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Тиждень святкування прохо-
дить за планом:
20.03-24.03- майстер-класи 
від учасників «Міс та Містер»
25.03 - «Candy step»
26.03 - один із завершальних 
етапів «Best group» : студенти 
1-их курсів показують віде-
о-презентації та альбоми в 
холі КЕПІТу
27.03 - останній день святку-
вання - концерт,який вклю-
чає завершальні етапи кон-
курсів.
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СРК: захоплення першим курсом

Культурне життя Коледжу

ГАЗЕТА БУЛА СТВОРЕНА ЗА ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ТА СТУДЕТСЬКОЇ РАДИ

 19 вересня було проведено 
один з найбільших проектів 
КЕПІТу – GPK. Організаторами, 
за традицією, виступила Сту-
дентська Рада Коледжу.
  Усі групи першого курсу пока-
зали себе на високому рівні. 
Цього року в GPK були головни-
ми наступні етапи: «Квест», 
«КВК», «KEPIT-PUZZLE». 
 Назви команд були дуже 
різними та цікавими, а  голов-
не – вони відповідали іміджу 
студентів у проекті: ФК-екс 
назвали себе «Black star», група 
Правознавство-1 – «Fortes», 
команда ЕП/ГО/ОД/ФК  - 
«Родичі Marvel», Правозна-
вство-2/ОПСІК – «Оправа», 
МД/КД – «Пітбуль», РПЗ-2 – 
«Брутальні гноми» та команда 
РПЗ-1 – «Angry birds».
 Студенти усіх команд були 
зібраними та підготовленими 
якнайкраще, з цим їм допома-
гали їх молодші куратори, які 
виявилися дуже мудрими 
наставниками.

Наша перша клумба від родини КЕПІТу!

GPK – Green Park of KEPIT
  Перше місце проекту вже другий рік поспіль посіла одна з най-
активніших груп - ФК-ексклюзив. Студенти групи усіх вразили 
своїм позитивом та навіть  показали фестиваль з фарбами. 
  Друге місце зайняла група Правознавство-1, учасники були 
добре підготовленими та наполегливо йшли до цілі. Молодці!
  Третє місце дісталося студентам  команди ФК/ЕП/ОД/ГО, 
вони також захопили усіх своїм запальним духом та емоціями. 
  Ще б хотілося привітати усіх інших студентів за активну 
участь, адже все пройшло з насиченою атмосферою, студенти 
показали, що вони найкращі з найкращих і усі заслуговують на 
перемогу.
  Тож, можна зробити висновки, що як завжди  GPK показав 
усю душу КЕПІТу, колежани отримали незліченну кількість 
позитивних емоцій!

Досі згадую про шалені 
посмішки дівчат з групи МД\
КД, а також вибухову поста-
новку танцю ЕП/ГО/ОД/ФК, 
це було неймовірно.
Ну і звісно переможці ФК-екс, 
які в прямому сенсі додали 
фарб у наше свято і обов`
язково залишаться яскравим 
спогадом в історії GPK.
Чекайте нових проектів!
З повагою зам. голови 
Поварчук Альона :) 

Ось і минув майже місяць навчан-
ня, за який ми встигли познайоми-
ти першокурсників зі студентським 
життям КЕПІТу . 
19 вересня "прогримів" проект GPK.
Дуже дякую усім групам та їх кура-
торам за неймовірні виступи.
Думаю, всі пам`ятають патріотичні 
футболки групи РПЗ-1 або запальну 
пісню груп ОПСІК та П-2.
Також пам`ятаю репетиції групи 
РПЗ-2.
Реально вражена швидкістю про-
ходження квесту групою П-1, яких, 
до речі, вітаю із заслуженим 2 
місцем.

Похід студентів до театру
25.09.2015 року  55 студентів 
КЕПІТУ під керівництвом Степа-
ненко Наталії В’ячеславівни,  
Головко Світлани Анатоліївни, 
Гурінової Олесі Олександрівни 
ходили в театр на комедію «Хазяїн» 
за п’єсою Івана Карпенка-Карого. 
Група була в захваті від гри 
акторів. «Ми ніби опинилися там, в 
тому столітті, були як прості пере-
хожі, випадкові свідки подій. 
Нас також заінтригував розвиток 
подій, що не хотілося навіть вихо-
дити на антракт» - згадує Руден-
ко-Квятківська Анастасія.  
А ось ще свої враження описує Жо-
втенко Олександр: «Я часто хожу в 
театр, але кожен раз, як вперше! 
Дуже сподобалася гра акторів, 
емоції та енергетика, що панувала 
в залі. П’єса «Хазяїн» навчила мене, 
що не потрібно тримати гроші, бо 
гроші – це дрібниці, і з ними 
потрібно вміти прощатися.» 

Також своїми враженнями поділи-
лася Нога Оксана: « Я не часто 
буваю в театрі, але кожного разу це 
щось особливе. Мені дуже сподоба-
лася дружня атмосфера між сту-
дентами і їх бажання пізнати щось 
нове. Можна  було помітити з якою 
уважністю і цікавістю люди спо-
стерігали за тим, що відбувалося на 
сцені. 

П’єса була захоплюючою і 
повчальною, чудова гра 
акторів передала ті 
емоції, ті посили, які нам 
намагався донести Кар-
пенко-Карий.  Думаю, 
що всі залишилися в 
захваті.»

РЕДАКЦІЯ «ЖЫРНОЇ ГАЗЕТИ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА НАЙКРАЩУ ПОЕЗІЮ   
СЕРЕД 

ГРУП 1 КУРСУ. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АУДИТОРІЇ 117/1!

 Кожного дня велика кількість студентів, ідучи 
до КРОКу, бачить цей витвір нашої родини 
Коледжу, в який було вкладено незліченну кіль-
кість старання, натхнення та хорошого настрою 
КЕПІТіців. 

Вже було втілено в життя багато різних проек-
тів від «Еко-лотоса», але їхня команда не 
зволікає з новими ідеями і, за допомогою усіх 
бажаючих студентів Коледжу було споруджено 
наш перший квітник. Звісно, він ще не дуже 
великий та різноманітний, але згодом він 
стане більшим, багатшим на озеленення та 
весною знову зацвіте прекрасними барвами!
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GPK: відгуки молодших кураторів                                                                                  
Коваль Альона та Федоренко Катерина 
- куратори ФіК-екс

Всім привіт!:)
Ми хочемо розповісти про підготовку групи 
фік-ексклюзив  до першого та довгоочікуваного 
проекту - GPK. Наше знайомство з групою було 
досить веселим: ми одразу ж знайшли спільну 
мову. Наша група виявилась багатою на цікаві ідеї. 
До виступу на GPK ми підійшли дуже 
відповідально, ми прагнули зробити щось нове, 
чого ще не було.
Найбільше студентам нашої групи сподобалися : 
конкурс КВК, тому що там вони змогли себе 
проявити на всі 100%, а також Флеш-моб, адже усі 
групи були добре підготовлені і всі виступи були 
неймовірно захопливі.
Чесно кажучи, ми були впевнені у своїй перемозі, 
однак дух суперництва нас не залишав до 
останньої миті. 
 Дякуємо усім за підтримку!

Як куратор групи П-1, я б хотів сказати, що 
підготовка до GPK проходила легко, бо мені 
дісталася дружня, весела група, де в  кожного є 
певні неповторні таланти, які ми використовували. 
Ми допомагали студентами - студенти допомагали 
нам. Це саме тому підготовка пройшла без жодних 
труднощів.
Щодо нашого місця, яке ми зайняли, -  а хто 
сказав,що ми програли? Так наша група зайняла 
2-ге місце, але це не поразка, це навпаки дає нам 
силу, щоб рухатися лише вперед!)
І взагалі, GPK- це було круто, феєрично, 
незабутньо, адже цього року групи між собою не 
ворогували , а навпаки допомагали одне одному)

Наше знайомство з групою 
пройшло на ура! З першого дня ми 
порозумілися з нашими 
першокурсниками. Хоча, інколи 
були складнощі на репетиціях, але 
все ж ми змогли зібратися з 
силами та довели чого варті. На 
GPK ми отримали неймовірну 
кількість позитивних емоцій – дуже 
сподобалися нововведення в 
конкурсах.
 І звичайно, дякую всім хто нас 
підтримував та підбадьорював!:)

Коли я тільки прийшла до Коледжу усе було 
незнайоме та нове, мабуть, так було з усіма. 
Проте це все швидко пройшло, як тільки  я 
почала знайомитися зі своєю групою. На першій 
парі у нас був Ігор Валентинович. І він одразу зміг 
«розрядити обстановку» :)
Я провчилася в Кепіті лише 1 місяць і ще не можу 
об'єктивно сказати,  наскільки мені подобається 
чи не подобається навчання, бо не відбилися на 
мені всі принади сесії, але це в майбутньому 
чекає на мене... А от викладачі тут,мені здається, 
дуже приємні і добрі!

Коли я тільки прийшов до Коледжу ,відчуття були 
приємні : гарний заклад, приємні люди, усе на 
вищому рівні. Порівняно зі школою, тут більше 
домашнього завдання, більше годин навчання, 
але приємно вчитися, коли тебе оточують хороші 
викладачі. Хоча, наш колектив не з самого 
початку був дружнім, були усі самі по собі, проте 
підготовка до GPK нам допомогла зібратися та 
стати великою сім*єю. Ми стали дуже близькими 
та з*явилося прагнення допомагати одне одному 
і не залишати в біді.    Найбільше в КЕПІТі мені 
подобаються викладачі, їдальня (як же без 
цього), те як проходять пари, різні заходи, 
наприклад, GPK:  дуже цікаво було. Захоплює це 
все. Емоції просто переповнюють!:)

24 вересня відбувся ще один із заходів 
для першого курсу – «Осінній 
марафон». Команда кожної групи 
складалася з 5-ти чоловік, які брали 
участь в різних етапах конкурсу. Цього 
разу найважливішою була фізична 
підготовка студентів, до речі, вони 
показали дійсно хороші результати. 
Всі були старанними, проте, комусь 
давалось краще, а комусь - гірше.
 Перше місце зайняла група П-1, вони 
довели, що саме в їхній групі є 
справжні спортсмени, які не здаються, 
не дивлячись ні на що. З мінімальним 
відривом балів студенти групи ФіК-екс 
посіли друге місце. Молодці! І на 
третьому місці опинилися спортивні 
«брутальні гноми» - студенти РПЗ-2. 
Всіх вітаємо! Так тримати!

Віштал Леонтій - куратор П-1

Савчук Денис - куратор 
МД/КД

Перший курс - перші враження 
Сидоренко Яна - студентка групи ФіК-екс На мою думку, у мене 

найкраща група!!! Ми всі 
дуже здружилися, у нас 
немає найкращих і 
найгірших, ми однаково 
класні і прикольні :) Нам 
дісталися найкращі у світі 
студентські куратори - 
Катя, Альона і Льоша. 
Саме завдяки їм команда 
нашої групи - "Black Star" 
досягає і буде досягати 
успіхів!

У КЕПІТі мені дуже 
подобається! Як я вже не раз 
казала - атмосфера 
неповторна. Мені вже 
довелося побувати на одному 
із дуже цікавих та незабутніх 
заходів коледжу - GPK (до 
речі, ми там перемогли , 
дякуючи кураторам. І я знаю, 
що попереду ще не один такий 
класний день, у тому і крутість 
Коледжу - спілкування та 
пізнання.

Тетруєв Кирило - студент групи П-1

Осінній марафон
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підготовка студентів, до речі, вони 
показали дійсно хороші результати. 
Всі були старанними, проте, комусь 
давалось краще, а комусь - гірше.
 Перше місце зайняла група П-1, вони 
довели, що саме в їхній групі є 
справжні спортсмени, які не здаються, 
не дивлячись ні на що. З мінімальним 
відривом балів студенти групи ФіК-екс 
посіли друге місце. Молодці! І на 
третьому місці опинилися спортивні 
«брутальні гноми» - студенти РПЗ-2. 
Всіх вітаємо! Так тримати!

Віштал Леонтій - куратор П-1

Савчук Денис - куратор 
МД/КД

Перший курс - перші враження 
Сидоренко Яна - студентка групи ФіК-екс На мою думку, у мене 

найкраща група!!! Ми всі 
дуже здружилися, у нас 
немає найкращих і 
найгірших, ми однаково 
класні і прикольні :) Нам 
дісталися найкращі у світі 
студентські куратори - 
Катя, Альона і Льоша. 
Саме завдяки їм команда 
нашої групи - "Black Star" 
досягає і буде досягати 
успіхів!

У КЕПІТі мені дуже 
подобається! Як я вже не раз 
казала - атмосфера 
неповторна. Мені вже 
довелося побувати на одному 
із дуже цікавих та незабутніх 
заходів коледжу - GPK (до 
речі, ми там перемогли , 
дякуючи кураторам. І я знаю, 
що попереду ще не один такий 
класний день, у тому і крутість 
Коледжу - спілкування та 
пізнання.

Тетруєв Кирило - студент групи П-1

Осінній марафон



ЖЫРНа ГАЗЕТА
ЗАСНОВАНА В 2005 РОЦІ вересень, 2015

Тиждень святкування прохо-
дить за планом:
20.03-24.03- майстер-класи 
від учасників «Міс та Містер»
25.03 - «Candy step»
26.03 - один із завершальних 
етапів «Best group» : студенти 
1-их курсів показують віде-
о-презентації та альбоми в 
холі КЕПІТу
27.03 - останній день святку-
вання - концерт,який вклю-
чає завершальні етапи кон-
курсів.
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СРК: захоплення першим курсом

Культурне життя Коледжу

ГАЗЕТА БУЛА СТВОРЕНА ЗА ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ТА СТУДЕТСЬКОЇ РАДИ

 19 вересня було проведено 
один з найбільших проектів 
КЕПІТу – GPK. Організаторами, 
за традицією, виступила Сту-
дентська Рада Коледжу.
  Усі групи першого курсу пока-
зали себе на високому рівні. 
Цього року в GPK були головни-
ми наступні етапи: «Квест», 
«КВК», «KEPIT-PUZZLE». 
 Назви команд були дуже 
різними та цікавими, а  голов-
не – вони відповідали іміджу 
студентів у проекті: ФК-екс 
назвали себе «Black star», група 
Правознавство-1 – «Fortes», 
команда ЕП/ГО/ОД/ФК  - 
«Родичі Marvel», Правозна-
вство-2/ОПСІК – «Оправа», 
МД/КД – «Пітбуль», РПЗ-2 – 
«Брутальні гноми» та команда 
РПЗ-1 – «Angry birds».
 Студенти усіх команд були 
зібраними та підготовленими 
якнайкраще, з цим їм допома-
гали їх молодші куратори, які 
виявилися дуже мудрими 
наставниками.

Наша перша клумба від родини КЕПІТу!

GPK – Green Park of KEPIT
  Перше місце проекту вже другий рік поспіль посіла одна з най-
активніших груп - ФК-ексклюзив. Студенти групи усіх вразили 
своїм позитивом та навіть  показали фестиваль з фарбами. 
  Друге місце зайняла група Правознавство-1, учасники були 
добре підготовленими та наполегливо йшли до цілі. Молодці!
  Третє місце дісталося студентам  команди ФК/ЕП/ОД/ГО, 
вони також захопили усіх своїм запальним духом та емоціями. 
  Ще б хотілося привітати усіх інших студентів за активну 
участь, адже все пройшло з насиченою атмосферою, студенти 
показали, що вони найкращі з найкращих і усі заслуговують на 
перемогу.
  Тож, можна зробити висновки, що як завжди  GPK показав 
усю душу КЕПІТу, колежани отримали незліченну кількість 
позитивних емоцій!

Досі згадую про шалені 
посмішки дівчат з групи МД\
КД, а також вибухову поста-
новку танцю ЕП/ГО/ОД/ФК, 
це було неймовірно.
Ну і звісно переможці ФК-екс, 
які в прямому сенсі додали 
фарб у наше свято і обов`
язково залишаться яскравим 
спогадом в історії GPK.
Чекайте нових проектів!
З повагою зам. голови 
Поварчук Альона :) 

Ось і минув майже місяць навчан-
ня, за який ми встигли познайоми-
ти першокурсників зі студентським 
життям КЕПІТу . 
19 вересня "прогримів" проект GPK.
Дуже дякую усім групам та їх кура-
торам за неймовірні виступи.
Думаю, всі пам`ятають патріотичні 
футболки групи РПЗ-1 або запальну 
пісню груп ОПСІК та П-2.
Також пам`ятаю репетиції групи 
РПЗ-2.
Реально вражена швидкістю про-
ходження квесту групою П-1, яких, 
до речі, вітаю із заслуженим 2 
місцем.

Похід студентів до театру
25.09.2015 року  55 студентів 
КЕПІТУ під керівництвом Степа-
ненко Наталії В’ячеславівни,  
Головко Світлани Анатоліївни, 
Гурінової Олесі Олександрівни 
ходили в театр на комедію «Хазяїн» 
за п’єсою Івана Карпенка-Карого. 
Група була в захваті від гри 
акторів. «Ми ніби опинилися там, в 
тому столітті, були як прості пере-
хожі, випадкові свідки подій. 
Нас також заінтригував розвиток 
подій, що не хотілося навіть вихо-
дити на антракт» - згадує Руден-
ко-Квятківська Анастасія.  
А ось ще свої враження описує Жо-
втенко Олександр: «Я часто хожу в 
театр, але кожен раз, як вперше! 
Дуже сподобалася гра акторів, 
емоції та енергетика, що панувала 
в залі. П’єса «Хазяїн» навчила мене, 
що не потрібно тримати гроші, бо 
гроші – це дрібниці, і з ними 
потрібно вміти прощатися.» 

Також своїми враженнями поділи-
лася Нога Оксана: « Я не часто 
буваю в театрі, але кожного разу це 
щось особливе. Мені дуже сподоба-
лася дружня атмосфера між сту-
дентами і їх бажання пізнати щось 
нове. Можна  було помітити з якою 
уважністю і цікавістю люди спо-
стерігали за тим, що відбувалося на 
сцені. 

П’єса була захоплюючою і 
повчальною, чудова гра 
акторів передала ті 
емоції, ті посили, які нам 
намагався донести Кар-
пенко-Карий.  Думаю, 
що всі залишилися в 
захваті.»

РЕДАКЦІЯ «ЖЫРНОЇ ГАЗЕТИ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА НАЙКРАЩУ ПОЕЗІЮ   
СЕРЕД 

ГРУП 1 КУРСУ. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АУДИТОРІЇ 117/1!

 Кожного дня велика кількість студентів, ідучи 
до КРОКу, бачить цей витвір нашої родини 
Коледжу, в який було вкладено незліченну кіль-
кість старання, натхнення та хорошого настрою 
КЕПІТіців. 

Вже було втілено в життя багато різних проек-
тів від «Еко-лотоса», але їхня команда не 
зволікає з новими ідеями і, за допомогою усіх 
бажаючих студентів Коледжу було споруджено 
наш перший квітник. Звісно, він ще не дуже 
великий та різноманітний, але згодом він 
стане більшим, багатшим на озеленення та 
весною знову зацвіте прекрасними барвами!


