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15  років КЕПІТу
Ось ми і дочекалися цієї визначної події - День народження Коледжу економіки, права 
та інформаційних технологій! Сьогодні ми з вами святкуємо 15 років з дня заснування 
нашого прекрасного Коледжу, 15 років щоденного студентського життя, моря емоцій, 
переживань та звершень!
 Завдяки плідній співпраці викладачів і студентів, наш Коледж вже багато років є 
найкращим навчальним закладом Києва.
 За 15 років наполегливої праці в КЕПІТі склалися найкращі традиції в 
організації навчально-виховного процесу. Кожен із вас, шановні викладачі, проявляє 
звитяжну самовіддачу, глибоку вірність справі, піклування про студентів. Ви сміливо 
продовжуєте впроваджувати в життя вічні традиції. Усі випускники з гордістю несуть 
знання й культуру, доброту й людяність, щирість і натхнення всьому світу. Наші пред-
ки вважали, що Земля тримається на трьох великих китах, які плавають на поверхні 
величезного океану. Активне та проектне життя КЕПІТу тримається на трьох 
організаціях: Студентська Рада, Екологічний Клуб Однодумців «ЛОТОС» та 

Студентське Наукове Товариство. 
  Висловлюємо слова вдячності 
адміністрації Коледжу, адже щодня, майже 
цілодобово  ви працюєтфе заради нас, сту-
дентів. Окрема подяка Студентській Раді 
Коледжу, завдяки якій впродовж усього 
року ми маємо змогу брати участь у най-
різноманітніших конкурсах і проектах.
Також без уваги не залишаємо наш чудо-
вий Екологічний Клуб Однодумців 
«ЛОТОС». Ваші проекти, дійсно, дуже ко-
рисні та екологічні. 
Дорогі студенти! Бажаємо вам наснаги у 
навчанні, сил та усіляких звершень. Не 
забувайте, що студенство - це найкращий 
період вашого життя!



 Екологічний Клуб Однодумців «Любов Опіка Турбота Освіта Студентів» 
був створений у Коледжі економіки, права та інформаційних технологій у 
2006 році після проведення першого місяця екології. Саме під час круглого 

столу, тренінгів, фотоконкурсів у 
рамках заходу серед першокурс-
ників, сформувалася група небай-
дужих до проблем сучасності сту-
дентів, які вирішили об’єднатися і 
діяти.
Важливим проектом цього прекрас-
ного клубу є «Місяць екології».
Екологічний клуб однодумців    
  «ЛОТОС» відзначив в листопаді 
місяць екології. За доброю тради-

цією й цьогоріч у рамках місяця екології були проведені його ключові акції – 
«День врятованого дерева» та збір батарейок для подальшої утилізації. Завдя-
ки зусиллям наших екологічних активістів та волонтерів кожен «КРОКівець» 
мав змогу зробити реальний внесок у захист навколишнього середовища, 
здавши велику кількість використаного паперу та батарейок. 

сторiнка 2 

З Днем Народження, любий КЕПІТ!
Нехай кожен день, проведений в улюбле-
ному Коледжі, наповнює серце втіхою і 
натхненням, нехай завжди у вас знахо-
дяться сили і впевненість для підкорення 
намічених вершин! Чудових вам можли-
востей та щасливих миттєвостей, цікавих 
подій та плідної роботи, веселих посмі-
шок та вірних товаришів!

Студентська Рада Коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій 
створена у 2005 році. Студентська Рада 
об’єднує цілеспрямованих, відповідаль-
них, готових присвятити себе та свій 
час розвитку колежанської студентсь-
кої родини. СРК постійно вдосконалює 
свою організаторську майстерність, 
активно реалізовуючи проекти для сту-
дентів Коледжу.



Цього року захід про-
ходив дещо по-новому: 
новий склад Студентсь-
кої ради Коледжу, нові 
ведучі та учасники-пер-
шокурсники КЕПІТу, 
які дебютували на сцені 
та приємно вразили 
усіх присутніх у залі.
Перед студентами були 
поставлені нелегкі 
завдання: дефіле, візит-
ка, фотосесія, дві спіль-
ні хореографічні поста-
новки та демонстрація 
власного таланту.
Родзинкою концерту 
стала тема конкурсу – 
гра «Мафія».

сторiнка 3

Одним з найгучнiших проектів СРК є Міс і Містер КЕПІТу

 За ініціативи студентів і за підтримки адміністрації Коледжу еко-
номіки, права та інформаційних технологій Університету «КРОК» у ли-
стопаді 2014 року на базі Коледжу створено Студентське Наукове Това-
риство, метою якого є організація та координація науково-методичного 
забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих 
умов для розвитку й реалі-
зації творчих здібностей 
студентів, залучення їх до 
активної науково-дослідної, 
пошукової діяльності.
Основною роботою СНТ є 
підготовка та організація 
наукових конференцій та 
круглих столів. Наші студен-
ти є активними учасниками 
Малої Академії Наук та різних наукових заходів.

Усі учасники підійшли 
до тематики досить кре-
ативно та були одягнені 
відповідно.
Щиро вітаємо пере-
можців «Міс та Містер 
КЕПІТ» 2018 року: 
Тю Аніту, студентку 
спеціальності «Фінанси 
і кредит з поглибленим 
вивченням іноземної 
мови»  та Мотіна Єгора, 
студента спеціальності 
«Право Європейсько-
го Союзу». Віце-міс та 
Віце-містером стали 
Олексій Лук‘яненко та 
Єлизавета Медвєдєва.



  рекорди
КЕПІТу

Загальнi показники
• Група, що має найвищий рейтинг у навчанні - Фін/ін; 
• Група з найкращою відвідуваністю - Кг/га; 3)
• Група з найменшою кількістю неатестованих - Фін/ін, ГР-СБ; 
• Група першого курсу з найбільшою кількістю студентів - ГР/СБ; 
• Група першокурсників з найменшою кількістю студентів - ПРН; 
• Найпопулярніша група першого курсу за версією «kepitlife» - ПП; 
• Найспортивніша група за версією проекту «КЕПІТ fit» - ІПЗ-і;
• Найсімейніша група за версією проекту «КЕПІТ family» - ПЄС;
• Найяскравіша група першого курсу за версією проекту «GPK» - ПП; 
• Група, що найбільше сприяла благодійництву за версією проекту «Candy step» 
- ПЄС; 
• Найспортивніша група за версією проекту «Осінній марафон» - КН/га; 
• Найкреативніша група за версією проекту «Презентація 1 курсу» - ПЄС; 
• Група з найкращим кавером пісні за версією проекту «Презентація 1 курсу» - 
ІПЗ-р; 
• Група з найкращим відеокавером за версією проекту «Презентація 1 курсу» - 
ЕТ/ФК-п; 
• Група з найбільшою кількістю хуліганів по версії деканату коледжу - ІПЗ-і

Особистi показники
• Найталановитіша студентка першого курсу за версією проекту «Шоу Талантів»  
-  Тю Аніта; 
• Найпопулярніший учасник проекту «Міс та Містер КЕПІТ 2018» за версією 
«kepitlife» - Мотін Єгор; 
• Найкреативніший студент першого курсу за версією проекту «Міс та Містер 
КЕПІТ 2018» - Олексій Лук’яненко; 
• Найкреативніша студентка першого курсу за версією проекту «Міс та Містер 
КЕПІТ 2018» - Мєдвєдєва Єлизавета; 
• Найкраща актриса першого курсу за версією проекту «Презентація 1 курсу» - 
Тю Аніта, Силантьєва Діана, Чорна Вікторія; 
• Найкращий актор першого курсу за версією проекту «Презентація 1 курсу» -    
Лебідь Владислав, Лемак Євгеній.
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За усіма питаннями звертатися за цими номерами: 
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