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Про досягнення 

Козак Анастасії Сергіївни 
13 липня 1994 року народження

Козак Анастасія Сергіївна 31 січня 2018 року завершила навчання у 
Хмельницькому національному університеті за спеціальністю «Міжнародні 
відносини. Країнознавство». За час навчання в університеті 
зарекомендувала себе виключно з позитивної сторони. Проявила здібності 
в організації роботи в різних напрямках громадської діяльності та вміння 
вміло їх використовувати для досягнення поставленої мети.
У 2012 році приєдналась до команди Студентської ради університету та 
успішно пройшла усі етапи стажування. У вересні 2013 року очолила 
національно-патріотичний клуб «Ми українці» при Студентській раді 
університету. З вересня 2013 року займала посаду першого заступника 
голови Студентської ради університету.
Постійно брала участь у конференціях, семінарах, форумах регіонального 
та всеукраїнського рівнів, що стосувались студентського самоврядування. 
У квітні 2015 року була обрана на посаду голови Студентської ради 
університету. Систематизувала документацію, налаштувала контроль 
виконавчої дисципліни самоврядців. У вересні 2016 року була обрана на 
посаду голови Студентської ради університету вдруге. Успішно 
реформувала структуру студентського самоврядування університету, 
розробила офіційне орендування Студентської ради університету. Завдяки 
зусиллям Козак Анастасії, Студентська рада ХНУ, на сьогодні, є еталоном 
серед органів студентського самоврядування країни.
Окрім діяльності в органах студентського самоврядування університету, 
Козак Анастасія очолює Всеукраїнську молодіжну організацію 
«Національний студентський союз», є Головою Молодіжної громадської 
ради при Управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Також 
долучилась до формування молодіжного руху у місті Хмельницький та 
виступила основним організатором масштабних святкувань Всесвітнього 
дня Вишиванки у місті протягом трьох років, де було встановлено рекорди 
України "Найбільша вишиванка із людей у вишиванках" та 
найчисельніший перегляд фільму під відкритим небом у вишиванках.
Наразі Анастасія є автором двох Рекордів України в номінації «Масові 
заходи. Вперше»; автором проекту «Вуличний кінотеатр», аудиторія якого 
охоплює понад 2000 осіб; автором посібника для керівників та лідерів 
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України.
За період своєї громадської діяльності має ряд відзнак, зокрема:
- грамота Хмельницького Міського голови за активну громадську 
діяльність, участь в органах самоврядування та розвиток молодіжного руху 
міста (13.11.2015р.);
- грамота ректора Хмельницького національного університету за активну 
діяльність в органах студентського самоврядування університету та успіхи 
у навчанні (16.11.2013-16рр.);
- подяка Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державній 
адміністрації за вагомий розвиток молодіжного руху на Хмельниччині



(24.06.2016р.);
- грамота управління молоді та спорту Хмельницької міської ради за 
розвиток студентського самоврядування, активізацію молодіжного руху, 
вагомий особистий внесок в лідерський студентський рух Хмельниччини 
(09.11.2017 р.);
- премія голови Хмельницької обласної державної адміністрації «За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» (26.12.2017р.);
Козак Анастасія уміє працювати в колективі, критично ставиться до 
власних вчинків та поведінки. Чітко та оперативно виконує громадські 
доручення.
Вимоглива до себе та інших, ініціативна, цілеспрямована, відповідальна, 
володіє організаторськими здібностями та користується повагою серед 
провладних структур та різних організацій міста, має підтримку серед 
молоді Хмельницького.

Начальник управління молоді та 
спорту Хмельницької обласної 
державної адміністрації Клімов В.І


