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Починаючи з перших днів навчання, я мав надзвичайно велику кількість енергії
та бажання для роботи в культурному напрямку університету (не забуваючи про
гідний рівень навчання). Під час Посвяти 2016 року, я побачив величезний механізм,
який складався з волонтерів, артистів, студентів, адміністрації. І у мене з’явилось
бажання стати частиною цього механізму.
Я мав декілька ключових переконань, перше: «Все, що я робитиму – це буде
мій досвід, чим його більше, тим краще!», я намагався брати участь у проектах Центру
розвитку кар’єри, Культурного центру та Студради, щоб максимально вкласти в себе
знання, навички, алгоритми дій. У мене було відчуття, ніби я саме в тому місці, де
повинен бути. В школі у мене було не так багато, як хотілося, можливостей проявити
себе, проте вступивши до університету, я наче перегорнув сторінку. Це відчуття
підштовхнуло мене на думку, яка стала другим переконанням: «Забудь все, що було
раніше! Зараз є можливість зробити себе таким, яким ти хочеш себе бачити в
майбутньому». Це дало мені енергію до звершень. Я намагаюсь виконувати роботу
якісно, тому що від цього залежить моя репутація. Поєднавши такий підхід та
бажання до дій, я брав активну участь у студентському житті та навчанні протягом
трьох років. За цей період я здобув корисні навички управління, структурування
інформації, організації та проведення заходів. Також я мав змогу стажуватися
помічником рекрутера у великих фірмах, загалом протягом року. На початку навчання
в університеті я вкладав у себе все, що здавалось корисним і можна було застосувати.
Зараз я маю певний досвід, виходячи з якого, можу визначити, що мені насправді
цікаво, і в якому напрямку для мене краще розвиватись. Оскільки я претендую на
номінацію «підприємництво», як керівник команди (слідкуючи за своєю роботою), я
зрозумів, що мені потрібно покращити свої навички комунікації. Під час організації

свого часу мені буває важко слідувати плану, тому потрібно попрацювати над
вмінням керувати своїм часом.
Маючи розуміння своїх слабких місць та бажання над ними працювати, в
результаті я можу стати, як мінімум, гарним прикладом для інших студентів навіть
після свого випуску. Або, може навіть, через деякий час допомагати їм перегорнути
власну сторінку і зробити себе такими, якими хочуть себе бачити в майбутньому.

