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Напевно, має бути сумно, адже не всі прощаються з Коледжем до вересня. Випускникам цього
року належить увійти в нове, більш серйозне і доросле життя. Попереду університет найголовніший і вирішальний етап у вашому становленні як професіонала, тому плани на
майбутнє я пропоную будувати вже зараз. Більше всього хочеться побажати вам терпіння і віри в
себе, тому що це дійсно важливо, особливо у наш час.
Що стосується мене, то я теж йду в своєрідну відпустку, адже попереду канікули. Це був
найскладніший, найцікавіший, найдивніший і
найзахоплюючий рік у моєму житті.
До речі, це останній номер Жирній Газети, над яким я працював, тому що, незважаючи на всі мої
грандіозні плани на осінь з її поліпшення, я вирішив покинути пост головного редактора.
Сподіваюся, ви не будете нудьгувати без мене) Чому я так вирішив? Тому що зовсім скоро я поїду
в Лондон, щоб пройти інтенсивні курси в Saint Martins School, а вже з осені - упор на навчання і
робота над новими проектами, про що я звичайно ж буду тримати вас в курсs. І ні, я не збираюся
міняти світ. У своєму розвитку я ще дуже далекий від таких чистолюбивих поривів, а істинної
владою щось змінювати, творити володіє тільки той, хто має владу над собою. Мені в цьому плані
точно є над чим працювати. Думаю, що вам також є над чим подумати. Так що, любі випускники,
удачі вам, наснаги та безкомпромісної віри у себе. Знайдіть себе!) Із повагою Чаюн Дмитро

Коледж пишається вами
Дорогі випускники! Сьогоднішній день – це
важлива подія, оскільки від тепер розпочинається
новий етап у вашому житті. Етап, наповнений
важливими рішеннями, які ви повинні будете прийняти
непростими запитаннями, на які вам потрібно буде знайти
відповіді, складними завданнями, які необхідно буде вирішити.
Бути дорослими – це непросто, бо від них очікують зважених
вчинків, розважливих думок, усвідомленої відповідальності не лише за власне життя, а й за
долі тих, хто знаходиться поряд, за долю всієї Батьківщини. Але ми переконані, що ви
здолаєте всі виклики, які диктує нам час. Інакше бути не може, бо українська молодь – це
юнаки та дівчата, якими пишалася б кожна країна світу. А Коледж пишається вами
найбільше! Ми впевнені у майбутньому нашої держави, бо знаємо справжню цінність тих,
хто його будуватиме! Бажаємо від щирого серця, щоб ваше життя було успішним та
достойним, щоб вами пишалися батьки та діти. І головне, щоб ви самі пишалися собою!
Наші душі та серця завжди відкриті для вас! Щасливої вам долі!!!

З перших вуст
Любі випускники! Відсьогодні ви стоїте на порозі нового життя. Ви
зробили ще один крок на своєму життєвому шляху. В цей урочтий
день я хочу сказати, що життя дається нам один раз. Тому цінуйте
кожну його мить, бережіть кожну його хвилину. Я бажаю вам
досягти успіху у будь-якій сфері, куди ви подастеся. Але пам’ятайте
- щоб досягти успіху треба дуже наполегливо працювати
та не забувати про віру у себе.
Життя – це суцільна контрольна робота з подальшим аналізом та виправленням помилок.
Пам’ятайте: не помиляється той, хто не хоче чомусь навчитися. Не бійтесь робити
помилки, бійтесь нічого не робити. Бажаю вам успіхів, натхнення, щасливої долі. Хай
завжди з вами поруч будуть Віра, Надія та Любов!

Із повагою Світлана Вікторівна.

Ось і пролетіли ці 3 роки навчання в коледжі. Було багато чудових
моментів, хтось приходив, хтось, нажаль йшов, але головне те,
що залишались найголовніші, ті, що творили зі мною велику
історію життя коледжу. Пам’ятаю перші дні, ми всі такі зелені,
нічого не знаємо, нас ніхто не знає, але треба щось робити,
рухатись, в цьому нам багато хто допомагав. Радує той момент,
що в нас вже с перших днів ставляться до тебе, як до рідної
людини і допомагають з повним комфортом адаптуватись до
бурхливого життя в КЕПІТі. Ще з того моменту, як ми стали студентами коледжу, мені
здавалось,що нам доведеться вступати в доросле життя самим, але я помилявся. В нас
була дуже чудова підтримка від адміністрації, яка давала можливість розвитку, та від
людей, які вже в цьому побували і лише старші від нас на декілька років. Я маю на увазі
студентську раду. Завдяки їх роботі та підтримці з боку деканату, ми не мали змоги
сумувати, тому що кожен день доводилось навчатись і не просто, а з бажанням дізнаватись
щось нове. Мені особисто доводилось брати участь в заходах і як учасник, і як організатор.
Як за час минулих студентських рад, так і теперішньої. Хочется подякувати кожному, хто
за ці 3 роки був моєму житті, хто кожен день навчався, дізнавався та вчив зі мною щось
нове. Дякую за віру в нас нашому куратору Світлані Вікторівні. Яка як мати нас оберігала
від проблем, допомагала коли була необхідність в цьому, та настаново рухала нас по дорозі у
наше світле майбутнє.
Також окреме «дякую» я хочу сказати Людмилі Петрівні. Дякую, що дали можливість мені
розвиватись, за те, що допомагали в особистих проблемах та завжди вірили у мої сили.
Радий буду і надалі співпрацювати та розвивати Коледж. Радий, що за ці роки навчання,
поруч завжди були ті люди, які близькі тобі по духу, що була і є міцна підтримка і опіка з
боку адміністрації та викладачів нашого КЕПІТу.
З КЕПІТом у серці, з КРОКом назавжди.
З любов’ю Савєл’ев Євген

Плани на канікули

Стоп, знято!

Три роки в якості студентки пройшли
в ритмі американських гірок вгору/вниз, але завжди на емоціях.
Саме тому літо - це прекрасна
можливість збалансувати свої сили,
спробувати
перебороти
власні
страхи, встановити власні рекорди,
реалізувати
особистий
wish-list,
загалом, зробити те, про що мріє
кожний студент на парі - виспатися
та
встигнути
засумувати
за
одногрупниками. Отже, до зустрічі у
вересні. Далі - цікавіше!
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