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Вітання від СРК 
  

Зелений парк Коледжу (GPK) – адаптаційний проект для 
студентів І курсу в якому приймають участь активні студенти, 
студенти-куратори старших курсів. Завдяки цьому проекту, який 
проводиться на початку навчального року (кінець вересня), група 
студентів відчуває себе колективом, виявляються лідери у групі та 
вміння працювати в команді. 
Презентація груп І курсу – культурно-виховний захід, в якому 
студенти мають можливість презентувати свою групу, виявити 
творчі здібності, вони писалисценаріїсвоїхномерів, складалипісні, 
танці, шиликостюми. Навсецепішлодужебагатосил, 
творчоїенергіїтачасу 
Осінній марафон – спортивні змагання, метою якого є виявлення 
активних, спортивно підготовлених студентів для подальшої участі 
в різних проектах. 

Святкування Дня працівника освіти – культурно-виховний 
захід, який надає можливість учасникам реалізувати свої творчі 
фантазії та зробити приємний подарунок усім працівникам 
Коледжу та Університету. 

Із повагою Кримова Сніжана 

Смачна країна – дійство,  де хлопці та дівчата не мали кордонів 
фантазії у приготуванні їжі. На столах були і борщ з салом та 
часником, і деруни, і вареники, і узвар, і домашня ковбаска. 

Андріївські вечорниці – краєзнавчий проект, де студенти І курсу 
згадують та екранізують події та традиції української молоді перед 
святом Андрія (ворожіння, пісні, танці). Всі присутні поринули у 
далеке минуле наших предків. 

 

Ось і почався ваш перший рік у Коледжі: початок у новому, більш дорослому 
житті. Я думаю, що усі чекали цього моменту, і запевняю – ви не розчаруєтеся. 
Наш Коледж представляє собою не лише заклад, де ви зможете отримати 
кваліфікацію молодшого спеціаліста, але й місце, де вас чекають. Ми, як тимчасова 
студентська рада Коледжу, обіцяємо, що ваш 1 курс ви не забудете ніколи. Це буде 
яскравий  та наповнений новими подіями і знайомствами рік. Тож,  вітаємо вас у 
КЕПІТі. Пам’ятайте, що адміністрація та студентська рада Коледжу завжди раді 
вам допомогти, підказати та направити. Успіхів та усього найкращого. 



  

Проект «Bestgroup» - екскурсійна поїздка групи студентів до 
одного з міст України, найчастіше це Львів, яка є  результатом 
усіх проектів протягом навчального року. 

 

Вручення дипломів – випускне свято, яке проводиться по 
закінченню Коледжу. В урочистій атмосфері вручають 
випускникам диплом молодшого спеціаліста та атестат про 
закінчення середньої освіти. 

Вручення залікових книжок – захід для студентів І курсу, де 
вони мають можливість познайомитись з викладачами 
випускаючих кафедр, почути побажання перед першою у своєму 
студентському житті сесією та отримати залікові книжки у 
святковій  атмосфері. 
 
Алло, ми шукаємо таланти! – захід для студентів Коледжу, де у 
кожного є шанс показати на що він здатен і отримати нагороду.   

 
 

Зимовий уікенд – весело, із спортивним азартом проходять 
змагання. Переможців обов’язково нагороджують пам’ятними 
призами. 
 

Міс та Містер Коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій – захід, у якому приймають участь студенти, які 
доводять що вони мають право бути найкращими, демонструючи  
на сцені свої здібності та таланти. 
 

День народження Коледжу – культурно-виховний захід, де 
підводяться підсумки року по олімпіадам, проходить 
нагородження та відзначення найкращих студентів, викладачів, 
кураторів. Визначається та нагороджується найкраща група І 
курсу. У плані заходу обов’язкова концертна програма. 

День родини в Коледжі проводиться до Міжнародного дня сім’ї. 
На свято запрошуються батьки студентів, викладачі, куратори. У 
програмі свята: концертна програма у який беруть участь студенти, 
нагородження подяками батьків, слова подяки кураторам та 
викладачам. 



 

Кримова Сніжана, П-2 
голова тимчасової СРК, 

 063-702-73-28 

Нагірна Наталія, МА 
голова діючої СРК, 

093-228-02-95 

Коляда Влада,ФіК-екс 
розважальний комітет, 

093-548-08-91 

Овсієнко Ніка, П-1 
розважальний комітет, 

063-702-73-28 

Гольцева Аліна, П-1 
інформаційний комітет, 

096-448-09-86 

Виберг Анна, П-2, 
інформаційний комітет, 

063-607-10-16 

Петров Едуард,МД 
науковий комітет, 

093-548-08-91 

Корженко Олексій, ФіК-
екс науковий комітет, 

050-714-68-53 

Польовик Катерина, П-1 
комітет зі студ.питань, 

063-582-45-07 

Лемешко Артем, П-2, 
спортивний комітет, 

093-119-62-03 

Чаюн Дмитро,МД 
преса, 

093-548-08-91 

 

Вересень –  чудовий  місяць року: після літньої перерви розпочинається  новий етап у житті. І це 
не просто слова, адже для студентів третього курсу  вересень – це початок написання 
фінального акорду на шляху до диплому, а для наших першокурсників – це просто ноти «До» та 
«Ре», бо до фіналу ще дуже далеко. Але ці перші нотки настільки мелодійні та неповторні, що 
запам’ятаються на все життя. Тому, не будьте байдужими, знайдіть себе та проявіть свій 
неповторний потенціал у проектах Університету та Коледжу і відразу відчуєте, як ваше життя 
стане значно яскравішим. Із початком студентської мандрівки!) Із повагою Чаюн Дмитро 

Головний 
редактор: 

Чаюн Дмитро 
Фото-редактор: 
Нижник Ярослав 
Нагірна Наталія 

За підтримки  
адміністрації 

Коледжу 


