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Знайомтсво з
новою студ. радою

Це перший випуск «Жырної Газети», зроблений мною з чистою совістю.
Двічі важливий випуск. По-перше, тому що тепер я в складі діючої студ.ради, а не
тимчасової, і це, можна сказати – маленька перемога. По-друге, тому що для нашої
команди робота почалася рівно рік тому. Рівно рік тому почали підбирати кандидатів
для подальшого СРК і вже тоді, разом з колишнім головним редактором «Жырної
газети» Олегом Машовцем ми зробили нашу першу спільну газету.
Хочемо ми цього чи ні, але ми – СРК з тих пір в певному сенсі виступаємо перед
публікою і саме зараз – наш бенефіс!)
Із повагою Чаюн Дмитро

Про звітно-виборчу конференцію
Цьогорічні

вибори

до

студенстської

ради

запам'яталися, напевно, всім, оскільки вони були дуже
емоційними. Актова зала була заповнена студентами
всіх курсів коледжу, які були як делегатами, так і
кандидатами.
Слід
відмітити
відважних
першокурсників, які не побоялись приймати участь у
боротьбі та були достойними конкурентами другому
та третьому курсам. Особисто я була секретарем
виборів, тому могла відчувати хвилювання
кандидатів та підтримку залу. Затамувавши
дихання та очікуючи результатів кожен вболівав за
свого кандидата та щиро радів його перемозі або
співчував поразці. Але, напевно, не знайдеться студента, який не був би задоволений
новообраною командою СРК. Як на мене, ці люди заслуговують на нашу довіру та повагу.
Звичайно, до певних комітетів студенти проявляли більший інтерес ніж до інших, але, я
сподіваюся, що ці вибори заохотять студентів до більшої активності. Всі комітети є посвоєму цікавими і,звичайно,потребуть уваги та відповідальності.
Велику підтримку студентам надав деканат та адміністрація коледжу, які приймали участь
в обговоренні програм кандидатів. Особлиої подяки заслуговує тимчасовий СРК, котрий зміг
організувати ці вибори на вищому рівні.
Після закінчення конференції всі перебували під позитивним враженням, особливо
новообраний колектив СРК. Хотілося би побажати їм плідної роботи та успіхів у проектах і
навчанні.
Із повагою Сичевлюк Наталія, П-2/13К

Стаття місяцю

Знайомство з новою студ.радою
«…

Активні,

яскраві, тямущі студенти, які можуть повести за собою і

змотувати всіх, зможуть дати потрібну, корисну інформацію для роздумів –
це
саме
ті
люди,
яких
потребує
студ.рада.
Протягом року ми вивчали кожного студента, повірте кожного. А раптом
пропустили б прихований потенціал?! Але як підтверджує практика,
студенти, яким насправді цікаво створювати щось нове, бути частинкою
чогось особливого, залишаються до кінця. Що стосується нової голови, то я
думаю, що Сніжана це та людина, яка зможе направляти, підтримувати та
організовувати роботу в команді.
Звичайно ж я хочу побажати новій студ. раді нових, масштабних проектів.
Активних студентів. Знаходити спільну мову з адміністрацією. Бути один
за одного. А ще бажаю вам помилок. Незначних, звичайно, адже
помилки – це завжди досвід, а без досвіду важко чогось навчитися. А найголовніше, що у вас повинна
бути та іскра, яка завжди буде вам допомогати креативи ти, працювати і запалювати інших студентів. В
добру путь.»
Нагірна Наталя, попередня голова СРК

Ну що ж, тепер все супер офіціально і ми можемо приступити до
справ. Вже найближчим часом ми почнемо проводити проекти для
першокурсників. Також у планах нові проекти, які обов’язково
втілимо у життя. Що стосується нового складу студ. ради, то всі ці
люди дуже яскраві особистості з креативним уявленням про життя
Коледжу. Кожен із них сповнений сил та ідей, які ми з радістю
будемо намагатися втілити у життя. Я думаю, що всі ми відмінна
команда, і ми вас не підведемо!)
Кримова Сніжана, голова СРК

Хєєєй!

Дякую усім, хто проголосував за мою кандидатуру на звітно-

виборчій конференції. Для мене це дуже важливо. Майже 3 роки я йшов
до своєї цілі, і ось вона. В нас вже є купа планів на наступний рік, і ми
обов’язкого зробимо все як найкраще для вас, мої дорогі першокурсники.
Усім тим, хто не отримав бажаного на виборах я хочу сказати одне. Не
зупиняйтесь, беріть участь у різноманітних проектах, зробіть так, щоб вас
запам’ятали. І вже в наступному році ви прийшли на вибори та здобули
перемогу. Удачі!
Лемешко Артем, заступник голови СРК

Хух!

Ну що ж, тепер можна сказати, що ми перегорнули нову

сторінку у житті Коледжу. Вже рік як ми готувалися до дня
виборів, і кожний отримав те, що він заслужив, адже на це був
покладений шалений труд та купу часу. Для усіх тих, хто так
нікуди і не пройшов в мене є одне прохання. Ні в якому разі не
покладайте руки, йдіть до своєї мети, реалізуйте себе, робіть усе,
аби у майбутньому стати не тільки кваліфікованим спеціалістом,
але й хорошою людиною. Чаюн Дмитро, редактор «Жырної газети»

Спасибі всім велике за те, що повірили в мене, я вас не підведу. В голові вже
купа нових ідей, обіцяю що ваше життя в коледжі буде найяскравішим, і
кожен захід буде у вашій пам'яті все життя. Так само дуже чекаю своїх
активістів, у нас дуже багато роботи попереду, і це буде круто, так що вже з
середи чекаю вас в 115-1.
Овсієнко Ніка, голова розважального комітету

Дорогі мої, рада була бачити вас усіх у цей вівторок на виборах. Я не
буду багатослівна. Вітаю всю нашу студ. раду, ми таки відмінна
команда, а всі ті, хто не пройшов, не турбуйтеся, у вас все попереду. І
пам'ятайте, "Хто володіє інформацією, володіє світом"

Гольцева Аліна, голова інформаційного комітету

А я зі свого боку постараюся зробити так, що б у Вас, наших коханих
студентів було як умога менше конфліктів з викладачаи. Спасибі Вам, за
ваш вибір, це дійсно дуже важлива і хвилююча стадія в історії творення
історії Коледжа. Ми будемо творити для Вас, що б прикрасити Ваше
життя. Всіх люблю ❤

Полєвік Катерина, голова комітету зі студ. питань

Наука, наука, наука. Тепер в вашому житті її буде ще більше, але вона
буде ще цікавішою. В мене вже є чіткий план на цей рік, куди входять як
культурно розважальні походи до театрів чи музеїв, так і захисти
МАНівських робіт та різноманітні конференції. Все ще попереду!)

Корженко Олексій, голова научного комітету

По-перше,

хочу приєднатися до всіх вищесказаних привітань і слів

підтримки. Ну і по-друге, зобов'язуюсь тримати вас всіх у формі, адже у
здоровому тілі здоровий дух. Пам’ятайте це, як аксіому чи якусь хімічну
формулу. Ми з вами ще побачимося!)

Григорович Віталій, голова спортивного комітету

Головний редактор:
До уваги першокурсників:
У п’ятницю, 29 листопада в актовій
залі Університету «КРОК»
відбудеться проект екологічного
клубу ЛОТОС - «Екомода».
Початок о 14:30
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