«Мої кроки до успішного майбутнього»
Визначення поняття «успіх», як і будь-чого в цьому світі, дуже відрізняється залежно
від обставин, світосприйняття людини, її освіченості, матеріального забезпечення і ще
багатьох факторів. Кожен оцінює успіх інших людей виходячи із власних суджень та
упереджень, проектуючи власне розуміння успіху на вчинки та досягнення інших людей. На
мою думку, успішною людиною є та, яка ставить свої власні цілі та досягає їх, не зважаючи
на думку та, подекуди, осуд оточуючих.
Основним показником успішності мого життя я вбачаю у можливості займатись тим,
що цікаво, тим що приносить задоволення, та у можливості вільно змінювати обставини,
залежно від того, що, на даний момент, буде кращим для мене. Можливість спілкуватись з
людьми різних національностей та країн, побачити на власні очі всі чудеса світу, не
залежати від рішень інших – це моя ціль і основний критерій успішності життя.
Оскільки в мене є кілька основних сфер професійного зацікавлення, я, на даний
момент, знаходжуся в пошуку тієї ніші, в якій я хотів би зреалізувати себе, як професіонала.
Я з цікавістю пишу курсові та самостійні роботи, мені насправді цікаво розуміти економічні
процеси, що відбуваються в світі та Україні та можливості впливу на них. Мені цікаво
працювати з людьми, я є членом найбільшої молодіжної організації в Україні «Пласт» та
активно працюю над її розбудовою. Ще однією сферу зацікавлень є управління проектами
– за часи роботи в «Пласті» та інших громадських ініціативах, я встиг долучитись як
організатор до більш, ніж півсотні заходів. Я завжди намагаюсь покращити свої знання і
навички у кожній із сфер та набути додаткового досвіду.
Навчання в Коледжі КРОКу, а потім і в Університеті, істотно вплинуло на мій розвиток
у кращу сторону. КРОК вигідно відрізняється від інших університетів можливістю
додаткового розвитку та заохоченням позитивної ініціативи. Окрім високих стандартів
освіти, що розвивають мої професійні навички, КРОК створює атмосферу та можливості для
розвитку особистості. Я не знаю ще Університету, який має власну Студентську проектну
групу чи проводить таку кількість освітніх проектів для студентів. Це просто ідеально!
Більш значущими за проекти та освітні програми є лише люди, які їх проводять.
КРОКівські співробітники та викладачі формують середовище, яке спонукає до дій та
розвитку, стаючи гідним прикладом для наслідування. Особливо я це відчув під час участі у

«Піраньях КРОКу», ми могли отримати цілодобову підтримку та допомогу від керівника
проекту, менторів та всіх ,кого це могло стосуватись. В такому середовищі приємно
знаходитись і приємно працювати, ці люди надихають.
Проте, є певні аспекти, які варто було би покращити в Університеті. На мою думку,
подальша імплементація Болонської системи освіти суттєво допомогла би розвитку
студентів. В цьому конкретному випадку я маю на увазі запуск системи індивідуального
вибору предметів, що дозволить студентам відвідувати ті дисципліни, які будуть їм цікаві, і
не мати проблем з предметами, що виходять за коло їх інтересів.
Як вже було сказано раніше, КРОК – це чудова атмосфера для роботи та розвитку,
що створюється завдяки людям, які складають середовище КРОКу. Асоціація випускників
дозволить після випуску з Університету не втратити те ініціативне оточення, що
підтримувало, навчало та надихало під час здобуття освіти. Чим більше я знайомлюсь з
випускниками КРОКу, тим більше переконуюсь, що обрав правильний університет, оскільки
я ще не зустрічав члена АВУ, в якого мені було нічому навчитись, кожен в своїй ділянці
професіонал, і кожного я вважаю успішним в своїй сфері. А якщо люди стають успішними
разом з КРОКом та АВУ, то вірю, що і в мене все вийде!

