
 Всі мої колишні однокласники запитують: - “Чому саме 
цей коледж?”, і кожен раз я відповідаю по різному… На це є 
дуже багато причин.  
 Ставлення викладачів до студентів зовсім інше, та й 
вивчати предмети стало набагато цікавіше особливо коли 
знаєш, що це твій шлях у майбутнє. 
 Найголовніше те, що атмосфера у коледжі не 
змінюється завдяки адміністрації, котра завжди допомагає 
та оберігає студентів, в той час, як самі студенти 
невгамовно та весело проводять кожен день свого навчання. 
 Можна багато чого говорити про коледж, але нікому 
не зрозуміти, що таке КЕПІТ у всіх його кольорах, якщо не 
побувати тут хоча б один раз. 
 Студентська Рада — це одна велика команда на, яку 
можна покластися. Не дивлячись на всі сварки, поразки, бачиш 
все більше і більше позитивних моментів. 15 березня нам 
виповнилося 7 років. За цей час студентська рада вклала дуже 
багато, щоб урізноманітнити життя студентів. Усі “дякую”, 
оплески — це мабуть те, заради чого варто працювати і 
знову й знову зацікавлювати студентів та викладачів.  

З днем народження КЕПІТ та Студентська Рада. 
Вітаю Вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий-березень 
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Поки на вулицях Києва лютували давно 
небачені морози, в нашому КЕПІТі 
знову було спекотно, адже 27 січня 
відбулася подія, на яку всі так довго 
чекали, і до якої так старанно 
готувались. О 14:30 у актовій залі 
розпочався просто грандіозний 
концерт — Шоу Талантів.  
 Деякі студенти розпочали 
підготовку ще восени, а дехто був 
настільки впевнений у своїх силах, що 
готувався десь за кілька днів до 
виступу. Та не зважаючи ні на що, 
кожному вдалося гарно 
продемонструвати свої таланти та 
здібності. А показати, повірте було 
що: і запальні танці, і співи, ігри на 
музичних інструментах а також 
спільні номери конкурсантів. Глядачам 
дуже сподобалося… 
 Кажуть, оплески та овації було 
чути, аж на станції метро 
“Берестейська”. Жоден з учасників не  

 

залишився без підтримки дякуючи 
такій публіці.  Дякуємо Адміністрації 
та СРК, за сприяння яких стало 
можливе проведення такого дійства, а 
також членам студради, які спільно зі 
студентами підготували чудовий intro-
відеоролик до конкурсу. 
 Оцінювало талантів 
вельмишановне журі. Переможцем 
було обрано студента першого курсу 
спеціальності “ Розробка програмного 
забезпечення ” - Шевченко Владислава. 
Проте переможених не було, усі без 
виключення отримали чудовий настрій 
та подарунки від адміністрації та 
компанії «Oriflame». 
 Після такого концерту, ми з 
гордістю можемо сказати, що живемо 
та навчаємося поряд із талановитими   
людьми! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стінах КЕПІТу проводилася виставка 
фотографій з 16 по 30 березня. В фотовиставці 
мали змогу прийняти участь студенти I та II 
курсів. Переможець конкурсу буде оголошений 
на концерті «BEST-group» 2 квітня о 14:30 в 
актовій залі.  

 

Весела музика в холі Університету, радісні обличчя студентів, поздоровлення, 
вікторини та подарунки – так розпочинається святкування дня народження коледжу і 
студентської ради. Рівно 9 років тому коледж економіки, права та інформаційних 
технологій відкрив свої двері для всіх охочих одержати гарну освіту. І вже через 3 роки 
коледж випустив своїх перших студентів. З тих пір про КЕПІТ знають не тільки у 
Києві, а й за його межами. Це дуже сучасний коледж, де можна отримати глибокі 
знання  з обраної спеціальності. Потрібно віддати належне адміністрації коледжу і 
студентам, за те, що вже 9 років утримують рівень коледжу, і з кожним роком 
підіймають його все вище і вище. КЕПІТ користується великою популярністю, тому що 
з часу першого набору у коледж й до сьогодні кількість студентів зросла майже у 10 
разів. Чи це не найкраща нагорода і подарунок? Студенти активно захищають честь 
коледжу на міських та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах віддаючи цьому належне. 
Коледж вражає своєю дружньою атмосферою, великим спектром різних можливостей, 
налагодженим студентським самоврядуванням та багато іншого. А на завершення 
подякуємо коледжу, за те, що тут дуже приємно, гідно і престижно навчатися – це 
марка, навіть можна сказати, наш маленький бренд. Адже всі знають, що КЕПІТ – це 
високий рівень, престиж і величезний багаж знань. Дякую адміністрації і студентській 
раді, за те, що зробили цей коледж саме таким. Бажаю КЕПІТу благополуччя та 
процвітання.  

З любов’ю та найщирішими побажаннями! 

Сова Анастасія, 1 курс, Фінанси і 
Кредит - Ексклюзив 

Чому в школі уроки, а в університеті пари? 
Тому, що школярі вчаться, а студенти 
паряться! 

Студентське весілля: 
- Стривайте, а чому наречена не п’є? 
- Так вона не скидалася! 
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Студентство —                                         
ВІК ВЕРШИННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ! 

 
Студентський вік, як і будь-яка інша 
стадія життєвого циклу людини, має 
свою неповторну специфіку.      Так, 
якщо розглядати студента як людину 
певного віку, то для нього будуть 
характерні найменші величини 
латентного періоду реакцій на    
прості, комбіновані і словесні сигнали.           
По відношенню з іншими віковими 
періодами в юнацькому віці 
спостерігається найбільша  швидкість 
оперативної пам’яті і переключення 
уваги, рішення вербально-логічних 
задач і т.п. Таким чином, 
студентський вік характеризується 
досягненням найвищих, “вершинних” 
результатів, що базуються на всіх 
попередніх процесах біологічного, 
психологічного та соціального 
розвитку. 

Час навчання у вузі співпадає з 
другим періодом юності або першим 
періодом зрілості, який відрізняється 
складністю становлення особистих 
рис. Характерною рисою морального 
розвитку в цьому віці є посилення 
свідомих мотивів поведінки. Помітно 
закріплюються ті якості, яких не 
вистачало в повній мірі в старших 
класах:цілеспрямованість, рішучість, 
самостійність, ініціатива, вміння 
володіти собою. Підвищується 
інтерес до моральних проблем (мета 
та образ життя, зобов’язання, любов, 
вірність). Також здібність людини до 
свідомої поведінки в 17-19 років 
розвинута, ще не в повній мірі. Нерідко 
зустрічається немотивований ризик, 
невміння передбачати наслідки своїх 
дій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робити для когось більше, ніж 
він заслуговує (Ласло Фелеки) 

І саме цей вислів чудово 
підкреслює думку про те, що 
любов це давати, а не брати. Але 
треба досягти певного рівня 
розвитку своєї особистості, щоб 
цю істину засвоїти. Здатність 
любити тісно переплетена з 
відношенням людини до 
навколишнього світу, а не лише 
до одного “об’єкта” любові. Тому 
любов це певна установка, 
орієнтація характер. Хоча, 
більшість людей впевнені, що 
любов залежить не від власної 
здатності любити, а від 
властивостей того, на кого ми її 
спрямовуємо, і ці люди навіть 
впевнені, що якщо вони не 
люблять нікого, окрім “коханої” 
людини, це доводить силу, 
щирість їх любові, - це не любов, а 
симбіотичний союз! 

Сьогодні ми майже забули своє коріння,сьогодні ми майже забули хто ми є насправді. 
Ми носимо одноманітний одяг замість неповторних, несущих індивідуальність вишиванок. 
Ми майже забули свою історію, історію тих, хто зробив нашу країну 
справжньою,такою,яку ми зараз маємо - Україну. Ми їмо швидку їжу замість смачної, яку 
так смачно готують наші бабусі…Саме такі дні, як Шевченківські,які проходили з 15 по 19 
березня, і допомагають нам пізнати культуру українського народу… 

Дні,присвячені Т.Г.Шевченку,розпочались з інтелектуально-історичного брейн-рингу, де 
кожна з команд відрізнялася сплоченістю, командним духом та, звісно, бажанням стати 
кращими. Але знання та фортуна розставили все на свої місця. 

Наступним етапом була декларація шматочків творчості Тараса Григоровича. 
Інсценізація з п’єс, де сторінки книжки немов ставали дійсністю та здавалось, що це 
відбувається насправді. Декларація віршів, яка створювала ілюзію, розповіді від автора. 
Кожна з груп прониклась духом того часу… 

Продовжила святкування цих днів презентація страв української кухні. Де всі групи 
виклались на повну та приклали всі сили. Результат не змусив чекати. У всіх були свої 
родзинки: пампушки, вареники, налисники, узвар тощо. Продовжувати цей список можливо 
до безкінечності. 
 

Найкращим показником того, наскільки смачні були страви, став вердикт членів 
журі, які так і не змогли прийти до спільного рішення та визначити переможця,тому 
перше місце розділили одразу 4 групи. 

Останнім етапом стало представлення групами костюма одного з регіонів України, 
якій вони отримали шляхом жеребкування. Саме він показав неповторність вбрання не 
тільки в межах однієї держави, а навіть в межах одного регіону. Тут групи доклали всі 
зусилля, щоб якомога  краще передати красу вбрання, використавши 
презентації,пісні,танці,відео та  навіть намагались показати моменти одежі наживо. 

Що ж, ми всі пізнали більше про звички, традиції та обряди нашої 
батьківщини,скуштували найсмачніші страви, надягли українські вишиванки. Та кожен з 
нас, на шматочок зміг доторкнутися до України. Дуже дякуємо за ці дні щастя – дні 
Тараса Григоровича Шевченка! 
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14 лютого в коледжі святкували день усіх закоханих. В коридорах університету та 
коледжу відчувався дух романтики та кохання. Студенти дарували один одному 
валентинки, цим самим демонстрували свої почуття один до одного. Було приємно 
взяти участь в такому дійстві та відчути себе закоханим, даруючи свою любов 
іншій людині. Також в цей день можна було, зовсім безкоштовно, «зареєструвати» 
свій шлюб з іншою людиною. Це чудова нагода, для закоханих та просто друзів, 
ще раз довести справжність своїх почуттів. День закоханих - це гарне свято, яке 
допомагає нам у прості, сірі будні поринути у світ романтики та любові, і аж тоді 
ти починаєш відчувати себе по-справжньому потрібним своїм близьким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стів Джобс радить щодня запитувати себе: 
якби сьогоднішній день був останнім, чи робив 
би ти те, що робив сьогодні. Якщо ні, і так 
триває кілька день поспіль, треба щось 
змінювати. Пам’ятати про смерть – 
найкращий спосіб уникнути думки, що є що 
втрачати. Смерть – найкращий винахід 
життя, який очищує шлях новому. Студенти і 
є цим новим. Але це скоро зміниться. Не 
витрачайте цей обмежений час, щоб прожити 
чиєсь інше життя. Майте хоробрість 
слідувати своєму серцю та інтуїції. Бо саме 
вони, дивним чином, знають ким саме ви 
хочете бути насправді! 

Steve Jobs 
1955 - 2011 

Всім відомо, де навчаються 
найгарніші та найрозумніші хлопці й 
дівчата. Звісно, що у КЕПІТі. Отже, 
24 лютого за сприянням Адміністрації 
коледжу та СРК, було проведено 
конкурс « Міс і Містер КЕПІТ ». 

Для участі необхідно було 
підготувати коротеньке відео про себе 
(так би мовити, свою візитку), 
костюми, продемонструвати свої 
таланти і не забувати про чудовий 
настрій. 

Журі оцінювало  конкурсантів 
за різними критеріями: і краса, і 
харизматичність, і інтелект, а також 
бездоганне вміння чистити картоплю 
– всіма цими якостями повинні 
володіти Міс та Містер нашого 
коледжу. 

Після захоплюючих виступів, 
члени журі зібралися на нараду, а 
глядачі вимагали виступу учасників 
на біс. Зрештою конкурсанти, ще раз 
виконали спільне дефіле, а голова 
студентської ради коледжу – Нагірна 
Наталія та Міс Університету «КРОК» 
- Удовиченко Анастасією розважили 
публіку своїми співами. 

Згодом врешті-решт було 
обрано переможців. Ними стали 
Мельнікова Марія та Гришко Артем. 
Також журі визначило віце-міс та 
віце-містера і розподілили призи 
глядацьких симпатій. 

В завершенні цього дійства, 
можна було вийти на сцену, щоб 
привітати переможців, а також 
поділитися враженнями із друзями. 
Саме в такі моменти відчуваєш себе 
частиною великої КРОКівської 
родини. 
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є цим новим. Але це скоро зміниться. Не 
витрачайте цей обмежений час, щоб прожити 
чиєсь інше життя. Майте хоробрість 
слідувати своєму серцю та інтуїції. Бо саме 
вони, дивним чином, знають ким саме ви 
хочете бути насправді! 

Steve Jobs 
1955 - 2011 

Всім відомо, де навчаються 
найгарніші та найрозумніші хлопці й 
дівчата. Звісно, що у КЕПІТі. Отже, 
24 лютого за сприянням Адміністрації 
коледжу та СРК, було проведено 
конкурс « Міс і Містер КЕПІТ ». 

Для участі необхідно було 
підготувати коротеньке відео про себе 
(так би мовити, свою візитку), 
костюми, продемонструвати свої 
таланти і не забувати про чудовий 
настрій. 

Журі оцінювало  конкурсантів 
за різними критеріями: і краса, і 
харизматичність, і інтелект, а також 
бездоганне вміння чистити картоплю 
– всіма цими якостями повинні 
володіти Міс та Містер нашого 
коледжу. 

Після захоплюючих виступів, 
члени журі зібралися на нараду, а 
глядачі вимагали виступу учасників 
на біс. Зрештою конкурсанти, ще раз 
виконали спільне дефіле, а голова 
студентської ради коледжу – Нагірна 
Наталія та Міс Університету «КРОК» 
- Удовиченко Анастасією розважили 
публіку своїми співами. 

Згодом врешті-решт було 
обрано переможців. Ними стали 
Мельнікова Марія та Гришко Артем. 
Також журі визначило віце-міс та 
віце-містера і розподілили призи 
глядацьких симпатій. 

В завершенні цього дійства, 
можна було вийти на сцену, щоб 
привітати переможців, а також 
поділитися враженнями із друзями. 
Саме в такі моменти відчуваєш себе 
частиною великої КРОКівської 
родини. 
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Студентство —                                         
ВІК ВЕРШИННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ! 

 
Студентський вік, як і будь-яка інша 
стадія життєвого циклу людини, має 
свою неповторну специфіку.      Так, 
якщо розглядати студента як людину 
певного віку, то для нього будуть 
характерні найменші величини 
латентного періоду реакцій на    
прості, комбіновані і словесні сигнали.           
По відношенню з іншими віковими 
періодами в юнацькому віці 
спостерігається найбільша  швидкість 
оперативної пам’яті і переключення 
уваги, рішення вербально-логічних 
задач і т.п. Таким чином, 
студентський вік характеризується 
досягненням найвищих, “вершинних” 
результатів, що базуються на всіх 
попередніх процесах біологічного, 
психологічного та соціального 
розвитку. 

Час навчання у вузі співпадає з 
другим періодом юності або першим 
періодом зрілості, який відрізняється 
складністю становлення особистих 
рис. Характерною рисою морального 
розвитку в цьому віці є посилення 
свідомих мотивів поведінки. Помітно 
закріплюються ті якості, яких не 
вистачало в повній мірі в старших 
класах:цілеспрямованість, рішучість, 
самостійність, ініціатива, вміння 
володіти собою. Підвищується 
інтерес до моральних проблем (мета 
та образ життя, зобов’язання, любов, 
вірність). Також здібність людини до 
свідомої поведінки в 17-19 років 
розвинута, ще не в повній мірі. Нерідко 
зустрічається немотивований ризик, 
невміння передбачати наслідки своїх 
дій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робити для когось більше, ніж 
він заслуговує (Ласло Фелеки) 

І саме цей вислів чудово 
підкреслює думку про те, що 
любов це давати, а не брати. Але 
треба досягти певного рівня 
розвитку своєї особистості, щоб 
цю істину засвоїти. Здатність 
любити тісно переплетена з 
відношенням людини до 
навколишнього світу, а не лише 
до одного “об’єкта” любові. Тому 
любов це певна установка, 
орієнтація характер. Хоча, 
більшість людей впевнені, що 
любов залежить не від власної 
здатності любити, а від 
властивостей того, на кого ми її 
спрямовуємо, і ці люди навіть 
впевнені, що якщо вони не 
люблять нікого, окрім “коханої” 
людини, це доводить силу, 
щирість їх любові, - це не любов, а 
симбіотичний союз! 

Сьогодні ми майже забули своє коріння,сьогодні ми майже забули хто ми є насправді. 
Ми носимо одноманітний одяг замість неповторних, несущих індивідуальність вишиванок. 
Ми майже забули свою історію, історію тих, хто зробив нашу країну 
справжньою,такою,яку ми зараз маємо - Україну. Ми їмо швидку їжу замість смачної, яку 
так смачно готують наші бабусі…Саме такі дні, як Шевченківські,які проходили з 15 по 19 
березня, і допомагають нам пізнати культуру українського народу… 

Дні,присвячені Т.Г.Шевченку,розпочались з інтелектуально-історичного брейн-рингу, де 
кожна з команд відрізнялася сплоченістю, командним духом та, звісно, бажанням стати 
кращими. Але знання та фортуна розставили все на свої місця. 

Наступним етапом була декларація шматочків творчості Тараса Григоровича. 
Інсценізація з п’єс, де сторінки книжки немов ставали дійсністю та здавалось, що це 
відбувається насправді. Декларація віршів, яка створювала ілюзію, розповіді від автора. 
Кожна з груп прониклась духом того часу… 

Продовжила святкування цих днів презентація страв української кухні. Де всі групи 
виклались на повну та приклали всі сили. Результат не змусив чекати. У всіх були свої 
родзинки: пампушки, вареники, налисники, узвар тощо. Продовжувати цей список можливо 
до безкінечності. 
 

Найкращим показником того, наскільки смачні були страви, став вердикт членів 
журі, які так і не змогли прийти до спільного рішення та визначити переможця,тому 
перше місце розділили одразу 4 групи. 

Останнім етапом стало представлення групами костюма одного з регіонів України, 
якій вони отримали шляхом жеребкування. Саме він показав неповторність вбрання не 
тільки в межах однієї держави, а навіть в межах одного регіону. Тут групи доклали всі 
зусилля, щоб якомога  краще передати красу вбрання, використавши 
презентації,пісні,танці,відео та  навіть намагались показати моменти одежі наживо. 

Що ж, ми всі пізнали більше про звички, традиції та обряди нашої 
батьківщини,скуштували найсмачніші страви, надягли українські вишиванки. Та кожен з 
нас, на шматочок зміг доторкнутися до України. Дуже дякуємо за ці дні щастя – дні 
Тараса Григоровича Шевченка! 
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Поки на вулицях Києва лютували давно 
небачені морози, в нашому КЕПІТі 
знову було спекотно, адже 27 січня 
відбулася подія, на яку всі так довго 
чекали, і до якої так старанно 
готувались. О 14:30 у актовій залі 
розпочався просто грандіозний 
концерт — Шоу Талантів.  
 Деякі студенти розпочали 
підготовку ще восени, а дехто був 
настільки впевнений у своїх силах, що 
готувався десь за кілька днів до 
виступу. Та не зважаючи ні на що, 
кожному вдалося гарно 
продемонструвати свої таланти та 
здібності. А показати, повірте було 
що: і запальні танці, і співи, ігри на 
музичних інструментах а також 
спільні номери конкурсантів. Глядачам 
дуже сподобалося… 
 Кажуть, оплески та овації було 
чути, аж на станції метро 
“Берестейська”. Жоден з учасників не  

 

залишився без підтримки дякуючи 
такій публіці.  Дякуємо Адміністрації 
та СРК, за сприяння яких стало 
можливе проведення такого дійства, а 
також членам студради, які спільно зі 
студентами підготували чудовий intro-
відеоролик до конкурсу. 
 Оцінювало талантів 
вельмишановне журі. Переможцем 
було обрано студента першого курсу 
спеціальності “ Розробка програмного 
забезпечення ” - Шевченко Владислава. 
Проте переможених не було, усі без 
виключення отримали чудовий настрій 
та подарунки від адміністрації та 
компанії «Oriflame». 
 Після такого концерту, ми з 
гордістю можемо сказати, що живемо 
та навчаємося поряд із талановитими   
людьми! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стінах КЕПІТу проводилася виставка 
фотографій з 16 по 30 березня. В фотовиставці 
мали змогу прийняти участь студенти I та II 
курсів. Переможець конкурсу буде оголошений 
на концерті «BEST-group» 2 квітня о 14:30 в 
актовій залі.  

 

Весела музика в холі Університету, радісні обличчя студентів, поздоровлення, 
вікторини та подарунки – так розпочинається святкування дня народження коледжу і 
студентської ради. Рівно 9 років тому коледж економіки, права та інформаційних 
технологій відкрив свої двері для всіх охочих одержати гарну освіту. І вже через 3 роки 
коледж випустив своїх перших студентів. З тих пір про КЕПІТ знають не тільки у 
Києві, а й за його межами. Це дуже сучасний коледж, де можна отримати глибокі 
знання  з обраної спеціальності. Потрібно віддати належне адміністрації коледжу і 
студентам, за те, що вже 9 років утримують рівень коледжу, і з кожним роком 
підіймають його все вище і вище. КЕПІТ користується великою популярністю, тому що 
з часу першого набору у коледж й до сьогодні кількість студентів зросла майже у 10 
разів. Чи це не найкраща нагорода і подарунок? Студенти активно захищають честь 
коледжу на міських та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах віддаючи цьому належне. 
Коледж вражає своєю дружньою атмосферою, великим спектром різних можливостей, 
налагодженим студентським самоврядуванням та багато іншого. А на завершення 
подякуємо коледжу, за те, що тут дуже приємно, гідно і престижно навчатися – це 
марка, навіть можна сказати, наш маленький бренд. Адже всі знають, що КЕПІТ – це 
високий рівень, престиж і величезний багаж знань. Дякую адміністрації і студентській 
раді, за те, що зробили цей коледж саме таким. Бажаю КЕПІТу благополуччя та 
процвітання.  

З любов’ю та найщирішими побажаннями! 

Сова Анастасія, 1 курс, Фінанси і 
Кредит - Ексклюзив 

Чому в школі уроки, а в університеті пари? 
Тому, що школярі вчаться, а студенти 
паряться! 

Студентське весілля: 
- Стривайте, а чому наречена не п’є? 
- Так вона не скидалася! 
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