
«Об’єднання випускників: переваги та зони розвитку» 

Cьогодні АВУ «КРОК»- це організація, що є надзвичайно потужним  

елементом для всіх її членів, що з’єднує їх  між собою. Це об’єднання надає 

можливості,як відновити зв’язки, згадати моменти, що поєднують вас з часів 

студентського життя, але й встановити також нові зв’язки, що надають 

можливості для розвитку, як професійного, так і особистісного. Бути членом 

АВУ- означає мати великий спектр переваг, що пов’язує Вас  з університетом. 

Останні роки імідж асоціації формується досить швидко, і з кожним днем 

все більш ґрунтовно. АВУ стає частиною все більшої кількості заходів, які 

проводяться на базі університету. А в 2013році асоціація випускників 

підтримувала велику кількість проектів завдяки випускниці КРОКу – Анастасії 

Удовиченко, що проводились в рамках університету. На мій погляд, це надає 

АВУ внутрішньої реклами, PRу, допомагає стати більш впізнаванню в КРОці, 

тому одним з основних напрямків є розвиток відносин з випускниками , а саме-

партнерських. Така підтримка від АВУ проектів та заходів робить студентів 

асоціацію більш відомою та цікавою, більша кількість студентів заохочується 

до членства, навіть якщо вони не закінчили університет, але вже бажають 

залучитись до лав членів. АВУ «КРОК» повинна думати про довгострокову 

перспективу!Проте відносини не можуть і не повинні бути односторонніми, 

адже випускникам, які допомагають розвитку КРОКу, також потрібна віддача. 

Тут КРОК може запропонувати в обмін освітні послуги, певні рекламні( як 

цього року)  або ж пов’язані з розвитком особистості. Я вважаю, що 

університету потрібно проводити більшу кількість заходів, до яких могли  б 

бути залучені випускники. Наприклад, на базі університету нещодавно 

відбулась конференція «Умови розвитку малого бізнесу в ситуації 

нестабільності». Цей захід ніс практичний характер та міг би бути цікавим та 

був би корисним для випускників-економістів, які сьогодні займаються 

власною справою або ж вирішили її відкрити. Саме такі практичні заходи 

(семінари, конференції), що є невід’ємним елементом успішної людини, ї є 

одним з зацікавлюючи елементів для випускників. 



Більш того, АВУ «КРОК» сьогодні має певні традиції, такі як конкурс на 

отримання стипендії, який є одним з найбільш відомих заходів АВУ, адже 

кожен знає про цей шанс отримання грошової стипендії, і є фактором, який 

найбільш суперечить суспільній думці про неможливість отримання стипендії  

в комерційному ВНЗ. Я впевнена, що АВУ «КРОК» потрібно створити більшу 

кількість подій, які стануть вже традицією для неї. Основним напрямком 

повинен бути розвиток більш частих зустрічей( щорічних) випускників в стінах 

КРОКу, що має носити постійний характер. Для кожного напрямку та випуску, 

назележно від того, коли вони закінчили університет чи коледж. Таки чином, це 

стане ще одним приводом для членства в АВУ, з’єднувальним елементом всіх 

випускників. 

Окрім того, я вважаю, що ще одним кроком на шляху розвиту АВУ може 

стати система розсилки. Листи мають приходити кожному з членів на 

електронну пошту, адже далеко не кожен має час, щоб відвідати сайт, проте там 

може знаходитись пропозиція, що є досить цікавою для нього, або він міг би 

допомогти. Розсилка може відбуватись наприкінці кожного місяця та містити 

календар основних план подій на наступний місяць, що дасть змогу випускнику 

дізнатися про всі новини університету.  Ця система потребує часу та людських 

ресурсів для організації та контролю за розсилкою, тому залучення волонтерів, 

які автоматично стають та безкоштовно членом АВУ, є найбільш вдалим 

рішенням у цьому питанні. 

А також неможливо не відмітити підтримки, яку надає  АВУ при 

проблемах працевлаштування у її членів або навіть проходження практики. Це 

є найбільш важливим питанням, що постає  під час та після закінчення 

університету, на яке наштовхуються всі без винятків. Тому асоціації потрібно 

продовжувати співпрацю з Центром розвитку кар’єри та допомагати з 

працевлаштуванням. Вільні вакансії можуть також бути окремим блоком - 

додатком в системі розсилки, яку я запропонувала вище. Це буде зручно, як для 

центру розвитку кар’єри, так і для випускників. 



В завершення, АВУ «КРОК»- це організація, що всебічно підтримує своїх 

випускників, надає допомогу у складних ситуаціях, допомагає у вирішенні 

проблем, об’єднує та намагається так довго, як тільки можливо,підтримувати 

теплі й міцні зв’язки зі своїми випускниками. Особисто для мене питання про 

те чи хочу я бути членом АВУ «КРОК»  є риторичним і сподіваюсь, що 

найближчим часом так буде вважати кожен зі студентів коледжів чи 

університету. 


