
 

 

Duration: Nov 26 – Dec 18 

Time: 5 PM – 8 PM 

Venue: Chamber Office (12 Amosova Str., 15 floor) 

Career development: building a career plan 

We live in a world of enormous opportunities. In order not to get lost and reach more, you need to 

make conscious and pragmatic choices about your career steps. A successful career is not a mixture of 

luck and hard work. By working overtime without a clear plan for the future, you get nothing but 

burnout. A career is the system you need to plan. A properly prepared career plan helps you to: 

- keep focus on your goals; 

- see and measure the progress of the movement towards its goals; 

- take responsibility for your career; 

- concentrate and succeed. 

During the course "Career Development: building a career plan» we will look at the modern 

professional landscape, look at all the components of career success, design our own careers and master 

the most effective tools to accelerate your professional development. 

Course format: 4 workshops of 3 hours each. 

All the participants will get professional photo for their CV.  

Course program 

Professional Inventory – November 26 

- individual talents, strengths and interests; 

- career values: why they are so important and how they affect our careers; 

- emotional intelligence, psychotypes and personal drivers; 

- self-esteem, impostor syndrome, exercises to increase self-esteem. 

Principles of building a modern career: - December 04 

- features of the modern labor market; 

- professions and skills of the future; 

- form and content: modern work formats and their features. 

 



Career development tools – December 11 

- self-education and development plan development, resources for self-education; 

- feedback work; 

- mentoring and other professional growth tools. 

Career Marketing – December 18 

- creating a LinkedIn profile and working with a professional network; 

- networking; 

- building a personal brand. 

Speakers: 

Anna Mazur is the founder and CEO of Happy Monday Career Portal, author of the 

MakeMeBetter Professional Mentoring Program, organizer of the ProForum Career 

Attitude Conference, TEDxLviv Speaker and Brand Ambassador at Digital Women 

2020 Ukraine. For more than 8 years she has been working on the issues of 

professional realization and employment of people of all ages and professions. 

 

 

Anna Raznichenko - Certified Orientation Specialist, Leading Orientation Trainer at 

Giunty Psycometrics, Speaker of Educational Projects 4Smart, Happy Monday, 

Transfiguration. 
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Тривалість: 26 листопада-18 грудня 

Час: 17.00-20.00 

Місце проведення: офіс Палати (вул. Амосова 12, 15 поверх) 

 

Розвиток кар’єри: побудова кар’єрного плану 

Ми живемо у світі величезної кількості можливостей. Щоб не загубитися серед них і досягати 

більшого, потрібно свідомо і прагматично обирати свої кар’єрні кроки. Успішна кар'єра — це не 

суміш везіння й працьовитості. Працюючи понаднормово, без чіткого плану на майбутнє, ви не 

отримаєте нічого, крім вигорання. Кар'єра — це система, яку потрібно планувати. Правильно 

складений кар'єрний план допомагає: 

• тримати фокус уваги на своїх цілях; 

• бачити і вимірювати прогрес руху до своїх цілей; 

• взяти відповідальність за свою кар'єру на себе; 

• сконцентруватися і досягати успіху. 

На курсі «Розвиток кар’єри. Побудова кар’єрного плану» ми оглянемо сучасний професійний 

ландшафт, розберемо всі складові кар’єрного успіху, розробимо дизайн власної кар’єри та 

опануємо найбільш ефективні інструменти для прискорення свого професійного розвитку.   

Формат курсу: 4 практичних занять по 3 години з перервою. 

Наприкінці курсу учасники курсу отримають професійне фото для резюме.  

Програма курсу 

Професійна інвентаризація – 26 листопада 

– індивідуальні таланти, сильні сторони і інтереси; 

– кар'єрні цінності: чому вони так важливі і яким чином вони впливають на нашу кар'єру; 

– емоційний інтелект, психотипи і особисті драйвери; 

– самооцінка, синдром самозванця, вправи для підвищення самооцінки. 

Принципи побудови сучасної кар’єри – 04 грудня 



– особливості сучасного ринку праці; 

– професії і навички майбутнього; 

– форма і зміст: сучасні формати роботи і їх особливості. 

Інструменти кар’єрного розвитку – 11 грудня 

– самоосвіта і створення плану розвитку, ресурси для самоосвіти; 

– робота зі зворотним зв’язком; 

– менторство та інші інструменти професійного зростання. 

Маркетинг кар’єри – 18 грудня 

– створення LinkedIn-профілю та робота з професійною мережею; 

– нетворкінг; 

– побудова особистого бренду. 

Спікери курсу: 

Анна Мазур — засновниця та виконавча директорка кар'єрного порталу Happy 

Monday, авторка програми професійного наставництва MakeMeBetter, 

організаторка конференції про свідоме ставлення до кар'єри ProForum, 

спікерка TEDxLviv та Brand Ambassador в Digital Women 2020 Ukraine. Більше 8 

років працює з питаннями професійної реалізації та працевлаштування людей 

різного віку і фаху. 

 

 

Анна Різніченко — сертифікована фахівчиня з профорієнтації, провідна 

тренерка з профорієнтації в Giunty Psycometrics, спікерка освітніх проектів 

4Smart, Happy Monday, Преображаріум. 

 

 

 

 

Партнер 

 


