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«Об’єднання випускників університету: переваги та 

зони розвитку» 

  За всю історію існування університету  випустились   тисячі випускників, 

які мешкають в усіх куточка світу. Тому завдання Асоціації випускників 

об’єднати  випускників, не зважаючи на відстань. Об’єднання випускників 

дає студенту зрозуміти, що в нього є школа знань, куди він може звернутись 

за допомогою в будь-який час  та отримати додаткові знання.  Університет 

пишається своїми випускниками, тими, чий професійний шлях почався саме 

тут,  у стінах найавторитетнішого вищого навчального закладу України. Саме 

тут вони знайшли однодумців та товаришів, дружба з якими міцнішає 

незалежно від часу та відстаней. З кожним роком  кількість високо 

професіоналів  університету економіки та права «КРОК» збільшується.  

  Об’єднати  усіх дійсно відповідальна та дуже важлива місія, яку виконує 

Асоціація випускників університету. Я вважаю, що той будинок під назвою 

Асоціація випускників, який був створений, він дає можливість, ще раз 

закріпити дружню сім’ю випускників. Говорячи про Асоціацію об’єднання 

випускників, неможливо не врахувати переваг.  

Перваги: 

 Створення єдиного інформаційного простору для випускників; 

 Організація та проведення  зустрічей випускників, а також сприяння їх 

подальшому розвитку, освіті, спілкуванню та відпочинку; 



 Допомога членам Асоціації і студентам у підготовці та публікації  

наукових праць, отриманні грантів, стипендій тощо; 

 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; 

 Доступ до інформаційної бази випускників Університету, яка дозволяє 

підтримувати контакти з друзями, налагоджувати нові професійні 

зв’язки; 

 Програма лояльності та система знижок на освітні та інші послуги, що 

надає Університет «КРОК» 

 Право користування  університетським  бібліотечним  фондом; 

 Багато іншого за ініціативою і пропозицією  членів Асоціації. 

  Говорячи про зони розвитку Асоціації випускників, важко сказати, що нема 

чогось глобального, яке  допомогло б  краще зміцнити стосунки випускників. 

 Я вважаю, що одним із «КРОКів» Асоціації випускників, є навчання в 

університеті, адже ту любов, терпіння, запал і жагу до життя, яку вкладає  в 

нас університет, неможливо забути. Він неначе та родина, в якій тебе 

виховують, навчають, роблять все для того, щоб ти був найкращий,  та 

відпускають в доросле життя, знаючи, що ти станеш великою людиною та 

колись ще повернешся в рідну домівку, розповідаючи про свої досягнення. 

  Та для покращення співпраці випускників та студентів, потрібно кожен рік  

приділяти увагу зонам розвитку. 

Зони розвитку:  

 Збереження та забезпечення  наступності  в традиціях та духовних 

цінностях поколінь випускників Університету; 



 Розширення   зв'язків   і   відносин   Асоціації   з   підприємствами,   

об'єднаннями, міжнародними організаціями; 

 Сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки 

фахівців, зміцнення зв'язків і відносин Університету з іншими 

навчальними закладами України та іноземних держав; 

 Розвиток співробітництва з українською діаспорою; 

 В зв’язку з тим, що не всі в змозі бути на всіх проектах та зібраннях,  

проведення  онлайн-конференцій «Професіонал» у різних галузях.  

 Сприяння розвитку ділового співробітництва між Університетом та 

фізичними і юридичними особами, з метою подальшого 

працевлаштування та професійного розвитку випускників Університету 

- членів Асоціації; 

 Сприяння підтримці іміджу Університету; 

 Сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання; 

 Право  безкоштовного відвідування тренажерного залу Університету 

для збереження здоров’я випускників; 

 Створення виставки фотографій випускників Університету.  

  Отримавши диплом, переступаючи  поріг рідного університету, голосно 

серце  б’ється  у  грудях неначе птах, і у очах  дорослих  зріє одвічна 

мудрість. Та, що веде все людство  впевнено по світах. Та одним «КРОКом»  

повернення в студентське життя є «Асоціація випускників», яка дає змогу  

поринути в атмосферу університету, побачити  очі, в яких горіло бажання 

досягти більшого, чия душа світилась молодечим запалом, а мрії прагнули 

змінити цей світ, дати йому  більше світла, тепла, гармонії  та простору. Та 

ще раз переконатись « Ми нівроку, бо ми з «КРОКУ»!  «КРОК» нівроку, 

бо є Ми!»  

 

 


