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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!) 

 

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!!! 



 

  
Ці літні дні стали для кожного з вас символом нового відліку – ви 
підійшли до важливого рубежу на вашому доленосному шляху. Яким 
він буде, не в останню чергу залежить від професії, обраної вами. 
Озирніться, погляньте крізь роки, проведені у альма-матер — і 
кожен з вас впізнає себе у сором’язливому абітурієнті, веселому 
студенті, сповненому енергії і, нарешті, солідному випускнику. Для 

     

З перших вуст 

кожного з вас це був час, насичений новою інформацію та цікавими експериментами. Ви 
навчалися, проводили досліди, застосовували здобуті знання на практиці — і ось 
виходите із стін коледжу дипломованими молодшими спеціалістами. На когось із вас 
чекає стабільний професійний шлях, на когось — стрімкий кар’єрний зліт, а комусь ще, 
можливо, доведеться шукати себе у складній системі координат професійної 
самореалізації. Але за будь-яких умов пам’ятайте: знання, отримані вами у коледжі, що 
залишаться вашим цінним інтелектуальним капіталом. “Все своє ношу з собою” – казав 
давньогрецький мудрець Біант, і ваші знання теж назавжди залишаться з вами. 
Дипломи КЕПІТа відчинять для вас двері провідних компаній та установ галузі, адже 
статус випускника КРОКу свідчить про високий професіоналізм та затребуваність на 
ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Я вірю у те, що кожен із вас гідно 
представлятиме наш навчальний заклад і примножить його славу. 
Бажаю вам, дорогі випускники, успішного кар’єрного старту, безліч радісних подій, 
добробуту і процвітання. Нехай ваш шлях буде світлим, життєвим небосхилом — 
безхмарним, а на ваших обличчях завжди розквітають щасливі усмішки — такі ж 
безтурботні і сповнені віри у майбутнє, якими ви сяєте сьогодні. 

Дорогі мої випускники, вітаю вас з такою визначною подією! 
Повірте, що я знаю як ви себе зараз почуваєте, адже ви йшли до 
цього цілих три роки. Сьогодні завершився ще один дуже важливий 
та значимий етап у вашому житті. Сьогодні дійсно один з 
найурочистіших днів у вашому житті, оскільки перед вами 
відкриваються всі дороги та двері, що ведуть до них. З цього дня ви 
 

 

стаєте дорослими людьми, а це, насправді, дуже відповідально. Тож не підведіть ні 
мене, ні своїх батьків та в кінці кінців - себе, адже зараз саме час діяти. Діяти дуже 
швидко, точно та правильно. Сьогодні у вас перший випускний вечір, попереду будуть і 
інші, але цей самий важливий і дорогий для пам'яті. Тому запам'ятайте його. Наснаги 
вам. Та хай щастить!) 

 

З любов’ю Олена Юрієвна 

Звжди ваш, Українець І.В  
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За підтримки  
адміністрації Коледжу 

Стоп, знято! Плани на канікули 
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! 

Шульга Євгенія, ФК-екс 


