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Стоп, знято!
Оголошуємо переможців

фото-конкурсу

Вітаємо коледж та

Студентську раду з

Днем Народження

та

Підводимо підсумки

проекту «Best Group»
Також в номері:
результати Candy Step
та Kepit Fit

Ну що, ось ми і підійшли до фінішної прямої. Підсумки підбито, а ім’я переможців ми
дізнаємося зовсім скоро. Те, що всі групи без виключення виклалися на повну протягом цього
року - просто без сумнівів. Кожен намагався робити все, що від нього залежить.
Як куратор однієї з груп, я на собі відчув всі ці хвилювання, нервові зриви, страх поразки та
радість перемоги. Зараз, у такий підходящий момент я хотів би подякувати усім тим, хто
протягом всього цього часу був з нами поруч та допомагав, дякую усім активістам,студентам,
що
не
були
байдужими
та
завжди
пропонували
руку
допомоги.
Дякую моїй команді, фотографам, колумністам, департаменту поліграфії, адміністрації та
звісно ж – Студентській Раді Коледжу. На цьому ми не зупиняємося. Далі буде.

Із повагою Чаюн Дмитро

Стаття Року
Коли я перший раз побувала на концерті в актовому залі "КРОКу", (це
була посвята в студенти) я одразу відчула, що мені тут раді. Я була в
захваті від виступів студентів на посвяті, але я б ніколи не подумала,
що колись й мені доведеться знаходитись на цій сцені, а не в залі.
Потім пройшов приблизно місяць знайомства з колективом,
кураторами, звикання до нових обличь, і ми почали підготовку до
нашого першого проекту- Green Park of KEPIT. Це було настільки в
новинку для мене, що я не одразу зрозуміла, що до чого, але я була
впевнена, що ми маємо викластись на повну. І я вважаю, що мені дуже
пощастило з групою, яка так само, як і я, загорілася бажанням перемогти, виправдати очікування
кураторів та один одного. І ми змогли, перший конкурс - і перша перемога. Також ми відчули силу і
неменшу цілеспрямованість наших "конкурентів", які з часом стали для нас друзями. Перемога,
звісно, приємна річ, але треба вміти програвати і, в кінці кінців, просто отримувати задоволення від
участі. Цим речам нас навчили наступні проекти: "Осінній марафон", "День врятованого дерева",
демонстрація екібан до дня вчителя. Ми і не помітили як наблизились до наймасштабнішого
конкурсу "Презентації першого курсу". Ох, скільки сил, нервів
та часу було витрачено.Щоденні репетиції вже стали для нас
частиною життя. Ми, як і всі інші групи, водночас і чекали, і
боялися концертного дня. Тому, коли він настав, нас переповнювали емоції. Дехто навіть не зміг стримати сліз. Це було
незабутньо. Чим більше часу минало, тим більше нам хотілось
нових проектів. На щастя, попереду на нас чекали такі проекти
як " Я - ведучий 2" та найбільш творчий проект "Еко-мода", що запам'ятався всім яскравими та
неординарними "хендмейд" костюмами. Учасники "Еко-моди" могли відчути себе подіумними
моделями та проявити свою креативність. Після таких подій дуже важко повернутися
до буденного життя, але треба було сконцентруватися на сесії та скласти її на відмінно…

… В новому 2014-му році всіх шокували "Шоу талантів" та " Міс і Містер КЕПІТу". Мені не
довелося приймати участь в цих шоу, але їх розмах і виступи конкурсантів були дійсно феєричними і,
як на мене, кожен з них заслуговує окремої уваги. І ,звісно, не можу оминути найсмачніші конкурси
"Candy step" та "Смачна країна", що залишили слід не тільки в моїй пам'яті, але й "на боках". І тепер,
коли всі ці проекти позаду, мене переповнюють сум і вдячність. Вдячність моїй групі, в якій кожна
людина стала для мене другом, вдячність викладачам, які терпіли всі наші репетиції і були до нас
дуже поблажливими, вдячність Студентській Раді Коледжу, яка взагалі дає нам з вами можливість
насолоджуватися цими чудовими проектами, вдячність моєму найкращому куратору - Дарії
Василівні, яка завжди за нас вболіває всім серцем і душею і дуже допомагає як в навчанні, так і в
проектах, і ,звісно, вдячність моїм студентським кураторам. Аня,
Діма та Микита, група П2 вас дуже любить і дякує за те, що ніколи не
давали нам розслабитися, завжди підбадьорювали і терпіли нас. Ну що
ж, ніби всім подякувала, все написала, і залишилося лише дізнатись
результати всіх наших зусиль - переможця «Best Group», але, відверто
кажучи, не залежно від результату, я вже щаслива, хоча б тому, що стала частиною великої сім'ї
"КЕПІТу" та була учасницею ряду проектів, які відкрили для мене багато нових можливостей та
дали змогу познайомитись з чудовими людьми.
Із любов’ю Січевлюк Наталія

2013-2014 рік в цифрах

50

Студентів отримали почесний
сертифікат
активіста

23

Дерева було
врятовано за
ініціативою СРК та
екологічного клубу
«ЛОТОС»

18

22

225

Склав цьогорічний набір першокурсників

199 Годин репетицій

Км пробігли
студенти під час
спортивних проектів

Було зроблено

6800
фотографій

2

Загальна
кількість
проектів
Студентської Ради
Коледжу

160

Приблизна кількість
студентів-участників

Відра сліз було
пролито на сцені
актової зали

10

Літрів борщу
було зварено

для «Смачної країни»

Стоп, знято!

Користуєшся Instagram? Вважаєш, що саме твої фото найкращі і ти гідний перемоги? Тоді бери
участь у новому фото-конкурсі. Прикріпляй до фото тег #insta_kepit і ділися ними з друзями. У
кожному випуску буде публікуватися по два найкращих знімка. А наприкінці весни ми оголосимо
переможця. Так переможе найсильніший. Удачі!)

@ k_gresniuk

@ ptashechkaa

@ transparency15

Candy Step

Хочу почати з того, що в щастя є запах. Саме в цьому я
переконалася відвідавши, і беззаперечно взявши участь у
благодійному зборі коштів для дітей з дитбудинку "Candy step". Усі
групи принесли з собою різні солодощі. Чим тільки не були
заставлені столи: пироги, кекси, печиво та багато інших здобних
виробів. Акцію підтримали викладачі, студенти та зовсім незнайомі
люди. Повітря переповнювалося запахами свіжої випічки, а також
пахло, не повірите- щастям. Ви просто уявіть збирати гроші заради
того, щоб десь, в найближчому часі зраділа маленька дитина. Саме це дає нам наснаги працювати,
саме це мотивує нас робити хороші справи, адже усе хороше, що ми робимо повернеться колись й до нас.
Із повагою Василевська Анастасія

До уваги першокурсників:

У травні відбудеться концерт для
батьків, приурочений до
міжнародного дня родини, на
якому будуть вручені подяки від
Коледжу та СРК..
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