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Це місце, де навіть після випуску, у тебе є можливість 

залишатись зі своєю КРОКівською сім’єю, з людьми,  

які близькі тобі по духу та інтересам. У вас  

є можливість підключити все більше випускників  

до великої сім’ї АВУ КРОК і вже разом допомагати іншим, 

ставати краще і відкривати нові горизонти  

для своїх вмінь та захоплень. 

Савельєв Є.В 

 

Університету «КРОК» вже майже 22 роки, за ці роки було безліч випусків 

студентів, але не могли ж вони просто зникнути, якщо ти долучився до 

КРОКівської родини, то ти вже її не покинеш, тому у 2007 році була заснована 

«Асоціація випускників Університету «КРОК», яка зібрала в собі усіх 

небайдужих, усіх, хто прагне не тільки бути кращим, але і іншим допомогти в 

цьому. 

В даній темі есе хотілось би розглянути переваги та недоліки даної 

організації, щоб відповісти на ці запитання, нам для початку потрібно 

розглянути функції, які виконує Асоціація. Позитивним в організаціє, я вважаю 

те, що кожен випускник має право, не примусово, а добровільно стати членом 

даної організації. Функціональна задача, яка, на мою думку, є основною, бути 

проміжною ланкою між випускниками та самим Університетом, адже багато 

випускників після випуску, отримання довгоочікуваного диплому  просто 

забувають про своє студентське життя, про те, як саме він здобув свого диплома, 

і поринають у велике плавання дорослого життя, у свою роботу, де вже не ти на 

диплом працюєш, а він на тебе. Тому, щоб не бути одному у вирі життєвих 

подій, а йти разом, з командою, яка допоможе тобі дійти до твоєї цілі і було 

створено АВУ КРОК. 

Основними  завданнями Асоціації випускників Університету «КРОК» є: 

 cтворення інформаційного простору для студентів та 

випускників, надання потрібної інформації; 

 донесення інформації до членів Асоціації що до проведення 

зборів, проектів, які проводяться Асоціацією; 

 організація та проведення зустрічей випускників; 



 організація та допомага членам Асоціації і студентам у 

підготовці та публікації наукових праць, отриманні грантів, стипендій 

тощо; 

 сприяння працевлаштуванню випускників, потенційних 

працівників серед студентів та випускників «КРОКу»; 

 

Зрозумівши головні функції та завдання Асоціації випускників 

Університету «КРОК», ми можемо перейти на наступну ланку, і визначити, які 

переваги та недоліки має дана організація. Почнемо звісно ж з переваг. 

Переваг, звісно, багато, тому коротко про кожну з них: 

1. Головною перевагою та функцією, як я вже зазначав є те, 

що Асоціація являється проміжною ланкою між випускниками та 

Університетом «КРОК». Ця перевага дає можливість підтримки 

старих зв’язків та пошуку нових. 

2. Асоціація виступає  допоміжним ланцюжком у 

організації та проведені конкурсів, проектів, заходів, які націлені як 

на студентів КРОКу, так і на випускників, з метою їх подальшого 

розвитку та будування нових висот і цілей в їх житті. 

3. Не кожен випускник може одразу після випуску знайти 

собі роботу, Асоціація в даному випадку виступає рукою допомоги, 

своєрідною пошуковою системою, яка здатна надати базу робочих 

місць на будь-який смак, завдяки співпраці з тими ж випускниками, 

які вже знайшли собі роботу і можуть допомогти в 

працевлаштуванні, або через сам Університет «КРОК», а саме - через 

Департамент Розвитку Кар’єри. 

4. Відпочинок, організація зустрічей випускників, все це 

також потрібно студентам та випускникам, тому Асоціація і в цьому 

допомагає. Асоціацією було проведено безліч зустрічей, заходів, які 

спрямовані саме на відпочинок. 

5. Мало одного диплому. Хочеться ще? Не проблема! АВУ 

КРОК і в цьому майстер. Знижки на навчання, стажування 

закордоном. Потрібна безкоштовна база інформації? Легше 



простого! Безкоштовний доступ до інформації від КРОКу надає сама 

Асоціація. Необхідні підручники? Доступ до бібліотеки - твій. 

6. Для членів Асоціації, Університету КРОК та його 

студентів від самих випускників це – знижки на послуги чи товари 

від фірм, в яких вони працюють, стажування для майбутніх 

випускників, необхідна база контактів для проведення внутрішніх та 

зовнішніх проектів КРОКу, безпосередньо, це спікери, волонтери, 

залучення студентів до співпраці та надання їм впевненості у своєму 

русі вперед. 

Недоліки. Складно було знайти якісь явні недоліки, здавалось, що їх не 

існує, в даному випадку, це більш не недоліки, а слабкі сторони, до них можна 

віднести: 

1. Невпізнанність, адже із великої кількості студентів, які 

навчаються в Університеті чи Коледжах не всі знають, що існує дана 

організація, що в свою чергу не дає їм більше можливостей для свого 

розвитку, а Асоціації  - розширювати свої межі. До прикладу можу 

віднести свою групу. Для нас проводилось зібрання, де 

розповідалось про Асоціацію, її можливості, а саме - про конкурс на 

здобуття стипендії від АВУ КРОК, велика частина моєї групу навіть 

не знала, що є така організація, а в них є такі можливості. 

2. Недовіра та невпевненість в можливостях Асоціації. З 

того проценту студентів, які все ж таки знають про організацію, не 

всі готові до співпраці, адже невпевнені у своїх намірах та 

можливостях. 

І звісно ж побажання. Одним, але головним моїм побажанням буде – 

надання практики, живого спілкування з людьми, які вже домоглись своїх цілей. 

Я вважаю, що головним є те, як ти практико-орієнтований. Жоден керівник на 

моїй роботі не підійде і не запитає, « Женя, а що таке прибуток?». За відповідь 

на запитання я не отримаю грошей, від мене будуть просити реалізацію 

поставлених задач, які я зможу виконати, тільки за рахунок того, що при 

навчанні у мене була можливість навчитися цього від людей, які цим 

займаються. Звісно, це залежить від навчальної політики самого Університету, 



але хотілося б, щоб Асоціація сприяла тому, що хоча б раз на місяць, як 

додаткова пара була саме з людиною, яка є випускником Університету «КРОК» і 

досягла в своєму житті великих висот, щоб ця людина допомогла  нам 

(студентам) зрозуміти до чого саме потрібно йти і як саме до цього дійти. 

Якщо підводити підсумки, то звісно, з упевненістю можна сказати, що 

Асоціація випускників Університету «КРОК» має безліч переваг  саме для 

розвитку випускників, а з їх допомогою і самих студентів КРОКу. Саме 

випускники, які в свій час навчались, отримували усе найкраще від КРОКу, 

мають змогу надавати отриманні знання наступним поколінням випускників, 

щоб вони з впевненістю знали, що завжди є ті, які близькі тобі по духу, і які 

допоможуть дійти до поставлених цілей. 

 


