
Жырна Газета 
Проекти для першокурсників:  
Що на вас чекає у вересні 

  

Вересень, 2014. випуск № 25 

 

Заснована у вересні 2005 року 

Перший погляд на 
студентське життя 



  

Ну що? Вітаю вас, дорогі першокурсники, з початком нового навчального року. 
Попереду вас чекає багато чого нового та цікавого. Літо (три місяці) - це слово так 
багато значило: незабутні емоції, довгоочікуваний відпочинок, цікаві подорожі. Тепер 
від нього залишилися одні крихти. Але там, де щось закінчується, обов'язково 
народжується щось нове. Цьому зовсім не треба дивуватися, краще піддатися цим зміна
м. Бо зміни - це завжди добре! Отже, вітаю всіх студентів з початком нового життя і 
кажу "Ласкаво просимо" першокурсникам! Для вас, новачки, новим є буквально все. І 
зараз ви відчуваєте легке радісне хвилювання перед новим і незвіданим! Нові 
сподівання на краще, бажання щось змінити.  
До речі, редакція нашої газети також піддалась цьому настрою змін і тому цей номер 
газети, який ви зараз тримаєте у руках, - останній, що виходить у подібному форматі. 
Тому знайте - ви є свідками історіі. Так, тепер вас чекає новий формат, який неодмінно не 
залишить вас байдужими!"Змін!" - вимагають наші серця", - тож до зустрічі у новому форматі! 

Із повагою Чаюн Дмитро 

 

Любі першокурсники, ми раді вітати вас у наших стінах вже в якості студентів Коледжу 
Економіки, Права та Інформаційних Технологій. Зараз ви стоїте на порозові нових 
знань, нових умінь, нових звершень  та нових друзів. Це ваш початок нового, більш 
дорослого життя. Ми думаємо, що усі ви чекали цього моменту, і запевняємо - ви точно не 
розчаруєтеся. Наш Коледж представляє собою не лише заклад, де ви зможете отримати 
кваліфікацію молодшого спеціаліста, але й місце, де вас завжди чекають. Вересень – 
чудовий місяць року: після літньої перерви розпочинається новий етап у житті. І це не 
просто слова, адже для студентів третього курсу вересень – це початок написання 
фінального акорду на шляху до диплому, а для наших першокурсників – це просто ноти 
«До» та «Ре», бо до фіналу ще дуже далеко. Але ці перші нотки настільки мелодійні та 
неповторні, що запам’ятаються на все життя. Тому не будьте байдужими, знайдіть себе 
та проявіть свій неповторний потенціал у проектах Університету та Коледжу і відразу 
відчуєте, як ваше життя стане значно яскравішим. Тож успіхів вам та усього 
найкращого, із початком студентської мандрівки!) 

Із повагою 
деканат Коледжу 

КЕПІТ - це одна велика родина 



Що на вас чекає у вересні 

 Як ви вже встигли зрозуміти - у нас в КЕПІТі вам просто ніколи буде нудьгувати - Cтудентська 
Рада Коледжу та адміністрація зроблять усе можливе, аби вже у найближчому майбутньому ви 
самі відчули, що зростаєте не тільки як високласні професіонали, але й як унікальні особистості! 

Посвята у студенти 

GPK (green park of KEPIT) День працівників освіти 

Посвята у студенти - традиційний 
ритуал, який символізує ваш КРОК на 
наступну сходинку у житті - більш 
дорослому та цікавішому. Сьогодні ваш 
день, насолоджуйтесь! 

Перший масштабний проект у житті 
будь-якого КЕПІТчанина. GPK 
представляє собою адаптаційний проект 
для студентів І курсу, завдяки якому 
група студентів відчуває себе колективом, 
виявляються лідери у групі та 
проявляється вмінняпрацювати в 
команді. 

 

Кримова Сніжана, Голова СРК 

Хей! З цього моменту розпочинається 
найцікавіше. Вже найближчим часом 
ми почнемо проводити проекти для 
першокурсників, а також у нас в планах 
нові проекти, які ми обов’язково 
втілимо у життя. 

Добра нагода відпочити після GPK, 
набратися нових сил та, звичайно ж  
поздоровити викладачів із всесвітнім 
Днем працівників освіти, створивши    для 
них унікальну екібану, та отримати приз 
за найкраще привітання. 
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адміністрації Коледжу 

Стоп, знято! Ласкаво просимо! 
Для мене все завжди починалося восени, це 
щось накшталт другого Нового року - ще 
один шанс розпочати нове життя. Плануєш 
нові заняття, купуєш нову форму, зошити і 
говориш собі, що все буде інакше.  
Що ж стосується літа, то здається, що його 
навіть і не було! Є дуже популярний в 
Інтернеті фразеологізм про літо, але 
цитувати його в край недоречно, тому 
просто скажу - сподіваюся ви не змарнували 
це літо! Але якщо навіть і так, то у вас є 
шанс виправити ситуацію з 1 вересня! Вітаю 
всіх студентів з початком нового життя і 
кажу "Ласкаво просимо". Я не буду 
перебільшувати, чи брехати і казати, що все 
буде солодким, як цукерка. Ні, не буде - вас 
чекають і веселі моменти, і сумні але яких 
буде більше - залежить від Вас! Студентське 
життя, сесії, "хвости" та багато іншого - нове 
життя вас точно захопить! Хай вам щастить! 
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