
Плідна робота Голови культурного комітету 
Я , Паламаренко Ангеліна Василівна у 2016 році 
зайняла  посаду  голови  Культурного комітету. Ціллю 
роботи комітету було створення можливостей для 
самореалізації студентів;максимально виявити та 
реалізувати творчі здібності студентів і формувати їх 
кращі моральні якості. Прикладом показати , що 
культурне самовираження може бути різним. 
Впродовж року ми зі студентами взяли участь і 
відвідали багато заходів. Відвідували бібліотеку ім. 
Тараса Григоровича Шевченка , де пройшла зустріч з 
сучасними письменниками Констянтином 
Мордатенком та Світланою Дідух-Росаненко . Були на 
зустрічі з народним артистом України, заслуженим 
діячем мистецтв України, театральним режисером, 
Головою Національної спілки театральних діячів 
України, генеральним директором-художнім 
керівником Київського національного академічного 
театру оперети – Богданом Струтинським. Брали 
участь у Міжнародному флешмобі до дня народження 
КОБЗАРЯ “GLOBAL SHEVCHENKO”. 
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Брали участь у різноманітних конференціях, 
спрямованих на розвиток , а також на 
формування лідерських навичок . Одна з Міських 
учнівських конференцій ,яку ми відвідали була - 
конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО 
“Гендерна рівність: світові тенденціїю , українські 
реалії ”. Я вирішила взяти участь у заході «КЕПІТ 
має таланти» , моєю метою було взяти участь і 
виступити з декламуванням вірша Шевченка , 
щоб показати , що не тільки майстерність голосу 
,танцю , акробатичних номерів , а й  
декламування поезії є особливістю , яку потрібно 
розвивати. Була нагода взаємодіяти з Екологічним 
Клубом Однодумців «ЛОТОС» , з яким ми створили 
до річниці Університету "КРОК" екологічний 
блокнот з віршами Шевченка , в якому можна 
робити нотатки. Також представники культурного 
комітету брали участь у соціальному волонтерстві. 
І одним з проектів , яким можна пишатися – це 
був Міжнародний день рідної мови, за підтримки 
педагогів та не- байдужих студентів ,які взяли 
участь і долучилися до підтримки мовного та 
культурного різноманіття та багатомовності. Хочу 
виразити щиру подяку всім всім викладачам та 
студентам , які долучалися допомагали та 
підтримували роботу Культурного комітету.

КЕПІТ - 2017

13 ЗВІТНА ТА ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЇ

ЖЫРНА ГАЗЕТА
ВИПУСК №32

ЗАСНОВАНА В 2005 РОЦІ ЛИСТОПАД, 2017

Кожного року в нашій родині КЕПІТ проходять вибори нових членів Студентської Ради Коледжу. Перед 
виборчою конференцією проходить звіт попередньої СРК.  Тож цей рік не виняток, 9 листопада 2017 ро-
ку КЕПІТівці отримають нагоду дізнатися: що ж саме за цей рік досягла та змінила наша СРК? Проте, 10
листопада буде обрано нових голів комітетів Ради, тобто відбудеться виборча конференція. Подати свою 
кандатуру може будь-хто, хто являється студентом КЕПІТу, але він повинен себе зарекомендувати на 
високому рівні, щоб обрали саме кращих кандидатів на усі посади.

РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ У 2016-2017 РР.
GPK– Green Park of KEPIT

24 вересня 2016 року в Коледжі 
економіки, права та 
інформаційних технологій 
відбулась подія, яка об’єднала 
студентів Коледжу та їхніх друзів, 
кураторів, адміністрацію, 
випускників, батьків і просто 
перехожих в одну велику команду. 
Увесь парк «Нивки» гудів 
веселими та дружніми девізами, 
наповнений студентами, які були 
задіяні у квесті та поспішали до 
фінішу. Одночасно проходили 
КВК, де першокурсники 
попрацювали над темою «Злочин 
та кара», «КЕПІТ-Ерудит», в якому 
студенти демонстрували знання з 
історії Університету та Коледжу, а 
також «КЕПІТ-Показуха». У цей 
самий час відбувалось 
оцінювання плакатів та 
привітання. Членам журі було 
нелегко визначитися з 
переможцями. Представники 
Студентської ради Коледжу гідно 
провели всі конкурси.

Київський дитячо-юнаць-
кий форум «М18 – Ми 

можемо більше!»
29 жовтня 2016 року у 
приміщенні Київської міської 
державної адміністрації відбувся 
Київський дитячо-юнацький 
форум «М18 – Ми можемо більше!». 
У стінах КМДА на молодь чекали 
спілкування з політиками, 
презентації суспільно значущих 
дитячих і молодіжних проектів, 
ініціатив, майстер-класи та 
дискусійні майданчики, зустріч із 

відомим українським 
реп-виконавцем ЯрмаКом та, 
звичайно, з мером Києва Віталієм 
Кличком.
Ініціаторами та організаторами 
форуму є громадська організація 
«Агенція розвитку освітньої 
політики», Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту КМДА в 
партнерстві з Київським 
молодіжним центром, мережею «М
18» в Україні, Київський ліцей 
бізнесу, Коледж економіки, права 
та інформаційних технологій ВНЗ 
«Університет економіки та права 
«КРОК». Київський 
дитячо-юнацький форум – 
громадсько-освітній проект із 
залучення дітей і молоді до життя 
суспільства та розвитку їхніх 
громадянських компетентностей 
через діалоги з представниками 
влади, депутатами Київради, 
громадськими лідерами.

3 листопада 2016 року відбулися 
ВИБОРИ до складу Студентської 
ради Коледжу. Під час їх 
проведення були виконані всі 
вимоги відповідно до наказу МОН 
про вибори. Передвиборча 
кампанія пройшла з великим 
ентузіазмом. Кандидати 
підготували свої анкети з планами 
роботи, які були вивішені на 
стендах Коледжу, щоб з ними 
могли ознайомлюватися студенти.
Першокурсники йшли на вибори 
на рівні зі старшокурсниками. 
Конкуренція була дуже високою. У 
залі протягом усього дня не 

Вибори – 2016 до складу 
Студентської ради 

бракувало бажаючих голосувати. 
По закінченню голосування 
виборча комісія в складі десяти 
студентів залишилася для 
підрахунку голосів. І нарешті! 
Результати виборів 2016 року 
відомі! Перемогли досвідченість, 
молодість і завзятість. Склад 
Студентської ради майже 
повністю оновився. Вітаємо 
переможців:
•Голова – Поварчук Альона
•Заступник голови – Журавель 
Діана
•Голова спортивного комітету – 
Ключкей Владислав
•Голова культурного комітету – 
Паламаренко Ангеліна
•Голова комітету зі студентських 
питань – Крапівін Єгор
•Голова комітету з міжнародних 
проектів – Потороченко Вікторія
•Голова інформаційного комітету 
– Поворозник Дмитро
•Голова розважального комітету – 
Шнейдер Тетяна
•Редактор «Жирної газети» – 
Расказов Олександр

СТУДЕНТСЬКА РАДА КОЛЕДЖУ ЗАВЖДИ 
З ВАМИ!

Якщо ти студент КЕПІТу щодня з будь-яких питань тобі на допомогу готова 
прийти наша Студентська Рада, або будь-хто з голів та членів її комітетів. 
Звернутися можна до аудиторії 117/1. Ми у соц. мережі instagram : kepitlife

ГАЗЕТА БУЛА СТВОРЕНА ЗА ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ

Головний редактор:
Бузовецька Анна



Врятувати дерево та здати 
використану батарейку: 

студенти Коледжу відзна-
чають місяць екології

У рамках місяця екології, який 
проводиться кожного року, 3–4 
листопада 2016 року на подвір'ї 
Університету «КРОК» 
Екологічний клуб однодумців 
«ЛОТОС» Коледжу економіки, 
права та інформаційних 
технологій організував та провів 
акцію зі збору макулатури «День 
врятованого дерева». 
Активними учасниками заходу 
були студенти І курсу КЕПІТу. 
Також до акції долучилися 
працівники Університету та 
Коледжу. Загальними силами  
було зібрано близько 670 кг 
макулатури та збережено 11 
дерев. Під час акції студенти 
могли брати участь у вікторині 
та флешмобі. 10 листопада в холі 
Університету було проведено 
акцію зі збору батарейок та 
інших елементів живлення. 
Студенти 1 курсу КЕПІТу були 
настільки активними і так 
конкурували один з одним, що 
нам вдалося зібрати 2 558 
батарейок. На кожній перерві 
демонструвалися відеофільми 
про використані елементи 
живлення. Кожен, хто здав 
батарейку, обов'язково 
отримував цукерку з 
побажанням. Тому можна 
впевнено стверджувати, що 
наші студенти - рятівники 
екології та нашої планети. 
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святкові прапорці з використаного 
паперу. Учасникам майстер-класу 
настільки сподобався процес 
роботи, що деякі з них 
залишились, щоб доопрацьовувати 
свої вироби. Усі виготовлені на 
заході прапорці будуть 
прикрашати актову залу під час 
проходження ювілейної Х 
Всеукраїнської екологічної 
конференції.
Протягом двох тижнів 
представники Екологічного клубу 
однодумців «ЛОТОС» організували 
для першокурсників Коледжу 
перегляд екологічних фільмів та 
мультфільмів. Метою таких 
показів було висвітлення 
екологічних проблем, які ми 
створюємо власними руками. 
Завдяки фільмам студенти 
зробили певні висновки: потрібно 
економити ресурси вдома, не 
завдавати шкоди природі на 
вулиці, а найголовніше те, що 
екологія – це цікава наука і її 
насправді потрібно вивчати. 14-річчя КЕПІТу

30 березня, відбувся урочистий концерт на честь 14-річчя нашого 
улюбленого Коледжу. Усе проходило дуже весело, і протягом концерту 
не полишало відчуття єдності, розуміння того, що всі ми одна велика 
сім’я. Дуже добре організований захід був наповнений великою 
кількістю музичних номерів, що розряджали атмосферу урочистості, 
робили її більш невимушеною. Багатьом педагогам і студентам було 
вручено нагороди за плідну працю протягом року та підтримку 
Коледжу по всій Україні. Я була дуже вражена тим, що настільки 
багато студентів беруть активну участь у житті свого навчального 
закладу. Абсолютно в кожного є свої справи, власні переживання і 
проблеми, але незважаючи на це люди все одно їздять на 
конференції, організовують різноманітні проекти, виступають із 
майстер-класами по Україні. Я пишаюся, що вчуся в КЕПІТі. Мені 
дуже приємно, що в мене є така велика родина, із якою можна 
розвиватися за всіма можливими напрямами. Головне – бути 
толерантними один до одного та пам’ятати, що кожен із нас здатен 
здійснити свої бажання. Слід лише трішки докласти зусиль – і 
абсолютно все вийде! ( Ладягіна Катерина, 1 курс, група ФК )

Майстер-клас з апсайклін-
гу для студентів КЕПІТу

8 листопада 2016 року актив 
Екологічного клубу однодумців 
«ЛОТОС» організував і провів 
майстер-клас з апсайклінгу для 
студентів І курсу. Під час заходу 
було демонстровано 
відеопрезентацію, у якій 
розповідалося про те, як зробити 

Свято спорту та команд-
ного духу в Коледжі

21 листопада 2016 року в Коледжі 
економіки, права та 
інформаційних технологій 
відбулися спортивні змагання 
серед студентів І курсу «КЕПІТ-fit». 
Цей захід проводився в рамках 
проекту BEST GROUP з метою 
згуртування і формування 
командного духу .Неможливо 
передати емоції, які вирували у 
спортивній залі. Кожній команді  
хотілося перемогти. Учасників 
змагань завзято підбадьорювали 
групи підтримки, здіймаючи в залі 
неймовірний галас. Але 
представники Студентської ради 
Коледжу та куратори-студенти 
легко вирішували цю проблему.
Вітаємо переможців змагань: І 
місце – ФК ін. ІІ місце – 
Економісти-2 ІІІ місце – СБгс. Усі 
інші групи отримали додаткові 
бали.

Стартував проект «КЕПІТ 
cinema»

У Коледжі економіки, права та 
інформаційних технологій було 
проведено анкетування щодо 
нових студентських проектів. 
Результатом опитування став 
старт нового проекту Студентської 
ради Коледжу «КЕПІТ cinema». 
Перший перегляд кінофільму 
англійською мовою Divergent 
пройшов 18 листопада 2016 року.
Наступний перегляд відбувся 25 
листопада. Представники 
Студентської ради Коледжу, щоб 
відтворити справжню атмосферу 
кінотеатру, приготували попкорн і 
розфасували його в пакетики. 
Кожен присутній на сеансі мав 
можливість насолодитися смаком 
попкорну та переглядом фільму.

Майстер-класи для майбутніх 
лідерів

12, 13 і 25 листопада 2016 року 
для активу Коледжу економіки, 
права та інформаційних 
технологій було проведено ряд 
майстер-класів School Leaders. 
Проект направлений на відкриття 
у студентів лідерських якостей та 
вміння працювати в команді. 
Протягом трьох днів з учасниками 
працювали чотири спікери: 
Євгеній Савельєв, випускник 
Коледжу, менеджер з маркетингу 
департаменту зв’язків із 
громадськістю та реклами 
Університету «КРОК» 
(майстер-клас «Цілепокладання»), 
Вікторія Кнут, менеджер зі зв’язків 
із громадськістю (майстер-клас 
«Ораторська майстерність»), Аліна 
Гольцева, випускниця Коледжу, 
юрисконсульт юридичного відділу 
Університету (майстер-клас з 
лідерства та командоутворення), 
Олександр Панасевич, 
професійний тренер (історія 
власного успіху та майстер-клас з 
лідерства).

День української кухні в 
Коледжі

День української кухні в Коледжі – 
це завжди весело, патріотично, 
творчо і загалом приємно та 
святково. 15 березня 2017 року в 
Коледжі економіки, права та 
інформаційних технологій 
відбулося справжнє домашнє 
свято. Наші 
студенти-першокурсники під 
патронатом своїх кураторів 
влаштували частування всьому 
Університету. Господарі та 
господині пригощали всіх охочих, 
презентували кулінарні витвори 
мистецтва, співали пісень, читали 
вірші. Усі присутні отримали 
задоволення, поринули не тільки у 
вир кулінарного мистецтва, а й в 
історичне минуле. Висловлюємо 
подяку організаторам свята, 
студентам та працівникам 
Університету.

Конкурс «Міс і Містер          
Коледжу 2017»

3 березня 2017 року в Коледжі 
економіки, права та 
інформаційних технологій 
відбувся конкурс, якого чекали всі 
студенти – «Міс і Містер Коледжу 
2017». Хвилювалися не тільки 
учасники, а й члени журі, групи 
підтримки, вболівальники, батьки. 
Кожен учасник – талановитий і 
проявив себе достойно, тому 
членам журі було дуже складно 
визначитись із номінаціями. 
Врешті-решт були визначені 
переможці: Міс Коледжу – 
Давиденко Валерія, група 
«Інженерія програмного 
забезпечення» Містер Коледжу – 
Донець Володимир, група 
«Правова діяльність на ринку 
нерухомості» Віце-Міс Коледжу – 
Цирин Каріна, група «Правова 
діяльність на ринку нерухомості»
Віце-Містер – Трипьядько Назар, 
група «Інженерія програмного 
забезпечення».

А також зичимо успіху всім учасникам: Ананенко Аліні, група «Право 
Європейського Союзу»; Крапівіну Єгору, група «Фінанси і кредит з 
поглибленим вивченням англійської мови»; Бєлікову Дмитру, група 
«Сімейний бізнес у готельній справі»; Савчуку Денису, група 
«Економіка підприємства»; Земляній Аліні, група «Фінанси і кредит з 
поглибленим вивченням англійської мови»; Шилик Владиславі, група 
«Сімейний бізнес у готельній справі».
Дякуємо батькам учасників та кураторам за підтримку!
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