського капіталу та ринку 
праці;

• Популяризація свідомої профорієнтації та вибору 
професій.

• Мої здобутки: 
• участь та перемога у студентських всеукраїнських та 

міжнародних конференціях;
• написання наукових робіт, статей пов'язаних із 

вивченням економічного потенціалу людського капіталу 
та способами його підвищення; 

• розробка проекту, який направлений на ведення 
профорієнтаційної діяльності в школах сільської 
місцевості; 

• навчання та ведення наукової діяльності у Словачинні
завдяки програмі мобільності Erasmus+ .



МОЯ МІСІЯ

• Розвиток людського потенціалу України, 
укорінення свідомого та відповідального 
вибору своєї діяльності, в наслідок якої 
можливо отримати найбільший результат.



ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ



Наукова та інноваційна діяльність

• Створення всеукраїнських та міжнародних 
воркшопів, семінарів, конференцій, публічних 
лекцій для студентів та молодих дослідників спільно 
з іноземними вищими навчальними закладами;

• Організація зустрічей, круглих столів для 
проведення науково-практичної діяльності 
студентів, аспірантів та молодих вчених з фахівцями 
іноземних та вітчизняних наукових та науково-
дослідних установ;

• Розвиток власного стартап центру, де студенти та 
молоді вчені матимуть можливість втілити свої ідеї 
в життя за підтримки досвічених професорів.



Просвітницька діяльність

• Популяризація науки серед молоді;

• Популяризація свідомого вибору напряму 
діяльності;

• Здійснення профорієнтаційних та науково-
просвітніх заходів;

• Обмін досвідом із науковими товариствами 
та установами інших вищих навчальних 
закладів.



Міжнародна діяльність

• Просування міжнародних навчальних, стажувальних, 
просвітницьких та волонтерських програм серед 
студенства.

• Налаштування офіційної співпраці з координаційними 
групами міжнародних навчальних програм Mitacs, 
Fulbright, Global Exchange Program та ін.

• https://www.youthop.com/
• https://www.worldlearning.org/
• https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-

uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-
ugrad-uk/

• http://www.mitacsua.org/mitacs-globalink-research-
internship/

https://www.youthop.com/
https://www.worldlearning.org/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/
http://www.mitacsua.org/mitacs-globalink-research-internship/


Розвиток кадрового потенціалу

• Розвиток якісного ділового партнерства з 
існуючими компаніями на ринку для 
залучення молодих науковців до активної 
діяльності.

• Створення спільної кадрової бази молодих 
спеціалістів та програм стажування від 
провідних українських та міжнародних 
компаній (як мінімум аналіз вакансій на 
офіційних сайтах та поширення цих 
пропозицій в єдиному інформаційному 
середовищі Наукового Товариства)



Єдине інформаційне середовище

• Ведення ЄДИНОГО офіційного 
інформаційного порталу, який забезпечує 
повне та достовірне подання всієї 
вищезазначеної інформації (cторінки у соц.
мережах Instagram, Facebook, Telegram)


