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Ось і закінчився місяць екології. Підсумки підбито, а переможці названі. Що ж стосується моїх 
особистих доводів, то я скажу коротко. Завдяки Дню Народження, листопад завжди був для 
мене улюбленим місяцем. У цьому ж році листопад можна іменувати місяцем безперервної 
праці та безсонних ночей.  Проте найскладнішим і, напевно, найвідповідальнішим етапом 
підготовки були останні години перед виходом на сцену. Як куратор однієї з груп, я був у 
самому епіцентрі та на власні очі бачив, як такі ж самі, як і я, хвилювалися за свої групи, як 
прямо на них клеїли костюми, і як за 5 хвилин до виходу вони могли розпадатися на частини. 
Таких стресів і ворогу не побажаєш, але без них не було б усього того, що ви побачили на 
сцені. Я вважаю, що все вдалося. Окремих слів заслуговує ЕКО «Лотос». З Днем Народження! 
Хай щастить!!! 

 

  Після успішної презентації першого курсу, "Еколотос" 
презентував новий проект "Місяць екології", присвячений 
екологічним проблемам та життю в гармонії з природою. 
 
Чесно кажучи, спочатку я скептично ставилась до цього заходу, 
бо вся ця інформація про глобальні екологічні проблеми вже була 
озвучена і почута мільйони разів! Але як же я помилилась! 
Фільми, презентації, інтерактивні ігри, екобрейнринг та ін. 
Учасники "Еколотосу" зуміли зацікавити та по-новому піднести 
вже знайомі нам факти. Але найсмачніша частина проекту на 
останнок - "Екомода". Кожна група отримала тематичний 
мультфільм і завдання придумати власний номер, 

дефіле та зробити костюми, використовуючи вторинну сировину: старі журнали, пакети, пластик 
тощо. Загалом, треба було креативно і нестандартно мислити!  Думаю, це найулюбленіша частина 
"Місяця екології" усіх груп. Скільки сил, енергії було використано! Але це було варто тих емоцій, 
якими учасники ділилися з глядачами! Саме цей проект зробив нашу групу дружнішою, ми почали 
краще розуміти один одного! Впевнена, що такі метаморфози сталися і з іншими командами. 
Мене вразили усі номери без винятку: різнокольорові папуги та пихаті півні від "ФіК-ексклюзив" з 
"Ріо"; феєричний "політ" сов у танці з "Легенд нічної варти" від "РПЗ"; неординарний погляд на 
зародження нового життя, дивовижні створіння та найбільша кількість стильних костюмів від "П-2" 
з "Льодовикового періоду"; запальні герої з мультфільму "Шрек" від "МД/КД"; милі монстри з 
"Корпорації монстрів", від "ОПСІК-1"; смішні міньйони та харизматичний злодій з "Нікчемного я" 
груп "ЕП/ФК"; відважні герої та екзотичні істоти з мультфільму "Вперед і вгору" від "П-1".  
 
 
 
 
 

Із повагою Чаюн Дмитро 

Про місяць екології 

Також реба подякувати "Еколотосу" за те, що вони вже 7 років нагадують нам про те, як важливо 
поважати природу та навколишній світ! І окремо, велике "дякую" від усіх студентів Олександру 
Пижову, голові "Еколотосу", за колосальну роботу та стальні нерви. З Днем Народження, ЕКО 
«ЛОТОС»!! Ваш шалений віслюк, Олеся Кузміщенко, МД-13К 

Стаття місяцю 



Рік тому я і мої одногрупники здобули перемогу в 
місяці екології, що вже тоді стало для нас деяким 
ривком уперед. Після цього ми замислилися про 
екологічні проблеми у більш глобальному розумінні 
та намагалися своїми силами якось покращити 
екологію нашої країни та світу в цілому. 
 
І ось тепер, майже рік потому я передаю звання 
найекологічнішій групі «РПЗ». Я дуже за них рада, 
адже ця перемога не далася нам просто так. 
Скільки сил та енергії біло витрачено на підготовку 
та участь у всіх проектах від ЕКО «ЛОТОСу». І як 
тепер зрозуміло, не дарма. Хочу сказати велике 
«спасибі» усім «конкурентам» за те, що створювали 
гарні умоги для конкуренції, а це багато чого варте. 
 
Що ж стосується інших груп, то я хочу побажати 
всім удачі, наснаги та купу натхнення. Все ще 
попереду! 

ЕКО  Мода 29 Листопада 2013 
 У минулу п’ятницю 29 листопада відбувся 

останній етап місяцю екології, а саме ЕКО 
Мода. Темою для цьогорічного концерту 
стали мультфільми. Основним завданням 
було дефіле у створених із вторинної 
сировини костюмів. Кожна із груп заслужила 
окремої хвали, а особливо наші переможці – 
група «РПЗ». Ось що з цього приводу думає 
куратор групи «РПЗ» Гольцева Аліна: 
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За підтримки  
адміністрації Коледжу 

До уваги першокурсників: 
Приходь на кастинги 18 лютого та 
17 грудня, та покажи свій талант. 
І може саме ти станеш наступною 
«Зіркою КЕПІТу». Більш детальна 

інформація на стенді СРК  

29 листопада в актовій залі Університету «КРОК», 

відбувся святковий концерт Еко-моди та святкування дня 
народження ЕКО «ЛОТОСу». Групи першого курсу 
проявили себе в дуже креативному стилі – виготовлення 
костюмів із вторинної сировини.. Чого ми тільки не 
побачили, правда, це було дуже круто. Особливо мене вразили 
«МД/КД» зі своїми запальними танцями,  «ОПСІК-1» зі 
своєю настирністю, «П-1», які не боялися йти на 
експерименти,  група «РПЗ» зі своєю креативністю та «П-2» 
зі своєю колосальною підготовкою. Загалом, кожна група 
проявила себе у новий, «екологічний» спосіб. 

Мені, як голові клубу та координатора Еко-моди було дуже приємно знаходитися в залі, переповненій 
позитивними емоціями. Найбільшу та найщирішу даку та вдячність я висловлюю людям, без яких 
цей би захід взагалі не відбувся б, це Овсієнко Вероніка та Лемешко Артем, спасибі Вам велике. 
Взагалі групи першого курсу показали справжнє шоу на сцені. Задана тематика для виступу 
(мультфільми) надала певну родзинку до кожного виступу. 
Також на святі були підбиті підсумки всього Місяця екології, переможцем якого стала група РПЗ, 
із чим я їх і вітаю. Групи «ФіК-екс» та «П-2» також заслуговують окремих слів та привітань, за 
друге та третє місце у конкурсі. Вітаю вас усіх з перемогою 
Дякую за свято любі КЕПІТовці!!! 

 

Останнє слово за головою 


