
Ессе на тему:  

Обєднання випускників університету: переваги та зони 

розвитку. 

 

          Однією з опорних частин Університету є випускники, а конкретніше - 

Ассоціація випускників Університету. Саме випускники є результатом нелегкої 

діяльності вищого навчального закладу.  

          Об’єднуючи висококваліфікованих спеціацістів власного виробництва ми 

маємо нагоду обмінюватися професійним досвідом з випускниками, 

співпрацювати з організаціями в яких вони продовжують розвиватися не тільки 

в потоці професійних знань, а й в морально-людських. Об’єднання випускників 

сприяє зміцненню їхнього звязку з Альмаматер, студентами та викладачами. 

Ассоціація випускників впливає на культурно-массове життя Університету. 

Студенти мають змогу взяти участь у цікавих заходах за рамками Університету. 

Для самих же випускників приємні зустічі та цікаві конференції дають 

можливість відпочити від буденного життя та відчути себе знову студентом, 

адже ці заходи проводяться в рідних стінах Університету. Студенти завжди 

відчувають підтримку випускників. Саме завдяки об’єднанню випускників 

студенти частково вирішують питання з працевлаштуванням, випускники 

завжди діляться вільними вакансіями з їх місця роботи. Ассоціація випускників 

мотивує студентів до активного культурного та наукового життя. 

          Зонами розвитку об’єднання студентів та всього Університету, я вважаю 

недостатній рівень неформальної освіти. Я вважаю, що було б доречно та 

актуально започаткувати Ассоціацією випускників спеціалізованих курсів для 

студентів, що дасть змогу їм здобути знання та навички різних професій. Таким 

чином звязок між випускниками та студентами стане міцнішим, а "особливі" 

знання передані випускниками студентам, будуть передаватися з покоління в 

покоління. 

            Також хочу запропонувати таке нововведення для АВУ як «Універсальний 

солдат КРОКу». Це перелік формальних та не формальних універсальних вимог 



до випускників. Закінчуючи університет, випускник зіштовхується з проблемою 

недостатнього досвіду та практики. А роботодавців часто не влаштовує 

підготовка нових спеціалістів до повноцінної роботи. Випускники можуть 

допомогти студентам, зробивши перелік самих головних умінь та навичок, що 

потрібні для хорошого старту своєї кар’єри. 

       Також буде добре, якщо об’єднання випускників створять план - карту сфер 

своєї діяльності. На карті відзначатимуться галузі в яких працюють випускники. 

Таким чином майбутні спеціалісти зможуть моніторити ситуацію та статистику 

сфери в якій навчаються. Ще одним не великим вдосконаленням буде 

координування випускниками деяких студентських проектів. Тобто вони можуть 

бути кураторами починаючих проектів для їх розвитку та існуючих для виходу на 

новий рівень. 
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