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Ось і відгриміла презентація першокурсників – наймасштабніший проект у навчальному цьому 
році. Усі без винятку групи виклалися на повну. Зала була переповнена, а звук оплесків був 
голосніший за мікрофони ведучих, а це точно означає, що ви були на висоті. Подивитися на 
першокурсників прийшли студенти не тільки Коледжу, але й Університету.  
Я в свою чергу, хочу подякувати усім  тим, хто був задіяний у цьому проекті. Майже увесь 
концерт я простирчав за кулісами, так як моєю задачею було координування груп учасників, 
аби вони точно нічого не забули чи не переплутали. Дивлячись на всі ці посмішки та сльози, 
особисто в мене з’явилося бажання знову опинитися на першому курсі та пережити усі ці 
моменти ще раз. Ви вибрали правильних шлях. Нехай щастить! 

Про презентацію першокурсників 
Із повагою Чаюн Дмитро 

Стаття місяцю 

Завжди неповторною подією у моєму житті стають 

презентації першокурсників! Стільки чудових емоцій, 
незабутніх вражень дарує це свято, що кожного разу думаєш: 
які суперові у нас студенти!!! А виступ першокурсників цього 
року перевершив усі очікування. Враженими були всі: голови 
студентських рад Коледжу попередніх років, старшокурсники, 
випускники Коледжу, куратори груп. А у працівників 
деканату просто перехоплювало подих від гордості за наших 
студентів, котрі у черговий раз довели, що їхнім 
можливостям, талантам, здібностям, енергії і бажанню 
бути найкращими немає меж. Хто може сперечатися з тим, 
що танець у виконанні студентів групи «РПЗ» - це вершина  

 
креативності? А, можливо, хтось скаже, що йому не запам’яталась «самая кльовая мама у світі»  з 
групи «П-2»? Таланти студентів групи «ФіК –ексклюзив» байдужими могли залишити лише людей, 
не здатних сприймати прекрасне. А дівчата з груп «МД» та «КД»? Високий клас акторської 
майстерності!!! Не гіршими були студенти «ФіК» та «ЕП»! Фінальний танець групи «П-1» викликав 
шалені оплески та подарував глядачам бурю емоцій! Старшокурсників, наскільки я знаю, найбільше 
вразили виступи груп «ОПСіК-1» та «ОПСіК-2»: в історії Коледжу ще жодного раз так достойно не 
виступали студенти цих спеціальностей!!! А тепер скажіть, хто ж переможець, якщо всі просто 
супер? Для нас - ви всі переможці, оскільки даруєте світу тепло, радість від спілкування, неповторні 
миті життя. І це все від щирого серця!!! 

 З любов’ю, Сумбаєва Людмила Петрівна 



  

У цю п’ятницю 25 жовтня відбувся один із 
найважливіших етапів проекту «Best Group", 
а саме Презентація наших першокурсників, 
що проходить щорічно у актовій залі на 
третьому поверсі нашого коледжу. Темою 
для цьогорічного концерту стала премія 
Оскар. Конкурс являє собою комплекс 
різноманітних завдань, таких як театральна 
постановка, танець, відео тощо. У цьому 
році за право називатися чемпіонами 
боролося 9 груп, кожен із них заслужив 
окремої похвали. А переможцями в цьому році 
стала група П-2, якою я, як куратор,дуже 
пишаюся  Ось що з цього приводу думає група.  

Ми дуже щасливі, що перемогли в цьому 
конкурсі. Наша команда стала одним 
цілим, що и привело нас до перемоги. Кожен 
вклав частину себе у нього. Ми незважали 
на втому та якісь непорозуміння, а просто 
поставили перед собою ціль, якої ми 
успішно добилися. Хочу сказати всім 
спасибі, хто брав участь у цьому проекті. 
Але зупинятися на досягнутому ніхто не 
збирається, ще багато конкурсів, де ми 
прагнемо. перемогти 
                               - Юлія Ященко, П-2/13К 

Перші Враження 25 Жовтня 2013 року 

Презентація першого курсу 



 
Самовіддана підготовка,  наставницьке хвилювання, 
справжня колективна творча праця громади 
КЕПІТу – все це невелика частка тих вражень про 
які подумалось під час презентації першокурсників. 
Проведення такого заходу є традиційним серед 
студентства Університету та коледжів. 

Цьогорічна презентація першокурсників мене вразила 
своїм творчим потенціалом, справжньою дружбою 
старшокурсників з «першачками». Почесне звання 
студентського куратора - це дуже відповідальна  

 

Три «Так!!!» 

громадська місія для студентів-старшокурсників. Якби ми проводили конкурс на звання «Кращого 
студентського куратора»,  то без винятку, високо і достойно оцінили б роботу всіх кураторів. Молодці! 

Це справжня практична школа для майбутніх управлінців, які зможуть знайти ідею, об’єднати всіх 
навколо її реалізації, поділитись досвідом, стати справжнім наставником та другом. Так тримати! 

Особливу увагу в цьому році привернули першокурсники КЕПІТу: кожен виступ студентської групи – 
це справжня командна робота; це відповідальність кожного за успіх свого колективу та особистий 
внесок; це енергія задору, молодості, творчості; це перші справжні хвилювання під час конкурентної «не 
дитячої» боротьби. Я вважаю, що не важливо, хто переміг, бо це суб’єктивне рішення тільки одного 
журі, а мені особисто сподобались виступи кожної групи своїми режисерськими знахідками, чудовими 
колективними постановками, костюмами, розкриттям заданої теми, професійними відео-роликами, а 
найголовніше, новою дружбою, яка народилась під час реалізації спільної мети. Так тримати!  

Знаходячись у вирі творчої атмосфери під час перегляду презентацій, я відчула як з особливою гордістю 
наповнювалось серце за колег-педагогів, які дійсно «віддають серце» дітям. 

Справжня педагогічна лабораторія, яка створена адміністрацією КЕПІТу, професійна майстерність 
кураторів-викладачів – це напружена системна праця у вихованні майбутніх професіоналів. Сучасні 
методики та технології, які запроваджені у навчально-виховному процесі, є запорукою успіху у 
подальшій роботі. Молодці! Так тримати!   
                                                                                                  Проректор Наталія Наконечна. 
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За підтримки  

адміністрації Коледжу 

До уваги першокурсників: 
У вівторок, 5 листопада в актовій 

залі Університету «КРОК»  
відбудеться lX звітно-виборча 
конференція, де оберуть новий 

склад студ.ради Коледжу 
Початок о 14:30 


