
ЕССЕ на тему: 

«Об’єднання випускників університету: переваги та зони розвитку» 

 

Кожен випускник ВНЗ як молодий спеціаліст з вищою освітою, 

стикається з головною проблемою – питанням власного професійного 

визначення, професійної самореалізації і вибору напрямку подальшого 

розвитку. Зрозуміло, що жоден випускник вишу не одинокий у такому 

прагненні, проте – проблема у кожного молодого фахівця індивідуально гостра. 

Ускладнюється ситуація відсутністю чітких орієнтирів щодо ринку праці в 

Україні, відсутність досвіду роботи за фахом та нерозумінням можливостей 

прикладення власних професійних навичок у конкретній трудовій діяльності. 

Загалом проблем, з якими стикається випускник, значна кількість. Не всі 

вони стосуються виключно професійної діяльності: більшість вчорашніх 

студентів потребує моральної підтримки та поради з боку більш досвідчених 

колег. Фактично для цього і створюється організація-об’єднання випускників. 

Тут є кілька суттєвих переваг. 

По-перше, кожен учасник об’єднання випускників університету відчуває 

себе приєднаним до великого кола колег, товаришів та однодумців. Можливість 

перебувати у спільності допомагає усім тим, хто цього потребує, у питаннях 

організаційно-методичного, професійно-кар’єрного, комунікативного та 

соціально-психологічного характеру. 

По-друге, асоціація випускників слугує прикладом для студентів 

навчального закладу, являючи собою приклад єдності та взаємної підтримки й 

допомоги у професійному аспекті. Окрім цього, учасники асоціації випускників 

можуть надавати студентам консультаційну допомогу, пропонувати певну 

професійну зайнятість – частковий підробіток, курси підвищення кваліфікації 

або ж інші види навчально-професійної діяльності. 



По-третє, потужний потенціал кожного є випускників-членів асоціації 

працює на користь університету, який набуває більшої підтримки з боку своїх 

професійно орієнтованих «вихованців». Допомога, яку можуть надавати 

учасники об’єднання, різноманітна: від організаційно-консультаційної 

діяльності до рекламно-агітаційної тощо. Університет може навіть отримати 

конкретну допомогу від учасників об’єднання, які спілкуються та працюють за 

певним вузько спеціалізованим фахом. З іншого боку, університет також надає 

учасникам об’єднання випускників суттєві переваги: можливість користуватися 

багатьма власними фондами, брати участь у багатьох аспектах життєдіяльності 

університету тощо. 

По-четверте, можливе колективне обговорення нагальних питань, що 

стимулює колективну активність учасників об’єднання та, без сумніву, сприяє 

вирішенню багатьох поставлених задач. 

По-п’яте, у випадку налагодженого зв’язку можливий оперативний обмін 

цікавою та потрібною інформацією через соціальні мережі або персональні 

контакти. 

Виходячи з презентованих переваг, зони потенційного розвитку асоціації 

випускників університету також значні. Серед ключових завдань, які стоять 

перед членами об’єднання випускників та суттєво впливають на розвиток 

організації в цілому і кожного її учасника окремо, можна визначити: 

- організація та проведення зустрічей випускників університету 

(можливий обмін корисними контактами з метою розширення власних 

професійних та інших можливостей комунікантів); 

- сприяння підтримки дружніх, професійних та культурних зв'язків між 

студентами, які ще навчаються у ВНЗ, та випускниками-членами 

об’єднання університету; 

- залучення членів асоціації випускників університету до суспільного 

життя університету; 



- організація та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, 

виставок, конкурсів, зустрічей та інших інформаційно-освітніх заходів 

без мети одержання прибутку; 

- сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників 

університету; 

- підтримка іміджу та презентація діяльності університету, 

використовуючи досягнення випускників для розвитку навчально-

виховного процесу та матеріально-технічної бази університету; 

- сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої, творчої молоді 

для вступу в університет; 

- сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості 

студентів і студентського самоврядування; 

- розширення зв'язків і стосунків об’єднання випускників університету з 

іншими навчальними закладами; 

- сприяння поліпшенню змісту освіти, якості і ефективності підготовки 

фахівців; 

- сприяння стійкому зворотному зв’язку між випускниками та 

Університетом з метою своєчасного реагування на зміни до вимог 

щодо підготовки спеціалістів; 

- створення бази даних випускників та проведення моніторингу 

професійних досягнень випускників Університету;  

Таким чином, створена як співдружність активних, ініціативних та 

небайдужих до рідного університету, чиї вікові традиції, закладені відомими 

вітчизняними просвітителями, благодійниками, меценатами, асоціація 

випускників стає впливовим культурно-просвітницьким центром. Надаючи 

університету всебічну допомогу в реалізації його наукових, освітніх і соціально-

економічних програм, створюються необхідні умови для повноцінного 

спілкування випускників, студентів та викладачів університету. 



Отже, у такому об’єднанні випускників університету, на мій погляд, 

значна кількість позитивних сторін. Добровільність вступу до об’єднання лише 

підкреслює його потенційні можливості до творення добрих справ, взаємної 

допомоги та підтримки, а й є стартовим майданчиком для багатьох молодих 

фахівців у працевлаштуванні та кар’єрній реалізації загалом. 


