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«Мої кроки до успішного майбутнього» 

Починалось все так… Випадково натрапивши в інтернеті на сторінку 

Університету, минула хвилююча думка, а що якщо я стану студентом цього 

Університету. Усією мрією мого літа, було стати студентом Університету 

«КРОК». Іноді  я чула, що якщо дуже віриш, то мрія здійснюється. І от 

довгоочікуваний момент, вручення студентського, студентського 

Університету економіки та права «КРОК». Посмішка на обличчі, мамина 

сльоза, татові обійми. В дитинстві мене часто питали, ким ти хочеш стати? Я 

завжди говорила, що хочу поєднати свою професію з творчістю. І ось перший 

«КРОК» до мрії. Поринання в дім, наповнений морем можливостей.  

Переступивши поріг, я зрозуміла,  що моє майбутнє, починається тут, 

де тебе розуміють, де твоя думка є важливою. В майбутньому, я бачу себе 

людиною, в яку вклали, великий потенціал, впевненість в собі, стійкий 

характер, кар’єрний ріст. Із гордістю чуючи слова Лілія Олександрівна, 

випускниця Університету «КРОК». Приємно, розуміти, що ти не помилився 

із вибором свого майбутнього. Університет дає  студенту зрозуміти, що він є  

джерелом покращення світу.  

Для цього він має:підготовчі курси, різні проекти, майстер класи, 

тренінги, творчі клуби, найкращі викладачі, чудовий персонал. Що ще 

потрібно? Потрібно цінувати, і насолоджуватись студентським життям, адже 

не кожному випав щасливий студентський квиток «КРОК».  



   Університет знаходиться на передньому краї боротьби за вирішення 

основних проблем сучасного світу. До того ж університет, як "двигун" вищої 

освіти, повинен в першу чергу звертатися до глобальних проблем нашого 

взаємозалежного світу. 

   Сьогодні інтелект, інформація стають найважливішим ресурсом 

суспільства, країни. Вища освіта найчастіше має в житті сучасної людини 

більш важливе значення, ніж політика чи економіка. Освіта та інтелект 

виступають найважливішою домінантою сучасної культури, оскільки знання 

та освітня діяльність набувають системного характеру. Важливим аспектом у 

вирішенні проблеми майбутнього студентів, збереження природних ресурсів, 

є освіта людей в області навколишнього середовища, екологічне виховання 

всього населення, а особливо підростаючого покоління.  

Основною метою екологічної освіти з формування екологічної 

культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, 

фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що 

ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. 

Любов до природи нам закладає екологічний клуб ЕКО «ЛОТОС».   

Говорячи про Асоціацію випускників, зразу уявляється пташине 

гніздечко, де вирує добро. Це невеличкий  будиночок, в якому живе велика 

родина, в якій завжди тобі раді. На шляху студента  Асоціація випускників – 

це підтримка в майбутньому, яка підставить плече: 

 Сприяння працевлаштуванню випускників та пошук для організацій, в 

яких вони працюють, потенційних працівників серед студентів та 

випускників «КРОКу»; 

 Інформування членів Асоціації  про проекти, що проводяться 

Асоціацією, а також про поточні та нові освітні програми 

Університету; 

 Допомога членам Асоціації і студентам у підготовці та публікації  

наукових праць, отриманні грантів, стипендій тощо. 



  Говорячи про себе Асоціація випускників дала впевненість в собі в 

своїх силах. Конкурс Асоціації випускників є мотивацією студентів до 

навчання.  Тут ми стаємо самостійними, освіченими, розумними і впевненими 

у своїх силах та знаннях.  

І не важливо, який номер рейтингу  Університет має. Головне те, 

яке місце займає у серці кожного свого випускника. 


