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Нагороди:  

1. Медаль «Незалежність України» від Міжнародної академії рейтингових технологій та 

соціології «Золота фортуна» (2013, Київ, Україна) 

2. Переможниця Міжнародного молодіжного конкурсу наукових праць з «Неконфліктної 

історії» (Назва статті: «Нове читання історії в Україні: соціальна практика чи 

самознищення?»). Організатори: Центр суспільних технологій та Ліга «Добросусідство» 

(2010, Москва, Росія) 

Володіння мовами: українська (вільно), російська (вільно), англійська (B2 Upper Intermediate, The 

Pearson Test of English Academic, 2017), китайська (Elementary A (1)). 
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