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Ну, що? З почином вас, дорогі першокурсники. У цю суботу відгримів перший проект у 
вашому студентському житті. Я думаю, що всі залишилися задоволеними. Журі було 
чесним і послідовним, а всі учасники просто неймовірними. Було дуже цікаво 
спостерігати за тим, як першокурсники бігають зі своїми плакатами, як у паніці 
репетирують свої сценки перед КВН’ом. Через декілька годин цьому святу підійшло 
логічне завершення. Але я не думаю, що це привід сумувати, адже після кожного свята 
завжди приходить нове. Усі результати оголошені, теми для презентації першого курсу 
роздані, так що повний вперед. Я в вас вірю! 

 

Із повагою Чаюн Дмитро 

Вступивши доКоледжу, я почала самостійне, 
і в той же час доросле життя. Переді мною 
відкрилися нові можливості, я стала 
дивитися на багато речей зовсім по іншому, і 
ставлення до них, відповідно, також 
змінилося. Нові знайомства домотають 
меня розвиватися в сфері своєї майбутньої 
професійної діяльності ще швидке, аніж це 
сталося би з самостійною роботою над 
собою. Обговорення різноманітних речей та 
пізнавальні пари роблять своє діло.  
Раніше я, напевно як і усі інші, вважала, що 
навчання це дуже нудно, але тепер я розумію, 
що помилялася. Якщо вкладати в це всю себе, 
то потім результати можуть здивувати 
навіть самого себе, що не дарма ти так 
наполегливо працював, думаю, що моя думка 
про студентське життя може бути тільки 
позитивною, адже цей шлях проходили усі, і 
це теж важливий етап у нашому житті. 
Бажаю всім тільки перемог!) 

 

Про студентське життя 

Перепелиця Юлія, МД-13К 

Стаття місяцю 



  

У минулу суботу, 28 вересня відбувся перший 
етап про проекту «Best Group", а саме конкурс 
«Green Park of KEPIT, що проходить щорічно у 
нашому парку Нивки. Конкурс являє собою 
комплекс різноманітних завдань, таких як квест, 
ерудит, КВН тощо.У цьому році за право 
називатися чемпіонами боролося 9 груп, кожен із 
них заслужив окремої похвали,а переможцями в 
цьому році стала група П-2. Ось що з цього 
привіду думає капітан команди. 

Це дуже велика честь для нас. Від лиця усієї 
групи я хочу подякувати усім тим, хто нас 
підтримував, створюв гарні умови для 
конкуренціі та взагалі всім тим, хто прийшов у 
цю суботу до парку. Але, окремі слова 
вдячності заслуговують наші куратори-
студенти, які увесь цей місяць завжди були 
поруч, та допомогали нам. Мені й досі не 
віриться, що саме наша команда здобула 
перемогу у GPK. Це був наш перший проект 
та перша перемога. Я впевнений, що не 
остання. 
                            - Валерій Рибченко, П-2/13К 

GPK Перші Враження 
 28 Вересня 2013 року 
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