Іванова Анна
Мої кроки до успішного майбутнього
«Зроби перший КРОК до мрії, потім вона сама буде рухатися до тебе»

У кожної людини є власне бачення успішного майбутнього. Для
мене важливо, в першу чергу, це бути Лідером власного життя і рухатися
до власної мрії. І логічно, що кожний рух потребує певних кроків.
З першого Кроку розпочинається довгий шлях і на цьому етапі я
визначаю напрямок для подальшого руху. Куди спрямуємо наш погляд,
там і опинимось. Тут необхідне бачення себе в майбутньому як
особистості, так і професіонала. В пошуках власного шляху, я прагну
мати власну справу для того, щоб бути незалежною в цьому житті та
підтримувати всі сфери життя в балансі. Психологи визначають
підприємця як ділову творчість, а ділова творчість потребує наступних
якостей: ініціативність,

схильність

до

розумного

ризику,

наполегливість, самостійність, відповідальність, гнучкість, оптимізм,
комунікабельність, самовіддача, чесність, надійність та ерудиція.

На

мою думку, всі ці компетенції можливо отримати завдяки другому
кроку. Крім того, слід постійно працювати над внутрішньою мотивацією,
тягою до самореалізації, яка мало підвладна зовнішньому впливу.
Від довгострокових цілей переходимо до короткострокових – це є
мій другий Крок. Проектний менеджмент та маркетинг – є тими
професійними сферами, в яких я бачу власний розвиток на найближчий
період. Проектний менеджмент потребує чіткого планування та
координування ресурсів для досягнення запланованих результатів.
Водночас, це є і мистецтвом, оскільки включає відносини з людьми і
ризики, відповідно, вимагає від керівника проекту застосовувати
інтуїтивні навички та гнучкість залежно від ситуації. Для кращого
розуміння всіх аспектів функціонування підприємства незалежно від
рівня його розвитку, організаційно-правової форми та особливостей
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взаємодії зі споживачами, для мене є важливим звернути свою увагу на
сферу маркетингу. Навчання за цими напрямами дозволить мені
спрямувати набуті знання та практичні навички на розвиток власної
справи.
На

третьому

Кроці

я

зосереджуюсь

на

інструментах,

які

допоможуть досягти мети. У моєму Університеті є багато можливостей,
які цьому сприяють. Я зосередила свою увагу на студентській проектній
групі «SPG», де, ще будучи студентом, можливо стати частиною команди
та навчитися проектному менеджменту, PR’у і роботі з партнерами.
Завдяки участі в операційній та проектній командах я розвинула
необхідні професійні, особистісні та лідерські якості. На даний час, я
допомагаю з підготовкою нового покоління проектної групи, що
засвідчує довіру, яка виникла за період роботи в команді.
Психологічний клімат, в якому мені пощастило працювати, тільки
прискорює розвиток. Так, наприклад, підтримка Департаменту з
розвитку завжди надавала сили та енергію для нових звершень, адже
недосвідченому студенту це надає сміливості та впевненості в кожному
наступному кроці.
Проекти та тренінги, організовані Університетом та АВУ «КРОК»,
дали мені можливість навчитися розробляти командні бізнес-плани
(Піраньї КРОКу: студенти-підприємці), ефективно вести перемовини
(Управлінські поєдинки) та ще й правильно відпочивати (Клуб
мандрівників).
Звичайно, існує зона розвитку для Університету. Здебільшого це
стосується навчального процесу. На мою думку, студентам ще на
початкових етапах слід надавати пряму можливість знайомитися зі
своєю спеціальністю та професіями за цією сферою. Екскурсії на
підприємства, знайомства з професіоналами та інтерактивні заняття
тільки додадуть зацікавленості студентам у навчанні. Можна посилити
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комунікацію між підрозділами, студентами та деканатами, щоб надалі
використовувати на повну той потенціал, яким володіє Університет.
Завжди буде корисним тримати зв’язок з АВУ «КРОК», адже це є
платформою для обміну досвідом та можливостями. Взаємна підтримка
та комунікація надає можливості не тільки студентам, а й випускникам,
тим

самим

об’єднуючи

успішних

людей

та

прискорюючи

індивідуальний розвиток для кожного члена даної організації. Безліч
цікавих знайомств, тренінгів, майстер класів, вакансій, стипендій і т.д. –
все це сприяє крокам до успішного майбутнього.
Маючи орієнтири та інструменти, мені дуже цікаве власне життя і
кожний Крок, який я буду робити на цьому шляху.

