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та зони розвитку 

Переваги: 

- збереження та забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях 

поколінь університету; 

- сприяння професійному зростанню випускників університету, створення 

умов для їх самореалізації шляхом працевлаштування та розвитку кар’єри 

випускників; 

- створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів 

університету, забезпечення інформаційного обміну між випускниками; 

- зміцнення та збереження відносин партнерства, товариства і дружби між 

членами Асоціації; 

- організація щорічних традиційних зустрічей, встановлення та підтримка 

зв'язків між членами Асоціації, в тому числі для надання взаємної підтримки 

в Україні та у світі; 

Зони розвитку: 

Експериментальний проект: Виховання нової Української еліти зі студентів 

Університету «КРОК» 

- Випускники які закінчили КРОК, та вже мають маленьких дітей, виховуючи 

їх в корпоративному дусі, закладають в них певні моральні цінності та 

принципи такі як чесність, порядність, лідерство, вміння досягати 

поставлених цілей, комунікабельність та інше. 



- Далі КРОКівська малеча йде до школи, де ми шляхом додаткових 

факультативів та різноманітних проектів типу літньої школи майбутніх 

лідерів, всіляко намагаємось виховати в них майбутніх дипломатів, членів 

судової системи, рушіїв економічного процесу, політиків, освітян, та 

представників культури. 

- Наступним їхнім кроком буде вступ до Коледжу або ж  Університету, де їх 

зустрічаємо ми з вами. Тут вони окрім якісного навчання спрямованого на 

отримання гарного результату стають членами певної молодіжної організації 

де їм в особистісному розвитку допомагають випускники КРОКу які 

проводять з ними тренінги, майстер класи, історії успіху, консультують їх в 

різних питаннях, влаштовують спільній відпочинок, для найкращих надають 

можливості стажування та працевлаштування. Участь у міжнародних 

конференціях та перейняття досвіду у закордонних партнерів, шляхом 

стажування за кордоном. Отримані навички студенти разом з випускниками 

застосовують в реалізації масштабних актуальних для суспільства проектів. 

- Останній етап полягає в тому що студенти стають випускниками та 

приєднуються до АВУ «КРОК». Ставши членами АВУ, в них з’являються 

різноманітні додаткові можливості. Наприклад подальший особистісний 

розвиток, оскільки для них проводяться не тільки зустрічі а й тренінги та 

майстер класи з актуальних тем для людей які вже закінчили навчання та 

мають певний досвід роботи. Змога отримання підтримки від АВУ «КРОК» 

та власне самої корпорації,  партнерство, можливість залучати кращих 

студентів до реалізації власних проектів. Програми лояльності такі як: 

«КРОК – випускникам» - знижка на перший рік навчання на другій вищій 

освіті, та «Випускники – випускникам» - надання знижок на товари чи 

послуги, допомога з працевлаштуванням або стажуванням, безкоштовні 

консультації та інше. 

 


