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20 березня 2013 року в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій відбулося 
засідання круглого столу голів циклових комісій «Коледж — крок відстанню у 10 років (досягнення та 
перспективи)», в якому взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи (навчальна робота) 
Шикова Олена Миколаївна, адміністрація Коледжу та голови циклових комісій. На засіданні були 
розглянуті найактуальніші питання сучасного стану навчально-виховного процесу. Були відзначені 
досягнення в роботі КЕПІТу по організації наукової роботи студентів та виховного процесу, 
направлених на формування самостійної, цілеспрямованої, самодостатньої особистості. Також 
виступаючі зупинилися на проблемах, які сьогодні доводиться вирішувати учасникам навчально-
виховного процесу.  

Відкрила засідання круглого столу директор Коледжу Сумбаєва Л.П., яка привітала присутніх 
із наближенням 10-ої річниці від дня створення Коледжу, подякувала за відповідальне ставлення до 
обов’язків, побажала нових вершин на освітній ниві. З привітальним словом виступила  Шикова О.М.,  
проректор із науково-педагогічної роботи, яка підкреслила важливість таких заходів, побажала 
учасникам круглого столу успішної та результативної роботи.  Далі розпочалась активна дискусійна 
робота з питань щодо ролі та місця циклових комісій у навчально-виховному процесі Коледжу, які 
детально розібрав голова комісії з суспільно-гуманітарної підготовки Хорошенюк А.П.. На важливості 
якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін наголосила голова циклової комісії 
природничо-наукової підготовки Лук'янова В.В.. Голова циклової комісії з економіки підприємства 
Дишлюк Н.І. акцентувала увагу присутніх на значенні ефективної організації наукової роботи серед 
студентів Коледжу. Досвідом щодо проведення практики поділилася Пазєєва Г.М., голова циклової 
комісії з комерційної та маркетингової діяльності. Не залишилася без обговорення проблема системи 
оцінювання в Коледжі, яку висвітив у своїй доповіді Румик І.І., голова циклової комісії з фінансів та 
кредиту. На технології особистісно зорієнтованої освіти зосередила увагу присутніх голова циклової 
комісії з іноземних мов Шкляр С.П.. Гуманізація відносин «викладач-студент», підкреслив голова 
циклової комісії з цивільно-правових дисциплін юридичної підготовки Вітик І.Р., є важливою темою 
не тільки для нашого навчального закладу, а й для всієї системи освіти. Кузьменко О.Ю., голова 
циклової комісії з математики та вищої математики, зупинилась на питанні врахування психолого-
педагогічних аспектів студентського віку при викладанні дисциплін у Коледжі. Однією з 
найактуальніших проблем, якою сьогодні опікуються не тільки голова циклової комісії з фізичного 
виховання та захисту Вітчизни Кондес Т.В., а й увесь педагогічной колектив Коледжу, є проблема 
збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу. Учасники круглого столу мали 
можливість висловити свої пропозиції щодо вирішення данного питання. Наприкінці круглого столу 
заступник директора Коледжу з навчальної роботи Прохоренко В.О. виступила з доповіддю «Правила 
колежанського життя. (Хто або що формує імідж викладача Коледжу)».  

У світлі обговорених питань було прийнято рішення щодо планування подальшої роботи 
циклових комісій.  
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ЖЫРНА ГАЗЕТА                                                                                        СРК. З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ… 

Ми робили багато чого для того, щоб 
обрати  нову команду. По-перше, ми постійно 
додавали собі помічників із молодших курсів, 
по-друге, ми зробили такий проект, як  
«Студентська Радість» (це була Студентська 
рада - 2, куди ми набирали новачків). Тобто, 
фактично,  були дві паралельні СРК : перша – 
це основна Студентська рада, яка працювала,  
а друга –  нова Студентська рада 2, яка 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще в 2005 році в Університеті почали 
активно готуватись  до створення органів 
студентського самоуправління. Підготовка 
була дуже напруженою. На той час коледжу 
був лише один рік, і так як ми були уже 
другим набором, ми хотіли зробити 
Студентську раду ще раніше, у 2004, але на 
жаль нам це не вдалося, бо за правилами 
Університету, ми були просто факультетом. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тобто, з одного боку, це 
була ініціатива самоуправління в 
цілому, а з іншого - ми створили 
свою ініціативну групу, і ця 
ініціативна група  вирішила,  що 
треба створити Студентську раду 
коледжу. За допомоги 
адміністрації ми розробили 
комітети. І потім запропонували 
це все і організували 
конференцію. Коротше кажучи,  
все починалось їз маленької 
ініціативної групки  активістів, 
 
які тільки-но вступили до коледжу і хотіли 
зробити всю нашу діяльність більш якісною та 
корисною. Тобто це був навіть не проект, а 
потреба. 
 Я була головою СРК з 2005 по 2007 рік,    
тобто фактично було дві основні команди. Там 
було дві різні структури дуже схожі між 
собою. Основа всіх основ була викладена в 
комітети, вони називались: Спортивно-
Оздоровчий, Освітньо-Науковий, Культурно-
Розважальний, Прес-комітет та 
Інформаційний. І якщо подивитись на 
зображення долонь на нашому логотипі, то 
кожна з них означає певний комітет. Тобто 
виходить було всього п’ять комітетів, а 
команда складалась із студентів 1-2 курсів 
коледжу. 

 

набиралась досвіду. Коли ми були в 
СРК, то брали учать в КВК. Під 
нашим керівництвом коледж 
вигравав рейтинг спеціальностей. 
Це був цілий комплекс дій, тобто 
ми перемагали всюди. У нас була 
війна з Університетом, ми навіть 
організовували протести проти 
нього, так як вважали, що нам не 
дали змоги виграти конкурс через 
те ,що ніби маленький коледж не 
може виграти в Університету. Але, 
не зважаючи на це, ми все одно 
вигравали майже усі конкурси. 

Найголовнішим нашим проектом, звичайно, є 
СРК тому, що всю структуру, всі комітети, все 
це створила наша Студентська рада., ми 
розробили всі положення, позиції та 
конференції. Ми зробили свої економічні ігри, 
тобто організовували «підприємства», це була 
не просто гра, а конкурс-практика. Ми 
проводили такі проекти, як «Книга рекордів 
КЕПІТу», «Міс і Містер коледжу»,  ми 
зробили у свій час, «ЖЫрну газету». СРК 
постійно проводила опитування серед 
студентів коледжу. Ну і взагалі, майже всі 
проекти, які існують зараз, були уже на той 
час. 

 
Тулякова Ірина - голова 
Студентської ради 2005 - 2007р, 
директор департаменту з розвитку 
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ЖЫРНА ГАЗЕТА  BEST GROUP 

З першого дня їм довелося викладатися на всі сто, робити те, що вже добре вміють та те, про що 
досі ніколи не чули, працювати не покладаючи рук, креативити та доводити свою перевагу. А все заради 
того, щоб заявити,  що їх група заслуговує на звання кращої у КЕПІТі. 

Ви запитаєте, хто ж ці герої? Насправді, вони завжди тут, це усі наші улюблені першокурсники, 
що з дня у день навчаються, розвиваються та розважаються поряд з нами! Проте у кожну вільну від 
навчання хвилину, вони перетворюються на «СуперКроківців», котрі прокладають шлях до перемоги у 
найважливішому змаганні року «BestGroup of KEПІТ», винагородою за яке є поїздка всією групою до 
будь-якого міста України. 

Традиційно в тиждень Дня Народження КЕПІТу найгучнішою справою є оголошення підсумків у 
змаганні за звання найкращої групи 1 курсу. 

І у 2013 році все склалося не зовсім так, як завжди. Отже, зазвичай, під час всіх конкурсів та 
змагань визначалися дві-три команди лідерів, котрі і боролися за перемогу. Але цього року, групи мають 
настільки невеликий розрив одна між одною, що все ще може круто змінитися в останній момент! 

 
 

Десятиріччя коледжу для мене, це перш за все, доказ того, що ми усе 
робимо правильно і рухаємося у тому напрямку, у якому повинні. За ці роки ми 
зробили величезний крок. Мало хто знає, що 10 років тому КЕПІТ починав своє 
існування  з 60-ти студентів, а зараз у нас вже навчається понад 900 
студентів. Відчувається різниця? Я думаю, що так. 
            Також за цей час ми створили безліч нових проектів, які кожен рік 
залучають до нас нових абітурієнтів. Ми відкрили безліч нових талантів, дали 
поштовх дуже великій кількості людей, які зараз являються справжніми 
професіоналами та відмінними майстрами своєї справи, чудовими людьми та 
батьками. 
            Всім студентам я хочу побажати успіхів у навчанні, нових відкриттів, 
радості від життя, щоб кожен день вони прикладали максимум зусиль, аби 
завтра бути кращими, ніж сьогодні. Викладачам же я хочу побажати, перш 
за все, великого терпіння, тому що не кожен може витримати постійний 
контакт із такою великою кількістю студентів, здоров’я та щоб кожен з них 
отримував велике задоволення від своєї праці! 

КЕПІТу, в першу чергу, бажаю розвитку, багато партнерів, друзів 
міжнародного рівня, безліч цікавих наукових тематик, берегти свій 
людський ресурс, гордість студради та випускників, і так само залишатися 
людьми з великої літери. 

Адміністрації Коледжу бажаю залишатися справжньою командою, 
не зупинятися на досягнутому і бути мудрими в прийнятті управлінських 
рішень.  

Педагогам бажаю бути творчими людьми й отримувати задоволення 
від успіху своїх вихованців, ну а батькам, у свою чергу, багато гордості за 
дітей.  

Студентам бажаю бути успішними, інформаційними, тримати 
ініціативу і брати участь у багатьох проектах. 

Наконечна Наталія Василівна – проректор Університету КРОК з 
науково-педагогічної роботи (корпоративне управління)  

Директор КЕПІТу 2006-2009. 
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Ми вийшли саме на фінішну пряму, вже позаду цьогорічні 
«Шоу Талантів» та «Міс і Містер», GPK та «Презентація першого 
курсу» і багато інших заходів, що, безумовно, залишили незабутні 
враження та солодкий відбиток любові у наших серцях. Це все вже 
позаду, а зараз останні дні перед оголошенням результатів, тож 
давайте побажаємо успіхів нашим героям! 

Хочемо подякувати нашому Деканату та Студентській Раді, без 
яких все це було б неможливим. 

Прима Олександр – ЕП, 2 курс 

Сумбаєва Людмила 
Петрівна – директор 
КЕПІТу. 
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ЖЫРНА ГАЗЕТА                                                                 ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ СТУДЕНТСЬКИХ РАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 10 років важко уявити, як саме змінився 
Коледж, але, коли усвідомлюєш, що Коледж - це 
студенти , викладачі, адміністрація, то розумієш, 
що змінилось чимало.  

В п’ятницю, ми це побачили й відчули. 15 
березня - не лише День народження Студентської 
ради Коледжу, а й перше за 10 років урочисте 
зібрання всіх студентів, які брали активну участь 
у студентському житті.  

15 березня Студентській Раді виполонилося 
вже 8 років, за ці 8 років було 4 покоління СРК. 
Весь актив за 8 років прийшов, щоб зустріти своїх 
знайомих, знову побувати в стінах Коледжу та 
побачити шоу в актовій залі, де й проходила 
зустріч випускників.  

Кожному задавали питання, пов’язані з їх 
студентським життям, і кожна з відповідей була 
настільки цікавою та особистою, що розумієш, як 
кожен з них переймався за проект, плакав від 
радості та радів кожному проведеному концерту в 
стінах Коледжу. 

Нерозуміючи навіть, хто саме виходить на 
сцену, обличчя випускників все одно були 
знайомі, адже про успіхи попередніх 
студентських рад було чутно завжди з вуст 
адміністрації Коледжу. 

Після  такої родинної зустрічі розумієш, 
скільки роботи було зроблено за ці роки, щоб 
пишатися всіма досягненнями, які можуть 
створити уявлення про культурну роботу 
Коледжу та особливо про його студентів. 
 

Напевно, наша Студентська рада була 
кращою (можливо кожна голова це говорить 
про свою Студентську раду). Ми завжди могли 
розділяти роботу й особисті стосунки. 
Доводили, що ми можемо, що ми кращі. Кожен 
з нас був абсолютно різним, але разом ми були 
така сила, яку не можна було зупинити. 

Помітно, як змінилися стиль презентації 
проектів, як і сама атмосфера. У команді 
стало не 18, а 9 членів Студентської ради, але 
команда не стала від цього слабкішою. Ми 
почали тісно працювати і спілкуватися з 
іншими Студентськиими радами факультетів. 

Наша команда вигадала кілька нових 
проектів, таких як: Уїкенд, Концерт для 
батьків, а ще члени Студентської ради входили 
до складу Педагогічної ради. 

Курйозів у нас було - хоч відбавляй. 
Наприклад, вічно ламався замок у дверях, від 
чого ми часто застрягали надовго в 115/1, але 
навіть така дрібниця розвивала у нас 
командний дух і ми знову бралися створювати 
нові проекти! 

Вже протягом 10 років КЕПІТ доводить 
усім, що він кращий! Це все завдяки кращій 
адміністрації, кращим викладачам, кращим 
студентам і, звичайно ж, кращій Студентській 
раді. Я шалено рада, що теж прилучилась до 
історії найкращого Коледжу, і шалено рада, що 
КЕПІТ не зупиняється на досягнутому, а 
продовжує розвиватися і дивувати. Бажаю 
рухатися в тому ж напрямку. Побільше вам сил 
для нових досягнень і перемог, які 100% і так 
будуть переслідувати Вас надалі! 

Як я люблю казати: «Поки КЕПІТ кипить 
активістами, він буде кращим, а значить 
ЗАВЖДИ!» 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, МОЇ УЛЮБЛЕНІ! ♥ 
 

    Майданова Вікторія - Голова Студентської 
ради 2009 - 2011 
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ЖЫРНА ГАЗЕТА  10 РОКІВ. ТРОХИ І ЧИМАЛО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми невиправні! В країні колапс, а у нас все за планом, за графіком і за розкладом ... 
По-іншому і не може бути! Ну така ми нація – українці-оптимісти, така категорія суспільства - 

учні та вчителі, студенти та викладачі! Тим більше, якщо мова йде про свята, тим більше студентські - 
за будь-якої погоди, в будь-яких умовах, на останні гроші ;-) А день заснування рідного навчального 
закладу для кожного студента Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університету 
«КРОК» - щось більше , ніж просто день, коли були підписані всі документи. Це День народження 
улюбленого КЕПІТу! Велике місце мудрості і сили знань заслуговує чудово відзначити свій червоний 
день календаря - 10-річний ювілей! 

Сучасні освітні програми, висококваліфікований викладацький склад, особлива атмосфера 
студентського братства - все це забезпечує підготовку фахівців. 

Від імені своїх колег, викладачів секції фізичного виховання і спортивного туризму, і особисто 
я, від усієї душі вітаю студентів, випускників, адміністрацію, викладачів і співробітників КЕПІТу з цим 
чудовим святом! 

Ми пишаємося кожним, хто вклав свої знання, талант і сили, щоб зробити Коледж саме таким, 
яким він є зараз. Коледж став для багатьох другим домом, подарував унікальні знання, вірних і коханих 
друзів, безцінний досвід і відкрив нові горизонти. 

Хочеться сказати «дякую» керівництву за те, що в нашому коледжі є всі умови для існування 
студентських організацій, та що адміністрація всіляко підтримує студентські ініціативи й ентузіазм. Це 
дозволяє з гордістю заявляти, що в Коледжі є справжнє студентське життя, завдяки якому наші 
студенти отримують ще більше можливостей для самореалізації і розкриття свого потенціалу. Ну а 
життєлюбність, енергія, молодість, цілеспрямованість студентів дають щасливу можливість 
викладачам отримувати справжню насолоду від професійної діяльності. Розвивати успішну співпрацю 
викладач - студент, ділитися своїми знаннями, любов'ю до мудрості, виховувати у студентів високу 
моральність, справжніх патріотів нашої славної України. 

І навіть не намагаюся визначити, хто головніший в цьому тандемі. Є МИ! Тому побажання для 
всіх нас ... 

Тільки всі разом і тільки вперед! До нових звершень і сходжень на п'єдестал і пошани, до нових 
перемог і гідно нести звання «Чемпіон життя»! Нехай і далі наш життєвий шлях буде легким і 
повітряним, як політ гімнастки, повним, як борець сумо, нехай невдачі втікають із швидкістю, з якою 
чемпіон долає останні метри до фінішу, а удачі звалюються несподівано, як «хук» професійного 
боксера. 

Нехай успіхи будуть стрімкі, як яхта, що йде по хвилях, нехай дух буде міцний, як біцепс 
бодібілдера, а тіло діє безвідмовно, як зброя стрільця! 

Кондес Тетяна Василівна – завідувач секції фізичного виховання та спортивного туризму. 

Коледж економіки, права та 
інформаційних технологій тепер 
має свій логотип. Він символізує 
три напрями підготовки 
студентів: економічний, 
юридичний та інформаційних 
технологій. Знак «Евро» 
відображає економіку, тоді як 
терези – правознавство, а 
інформаційні технології 
підкреслені великою стрілкою-
курсором, в якій розміщено 
логотип Університету.  

КЕПІТ - 2013 
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ЖЫРНА ГАЗЕТА  СТАТТЯ РОКУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший курс... Як непомітно він підійшов до кінця. Здавається, тільки пройшла посвята в 
студенти, як вже наближається кінець навчального року. Але весь цей час наше студентське життя було 
дуже яскравим, барвистим, незабутнім і сповненим масою конкурсів та заходів.  

За цей час ми дізналися багато нового, познайомилися з цікавими людьми, пережили багато 
незабутніх вражень. По суті, кожен новий день у коледжі - це вже багато нових вражень, але про деякі 
моменти з нашого студентського життя хотілося б розповісти детальніше. Перш за все, хотілося б 
сказати декілька слів про викладачів, адже всі наші викладачі – не тільки майстри своєї справи, а й 
просто хороші люди. Іноді вони могли й пожартувати з нами, а іноді й поставити двійку за невиконане 
домашнє завдання. Завдяки їм вивчення багатьох предметів стало для нас просто цікавою та 
пізнавальною грою. 

Дуже добре, що в КЕПІТі працюють такі викладачі. 
Не можна пропустити й один із найголовніших аспектів нашого студентського життя – величезну 

кількість різноманітних конкурсів, де кожен міг проявити себе. 
З кожним конкурсом, з кожним кроком і поставленою метою наша група все більше і більше 

об'єднувалася в колектив, і зараз ми стали як одна велика дружна родина. 
Найзахоплююче те, що головне було не виграти, а просто показати, на що ми здатні. У нашому 

коледжі настільки крута атмосфера, що тебе підтримують всі: адміністрація, викладачі, студенти, 
випускники і навіть охоронці. 

Дякуючи сумлінній роботі Студентської ради Коледжу та деканату, ми насолодилися багатьма 
різноманітними конкурсами, такими як: «Green Park of КЕПІТ», «Презентація перших курсів», «КЕПІТ 
має талант», «Міс та Містер КЕПІТ», «Андріївські вечорниці», «Екологічний квест» та «Брейн-ринг», 
безліччю спортивних змагань. Усе це давало нам можливість набирати бали для найголовнішого 
конкурсу року – «BEST GROUP».  Всі ці проекти є неймовірно корисними. Вони роблять із групи 
незнайомих людей згуртований колектив – справжню сім’ю. Також гарною задумкою було надавати 
кожній групі кураторів-студентів. Взагалі хотілося б подякувати адміністрації та викладачам за те, що 
вони піклуються про своїх студентів як про своїх дітей.  

Дякуємо Вам всім, адже завдяки Вам ми змогли пережити, можливо, кращі моменти свого життя. 
Тут – велика дружна родина, яка кожен рік приймає в свої ряди безліч нових юнаків та дівчат. Тут – дім. 
Дім, в якому тебе люблять, підтримують та розуміють. Тут – життя. Тут – КЕПІТ! 

Лободаєв Сергій - ФК-ех, Гольцева Аліна – П-1, Кримова Сніжана – П-2 
 

 Пройшло 10 років і КЕПІТ досяг 
неймовірно багато: творчі злети, 
професійні успіхи та тисячі вдячних 
сердець. 
 Любі КЕПІТчани, бажаємо від щирої 
душі, щоб серця Ваші переповнювались 
справжньою радістю, а на вустах були 
найщиріші посмішки. Щоб пані Успіх 
завжди переслідувала Вас на особистому 
шляху, професійному та творчому і 
допомагала здійснювати всі Ваші ідеї та 
мрії, щоб завжди Вас 

оточували справжні та щирі друзі, які будуть підтримувати та 
допомагати в усіх Ваших задумах. 

З любов’ю Ваша Гритчина Дар’я Василівна! 

КЕПІТ - 2013 
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ГАЗЕТА БУЛА СТВОРЕНА ЗА ДОПОМОГОЮ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ! 

Дякуємо за допомогу студентам: 
 

Нагірній Наталії 
Кримовій Сніжані 
Лободаєву Сергію 
Гольцевій Аліні 

Примі Олександру 
Окунській Марині 
Петрову Едуарду 
Чаюну Дмитру 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:      MASHOVETS 
ФОТОГРАФ:      Nizhnik Yaroslav 

КЕПІТ - 2013 

Сегодня КЭПИТу всего лишь 10 лет, 
Он сохранил свой опыт и секрет. 
Для тех, кто в нашу дверь войдёт, 

Тот крылья знаний с верой обретёт, 
И мы хотим с любовью пожелать, 

Чтоб колледж мог с годами 
процветать! 
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