
Есе на тему: «Об’єднання випускників університету: переваги 

та зони розвитку» 
 

Як австрійський письменник Стефан Цвейг сказав: «Великі і благі 

справи завжди згуртовують людей». Так як звичайно і нормально об’єднання 

людей створюється для реалізації великих проектів, які приносять усім 

людям благо. Адже створюють об’єднання для координації сил суспільства 

на покращення якості життя, підвищення ефективності праці всього 

суспільства, збільшення можливостей людей, підтримку потенційних 

талантів і так далі. 

І як сказав німецький філософ Гегель: «Якщо об'єднуються слабкі, то 

вони стають сильними. Якщо об'єднуються сильні, то вони стають 

непереможними», що означає, що люди стають сильнішими, коли 

згуртовуються, і їм легше витримувати труднощів в житті і рухатися к меті. 

Переваги, які відкриваються перед об’єднанням випускників 

університету, такі: 

- підтримка комунікації випускників університету різних 

напрямків, що сприяє їм у розвитку світогляду, особистості, освіті тощо; 

- взаємна допомога між собою випускників, що, звісно, допомагає 

їм витримувати труднощі і краще рухатися по житті; 

- розроблювати великі проекти, які принесуть благо і випускникам, 

і університету; 

- підтримка і програма лояльності університету до випускників, що 

дає їм допомогу від університету і переваги, які надає університет; 

- сприяння працевлаштуванню випускників у підприємств та в 

організаціях, що принесе їм професійне зростання і кар’єрний ріст; 

- матеріальне і нематеріальне заохочування потенційних студентів 

у розвитку науки, розробки інноваційних проектів, що допоможе розвинути 

потенціал студентів та покращення конкурентоздатності Україні. 

І, звісно, це не всі переваги об’єднання випускників університету, бо 

можна збільшити і підсилити переваги, адже зон розвитку цього об’єднання 

багато. Перелічимо деяких зон розвитку: 

1) покращити взаємодію підприємств, організаціях та корпорацій з 

університетом через випускників, бо це підсилить імідж університету і дає 

потенційним студентам можливість працевлаштуватися у ці підприємства; 

2) матеріально і нематеріально підтримувати молодих вчених і 

потенційних студентів у розробки наукових, інноваційних проектів, що 

допоможе їм реалізувати себе у житті і принесе благо країні; 

3) розробляти, підтримувати і реалізовувати проекти з 

університетом; 

4) інформувати університет про зміни у країни та в ринку, що дає 

змогу університету адаптуватися до змін і вжити деякі заходи; 

5) активно допомагати потенційних студентів у культурному та у 

громадському житті; 



6) організовувати свята і відпочинок для студентів і випускників 

університету; 

7) організовувати майстер-класи для студентів, що дає їм отримати 

навички і знання в житті; 

8) створювати різні конкурси для випускників і студентів, що 

збільшить їхню активність; 

9) покращити репутацію та іміджу університету тощо. 

І зараз об’єднання випускників університету розвиває ці зони розвитку, 

а деякі з цих напрямків реалізує не один рік. Це й майстер-класи, різні 

конкурси та заходи, матеріальні та нематеріальні заохочення, допомога в 

працевлаштуванні, організація свят і відпочинку тощо. І це показує, що в 

об’єднання випускників є багато роботи та перспективи. І шлях до успіху 

продовжується. Життя - це рух, чим більше рухаєшся, розвиваєшся і 

реалізовуєш себе, тим краще стає твоє життя. 
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