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Мої кроки до успішного майбутнього 

 

Мене звати Малий Вадим, я студент групи П1/11, 4 курсу Коледжу 

економіки права та інформаційних технологій. 

З самого дитинства я відношусь до такого типу людей яким постійно 

потрібно ставити перед собою мету та йти до неї. Зараз у моєму житті чітко 

сформовані дві мети: отримати диплом молодшого спеціаліста та потрапити на 

роботу до органів прокуратури України. 

Навчання в Коледжі допомогло мені всебічно розвиватися. На протязі 

всіх чотирьох років я сумлінно ставився до навчання, в результаті чого я зможу 

отримати червоний диплом. Також я активно брав участь у наукових 

конференціях як в якості слухача так і в якості доповідача. 

На другому курсі завдяки рекомендації Пижова О. М. та Сумбаєвої Л. П. 

я потрапив до лав ЕКО «ЛОТОСу». Робота в Екологічному Клубі стала новим 

етапом в моєму житті який залишив велику кількість позитивних моментів. На 

протязі двох з половиною років я був координатором проекту «Крокуємо до 

зеленого». Цей проект спрямований на популяризацію у стінах Університету 

практичних порад для економії різних ресурсів та збирання, для вторинної 

переробки, паперу. 

Працюючи в ЕКО «ЛОТОСі», а особливо під час проведення 

масштабних щорічних акцій, таких як День Врятованого Дерева (ДВД) та 

Зробимо Україну чистою, допомогли мені проявити себе у якості керівника та 

навчили мене раціонально розпоряджатися своїм часом, чітко систематизувати 

роботу в команді, шукати шляхи комунікації з студентами та працівниками 

Університету для успішного виконання цілей проектів, а в деяких ситуаціях 

швидко знаходити вихід з форс-мажорних обставин та ситуацій. В результаті 

спільних старань клубу ми двічі встановлювали рекорд по збору макулатури: у 

2013 – 3465 кг; у 2014 – 4650 кг. 



На третьому курсі завдяки вивченню навчальної дисципліни Основи 

судових та правоохоронних органів я зробив свій вибір щодо своєї майбутньої 

професії – Прокурор. Зараз на останньому курсі на моїй спеціальності 

вивчаються два найголовніші предмети для моєї майбутньої професії – це 

Кримінальне право та Кримінальний процес і хоча по кримінальному праві в 

мене більшість оцінок «добре», для мене це не є приводом для розпачу, адже 

така ситуація дає мені велику мотивацію завчати основну теорію, читати 

додаткову літературу та детально досліджувати окремі теми в пошуках 

відповідей на питання. 

В найближчому майбутньому я планую отримати в Університеті 

«КРОК» диплом бакалавра. Нажаль попри чудовий викладацький склад та 

прекрасно складені навчальні плани, в Університеті наразі немає магістратури з 

кримінально-правової спеціалізації. Як для моїх планів це великий мінус. 

На сьогоднішній день в нашій державі проходить реформування різних 

сфер суспільного та державного життя, серед яких і сфера освіти. Після 

прийняття Закону України «Про вищу освіту» в його тексті було закріплено, що 

з 2016 року такий рівень як спеціаліст ліквідовується. З одного боку це хороша 

новина тому, що студенти здобуватимуть Вищу освіту швидше, але виникає 

питання чи знадобляться у системі освіти коледжі як вид Вищого навчального 

закладу? В мене є друзі які після 9 класу вступили до коледжів щоб отримати 

диплом з однієї спеціальності, а після вступу до університету отримати іншу, 

основну, спеціальність. Як на мене це зручно і раціонально використаний час. 

Новий закон змінює Національну систему оцінювання та Болонську 

систему, яка широко використовується у вузах Європи та Америки. Для нашої 

системи освіти ця система потребує певних корегувань. Деякі викладачі 

українських вузів тільки цього року вперше практично застосували її. Через це 

багато студентів не дорахувались балів. Ну по-перше ця система спирається на 

тих студентів, які прагнуть відповідати на семінарах, але є такі викладачі які 

навіть при піднятих руках студентів починає опитувати тих хто просто 

прийшов щоб не отримати «Н». Через це студенти можуть втратити важливі 

бали які в подальшому могли б вплинути на оцінку. По-друге існують в 



практиці непоодинокі випадки коли студент який був присутнім на всіх парах, 

активно відповідав не зміг набрати до 50 балів – 2, а залік/екзамен 

розрахований на 40. І виходить, що старанний студент отримує «добре», а 

студент який не був присутній з поважних причин ні разу на семінарі, перездав 

всі «Н», написав роботу і магічним способом в сумі має 75 балів, тобто ту саму 

«добре». 

Найбільшою проблемою сьогодення у сфері освіти є хабарництво. Ця 

проблема серйозно впливає не тільки на імідж вищих навчальних закладів, а й 

на якість освіти в цілому. Дуже часто в нашій державі, як би не трагічно б це не 

звучало, бакалаври/магістри отримавши диплом не мають навіть базисного 

рівня знань для роботи за спеціальністю. З призначенням кожного нового 

міністра освіти, рівень хабарництва, хоч які б міри вони не приймали, не 

знижується. На даний момент я не маю ідей як знищити таке явище, хіба, що 

підняти заробітну плату викладачам. 

Останнім пунктом есе є «чим на шляху до майбутнього може бути 

корисна АВУ КРОКу» – АВУ КРОКу під керівництвом Заріпової Світлани 

Зульфирівни, з кожним роком стабільно розвивається в кращому напрямку. 

Світлана Зульфирівна кожного тижня старається організовувати різного роду 

масте-класи, лекції, семінари, розвиваючі ігри і саме завдяки одному з таких 

заходів я хоча б раз в житті побачив в живу 3-Д принтер. І хочеться подякувати 

за організацію волонтерства на концерті групи Океан Ельзи. 

Можливо в майбутньому будуть організовані зустрічі за участю суддів, 

слідчих або прокурорів, які я із задоволенням відвідаю, щоб отримати для себе 

цікаву інформацію про їх діяльність. 

Також дуже часто у соціальних мережах АВУ КРОК інформує про вільні 

вакансії на підприємствах, організаціях, де працюють випускники КРОКу, а так 

як для моєї майбутньої професії потрібен стаж, то я не виключаю, що свою 

першу роботу знайду саме завдяки АВУ КРОКу. 

Як казав мій дід: «Не дивись далеко, бо спіткнешся». Я не знаю як скоро 

закінчитися АТО, чи зможуть українці нарешті вибрати достойних людей які 

наведуть лад в державі та відновлять (реанімують) її економіку. Але я надіюсь, 



що хоч між цими подіями й пройде більше ніж один день ми побудуємо 

прекрасну країну. А я, надіюсь, буду працювати в прокуратурі, де будуть чесні, 

відповідальні, непідкупні, совісні люди, де «ЗАКОН» буде звучати гучніше ніж 

слова «гроші», «депутат», «олігарх», «родич». 

А якщо сучасну систему не зможуть зламати то я хоча б спробую своїми 

діями її розхитати. Можливо своїм прикладом та діями я знайду однодумців в 

стінах правоохоронних організацій, й разом з якими ми створимо нову, 

ідеальну та чесну у всіх своїх діях прокуратуру. 


