
          рамках місяця екології (як  відомо, 
листопад у КЕПІТі офіційно вважається 
місяцем екології) було проведено ряд заходів, 
мета яких звернути увагу сучасної молоді на 
екологічні проблеми людства та способи 
вирішення цих проблем. 
        Представники клубу ЕКО «ЛОТОС», 
Студентська Рада Коледжу, викладачі та 
куратори доклали максимум зусиль, аби 
залучити якомога більше студентів до цих 
подій. 
        Почалося все з першого в історії КЕПІТу 
брейн-рингу, відкриттям якого стала збірна 
команда студентів, яка вдало почавши свій 
шлях спромоглася зайняти одне з призових 
місць. Пізніше групи змагалися у квесті 
«Янголи Землі». Також відбулася конференція-
тренінг по роздільному збору відходів, яку 
провів досвідчений працівник міжнародної 
корпорації «Veolia». На тренінгу студенти 
отримали багато корисної інформації про 
правильний збір і переробку сміття. 
         Завершальним заходом стала еко-мода. Її 
завданням була презентація костюмів, 
зроблених із вторинної сировини або 
матеріалів, що не перероблюються. Ця 
презентація відбувалася у дусі стиляг – 
напрямку, що був популярний у 50-х роках XX 
століття. 

 
         Всі групи активно готувалися, 
вигадували нові, цікаві та все більш 
нестандартні ідеї. 
        Найяскравішим вбранням журі обрало 
костюм, зроблений командою групи Фінанси 
та Кредит – Ексклюзив. Це була сукня, 
створена з фотокарток. 

        Виступ кожної групи складався 
безпосередньо з самого дефіле, під час якого 
демонструвалися костюми, танці та 
відеозапис про підготовку команди. 
       Перше місце посіла група ЕП. Журі віддало 
належне гарній підготовці та креативним 
костюмам. Переможці отримали приємні 
призи та сертифікати учасників еко-моди.  
      Загалом, усі чудово провели час, здобули 
досвід, знання та купу позитивних емоцій! 
      Можемо сміливо вважати, що фестиваль 
еко-моди відбувся на славу! 

Прима Олександр 
 

 

 

 

 

  

Склад Студентської Ради Коледжу: 
Нагірна Наталія – 0932280295 

Юр Максим – 0633287415 
Філатов Олексій – 0938091994 

Атрощенко Георгій – 0930190065 
Пукас Анастасія – 0933739753 
Потьомка Ігор – 0934564491 

Машовець Олег – 0637710192 
Мельнікова Марія – 0639742040 

Потьомка Яків – 0932718086 
 

7. Романтично! 
Коли ж, як не у час з 18 

до 23 років можна по-
справжньому вперше чи 
вдесяте закохатися. 

 
8. Весело! 
Не лише команда КВК 

робить життя студента 
смішним. 

 

9. Відповідально! 
Бути студентом – це 

важлива робота, адже це 
звання, яке ми повинні 
заслужити. 

 
10. Самостійно! 
І нарешті останнє! 

Студент – людина доросла. 
Життя без батьків – 
важливий крок для кожного. 

 

 

НАПИШИ, як ТИ здав сесію 
і що ЦІКАВОГО чекало на ТЕБЕ під 
час складання ІСПИТІВ, 

а також НАПИШИ міні ЕСЕ на тему: 
НОВОРІЧНІ СВЯТА і отримай ПОДАРУНОК 
від редакції ЖЫРНОЇ газети. 

З ПОВАГОЮ СРК 

Студентська Рада бажає всім студентам гарно 
здати сесію і не нервувати, як це робили ми:D 

Що, Ви побажаєте першокурсникам при складанні першої сесії? 

- Я хочу побажати їм великої витримки, побільше 
гарних оцінок та в майбутньому, щоб у кожного 
студента не було заборгованостей. 

Газета була створена завдяки Адміністрації та Студентської Ради Коледжу! 

Гурінова Леся 
Олександрівна 

Редактор: mashovets Фоторедактор: YASYA 

КЕПІТ - 2011 

Редакція «ЖЫРНОЇ ГАЗЕТИ» вітає переможця конкурсу на кращу 
статтю – Приходько Марію! 

 



          Інша місцевість, інші будівлі, що 
змінюються один за одним, інші люди… Вже 
не багато залишилося, вже зовсім трошки. 
Чотири з половиною години в дорозі і ось він 
довгоочікуваний напис «Качанівка». Ось так і 
починалися ці надзвичайні вихідні. 
         3 - 4 грудня студенти у супроводі з 
кураторами-викладачами відвідали одне із 
семи чудес України – Національний 
культурний заповідник «Качанівка». 
        Студентів поселили в одному з флігелів, 
які знаходилися на парадному дворі 
заповідника. Цікавим було те, що в 1905 році 
на тому ж місці розміщувалася пральня, 
прасувальна та  кімнати дворецького та 
конторника, а також спеціально відведені 
місця для приїжджих. 

 
        Наступною частиною подорожі була 
екскурсія по палацу, яка залишила в серцях 
студентів незабутні враження. Мармурові 
стіни, паркетна підлога, що вислана 
надзвичайними візерунками, багато картин 
та витворів мистецтва, мальовничий 
краєвид, що відкривається на «інтимний 
скверик» викликали у студентів чарівні 
емоції. З цим місцем безперечно пов’язана 
історія всієї України. Воно було улюбленим 
для М. Гоголя, Т. Шевченка, М. Вовчка. Кожен з 
них залишив там назавжди частину себе. 
       Чудовим завершенням стала дружня 
атмосфера і звісно ж вечеря на природі, в 
теплій КЕПІТській родині. Що може бути 
краще? 

Приходько Марія 
       

 

 

 

ЧОГО НЕ МОЖНА РОБИТИ ПІД ЧАС СЕСІЇ: 
 

• мити голову, голитися, обрізати волосся, 
особливо напередодні екзамену. 

• розповідати комусь, який ти хотів би мати 
білет чи яку оцінку. 

• позичати комусь речі напередодні екзамену. 
 

ПОТРІБНО: 

• обережно приймати та бажати побажання: 
«Ні пуху, ні пера!». 

• по дорозі до ВНЗ першою зустріти особу 
чоловічої статі. 

• зайти в аудиторію, де відбуватиметься 
екзамен, необхідно обов’язково з правої ноги. 

       За вікном грудень, а це означає, що всіх 
студентів чекає серйозне випробування під 
назвою «сесія». Хвилюються всі: і відмінники і 
ледарі, а також старшокурсники і новенькі. І 
це не дивно, адже сесійний тиждень – 
найважливіший і напружений період у житті 
кожного студента. І для того, щоб залучити 
так звану «халяву», студенти вигадують масу 
ритуалів. Хтось кричить у відкриту кватирку 
«Халява, прийди!», хтось заманює удачу 
словами «Піймайся, халяво!», при цьому 
вказуючи «халяві» на потрібне місце в заліковці, 
а потім обв’язують залікову книжку нитками, 
або кладуть у холодильник, щоб заповітна 
удача «примерзла». Вважається, що ці способи 
найвірніші і перевірені не одним поколінням 
студентів. Чим не звичніше процедура лову 
«халяви», тим вона ловиться вірніше. Ця 
традиція стоїть поряд з «посвяченням у 
студенти» або «випускним вечором». 
       Цього року першокурсникам належить 
спробувати хоча б один з усіх відомих способів, 
і можливо навіть вигадати нові, більш 
ефективні «приманки». Буває, такі авторські 
знахідки стають відомі іншим, набувають 
популярності, іноді навіть на них виникає мода. 
Адже хтось придумав перший висовувати 
заліковку в кватирку.  
       Але, звичайно ж, без знань вам доведеться 
складно. Так, що поки є час, потрібно уважно 
слухати викладачів, читати та 
запам’ятовувати те, що стане у нагоді на 
іспиті. Зайвих знань не буває! 
       А, що ж, відбувається на самій сесії? Щось 
схоже на «каторгу». Одних помилують і 
поставлять оцінку без додаткового спілкування 
з викладачем, а інші можуть лише мріяти про 
це. Треба не впадати у відчай. Перед відповіддю 
готуватися так, ніби з парашута стрибати 
зібрався, стирати всю непотрібну інформацію 
зі свого жорсткого диску, намагатися не 
згадувати, як ти учора розважився, одним 
словом -  форматувати носій на плечах. 
Залишається лише сподіватися на здатність 
логічно мислити та фантазувати. Навіть за 
гарну фантазію викладачі нагороджують.  
       Першокурсникам страшно, але в той же 
час цікаво здавати першу сесію в своєму 
житті. Але, як кажуть викладачі, що тільки 
після здачі сесії абітурієнт вважається 
студентом. Бажаємо всім студентам нашого 
КЕПІТу: першокурсникам, і тим хто по 
доросліше, успішної здачі сесії!  
 

Сова Анастасія, Вишняк Тамара 

10 АРГУМЕНТІВ НА 
КОРИСТЬ 

СТУДЕНТУ! 

Студент – це чарівливе для 
багатьох слово асоціюється з 
найкращими роками юності. Але, 
що для нас, сьогоднішніх 
студентів, означає це слово? 

 

       Про запитання «Хто винен і що робити?» не 
йдеться, адже менше за все студенти намагаються 
пропускати пари, коли головне завдання заробити 
омріяні для зарахування бали. 
       Уже за кілька хвилин до початку пари аудиторію 
заповнюють студенти, які ще вчора звикли 
«підтягуватися» вже після її початку. Часи змінюються, 
студенти, як виявилося, також…  Після неочікуваних 
проблем на сесії, де не вдалося «щось там доскласти», 
усе стало чітко зрозуміло: протягом семестру бали, на 
сесії оцінки. От і наповнюють тепер аудиторії ще до 
дзвінка, щоб встигнути посісти місце перед викладачем, 
де є найбільша ймовірність того, що твою піднесену 
руку побачать і омріяне місце за кафедрою не займе 
сусід по парті. «Усі встигнуть, а хто не встигне так і 
буде». Серед аудиторії між тридцятьма студентами 
починається боротьба «не на життя, а на смерть»: 
шарудять копії та роздруківки, звучить «можна я!», «я 
готувався», «у мене є цей матеріал» та піками догори 
вистрілюють піднесені до гори руки, сповнені бажання 
перемогти в цій «битві». 

Древній філософ Конфуцій казав, що в давнину 
люди навчалися для того, щоб удосконалювати 
себе, а нині просто хочуть здивувати інших. 

ОЧИМА СТУДЕНТІВ 

1. Престижно! 
Бути студентом модно, 

адже це показує твою 
приналежність до певної 
спільноти. 

2. Перспективно! 
В сучасному світі важко 

втриматись, якщо ти не 
маєш відповідного рівня знань 
і освіти. 

3. Цікаво! 
Щодня можна знайти 

для себе щось нове і 
захоплююче. 

4. Спортивно! 
Студенти молоді і 

активні люди, для яких спорт 
частина життя. 

5. Творчо! 
Можна проявляти себе у 

творчості, щось створювати 
і вигадувати. 

6. Життєво! 
Де, як не на студентській 

кухні розгортаються всі 
найкумедніші події нашого 
життя.  
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Залишається лише сподіватися на здатність 
логічно мислити та фантазувати. Навіть за 
гарну фантазію викладачі нагороджують.  
       Першокурсникам страшно, але в той же 
час цікаво здавати першу сесію в своєму 
житті. Але, як кажуть викладачі, що тільки 
після здачі сесії абітурієнт вважається 
студентом. Бажаємо всім студентам нашого 
КЕПІТу: першокурсникам, і тим хто по 
доросліше, успішної здачі сесії!  
 

Сова Анастасія, Вишняк Тамара 

10 АРГУМЕНТІВ НА 
КОРИСТЬ 

СТУДЕНТУ! 

Студент – це чарівливе для 
багатьох слово асоціюється з 
найкращими роками юності. Але, 
що для нас, сьогоднішніх 
студентів, означає це слово? 

 

       Про запитання «Хто винен і що робити?» не 
йдеться, адже менше за все студенти намагаються 
пропускати пари, коли головне завдання заробити 
омріяні для зарахування бали. 
       Уже за кілька хвилин до початку пари аудиторію 
заповнюють студенти, які ще вчора звикли 
«підтягуватися» вже після її початку. Часи змінюються, 
студенти, як виявилося, також…  Після неочікуваних 
проблем на сесії, де не вдалося «щось там доскласти», 
усе стало чітко зрозуміло: протягом семестру бали, на 
сесії оцінки. От і наповнюють тепер аудиторії ще до 
дзвінка, щоб встигнути посісти місце перед викладачем, 
де є найбільша ймовірність того, що твою піднесену 
руку побачать і омріяне місце за кафедрою не займе 
сусід по парті. «Усі встигнуть, а хто не встигне так і 
буде». Серед аудиторії між тридцятьма студентами 
починається боротьба «не на життя, а на смерть»: 
шарудять копії та роздруківки, звучить «можна я!», «я 
готувався», «у мене є цей матеріал» та піками догори 
вистрілюють піднесені до гори руки, сповнені бажання 
перемогти в цій «битві». 

Древній філософ Конфуцій казав, що в давнину 
люди навчалися для того, щоб удосконалювати 
себе, а нині просто хочуть здивувати інших. 

ОЧИМА СТУДЕНТІВ 

1. Престижно! 
Бути студентом модно, 

адже це показує твою 
приналежність до певної 
спільноти. 

2. Перспективно! 
В сучасному світі важко 

втриматись, якщо ти не 
маєш відповідного рівня знань 
і освіти. 

3. Цікаво! 
Щодня можна знайти 

для себе щось нове і 
захоплююче. 

4. Спортивно! 
Студенти молоді і 

активні люди, для яких спорт 
частина життя. 

5. Творчо! 
Можна проявляти себе у 

творчості, щось створювати 
і вигадувати. 

6. Життєво! 
Де, як не на студентській 

кухні розгортаються всі 
найкумедніші події нашого 
життя.  



          рамках місяця екології (як  відомо, 
листопад у КЕПІТі офіційно вважається 
місяцем екології) було проведено ряд заходів, 
мета яких звернути увагу сучасної молоді на 
екологічні проблеми людства та способи 
вирішення цих проблем. 
        Представники клубу ЕКО «ЛОТОС», 
Студентська Рада Коледжу, викладачі та 
куратори доклали максимум зусиль, аби 
залучити якомога більше студентів до цих 
подій. 
        Почалося все з першого в історії КЕПІТу 
брейн-рингу, відкриттям якого стала збірна 
команда студентів, яка вдало почавши свій 
шлях спромоглася зайняти одне з призових 
місць. Пізніше групи змагалися у квесті 
«Янголи Землі». Також відбулася конференція-
тренінг по роздільному збору відходів, яку 
провів досвідчений працівник міжнародної 
корпорації «Veolia». На тренінгу студенти 
отримали багато корисної інформації про 
правильний збір і переробку сміття. 
         Завершальним заходом стала еко-мода. Її 
завданням була презентація костюмів, 
зроблених із вторинної сировини або 
матеріалів, що не перероблюються. Ця 
презентація відбувалася у дусі стиляг – 
напрямку, що був популярний у 50-х роках XX 
століття. 

 
         Всі групи активно готувалися, 
вигадували нові, цікаві та все більш 
нестандартні ідеї. 
        Найяскравішим вбранням журі обрало 
костюм, зроблений командою групи Фінанси 
та Кредит – Ексклюзив. Це була сукня, 
створена з фотокарток. 

        Виступ кожної групи складався 
безпосередньо з самого дефіле, під час якого 
демонструвалися костюми, танці та 
відеозапис про підготовку команди. 
       Перше місце посіла група ЕП. Журі віддало 
належне гарній підготовці та креативним 
костюмам. Переможці отримали приємні 
призи та сертифікати учасників еко-моди.  
      Загалом, усі чудово провели час, здобули 
досвід, знання та купу позитивних емоцій! 
      Можемо сміливо вважати, що фестиваль 
еко-моди відбувся на славу! 

Прима Олександр 
 

 

 

 

 

  

Склад Студентської Ради Коледжу: 
Нагірна Наталія – 0932280295 

Юр Максим – 0633287415 
Філатов Олексій – 0938091994 

Атрощенко Георгій – 0930190065 
Пукас Анастасія – 0933739753 
Потьомка Ігор – 0934564491 

Машовець Олег – 0637710192 
Мельнікова Марія – 0639742040 

Потьомка Яків – 0932718086 
 

7. Романтично! 
Коли ж, як не у час з 18 

до 23 років можна по-
справжньому вперше чи 
вдесяте закохатися. 

 
8. Весело! 
Не лише команда КВК 

робить життя студента 
смішним. 

 

9. Відповідально! 
Бути студентом – це 

важлива робота, адже це 
звання, яке ми повинні 
заслужити. 

 
10. Самостійно! 
І нарешті останнє! 

Студент – людина доросла. 
Життя без батьків – 
важливий крок для кожного. 

 

 

НАПИШИ, як ТИ здав сесію 
і що ЦІКАВОГО чекало на ТЕБЕ під 
час складання ІСПИТІВ, 

а також НАПИШИ міні ЕСЕ на тему: 
НОВОРІЧНІ СВЯТА і отримай ПОДАРУНОК 
від редакції ЖЫРНОЇ газети. 

З ПОВАГОЮ СРК 

Студентська Рада бажає всім студентам гарно 
здати сесію і не нервувати, як це робили ми:D 

Що, Ви побажаєте першокурсникам при складанні першої сесії? 

- Я хочу побажати їм великої витримки, побільше 
гарних оцінок та в майбутньому, щоб у кожного 
студента не було заборгованостей. 

Газета була створена завдяки Адміністрації та Студентської Ради Коледжу! 

Гурінова Леся 
Олександрівна 

Редактор: mashovets Фоторедактор: YASYA 

КЕПІТ - 2011 

Редакція «ЖЫРНОЇ ГАЗЕТИ» вітає переможця конкурсу на кращу 
статтю – Приходько Марію! 
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