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З ДНЕМ Н�РОДЖЕННЯ  
КЕПІТ:)

Цього року КЕПІТу вже 12, у зв*язку з цим у нашому Коледжі проходить тиждень святкування, який розпо-
чався 20.03 та був насичений різними емоційними барвами. Адже разом з КЕПІТом свято принесли нам 
СРК і «Жырна газета», які мають 10-ти річний ювілей.    

Тиждень святкування прохо-

Студентське життя…Нічого не може з 
ним порівнятися! Надії, прагнення 
успіху, сподівання, мрії… Викладачі, 
друзі, одногрупники… Лекції, сесії, 
державні атестації… Концерти, зма-
гання, проекти, майстер-класи… Кон-
ференції, круглі столи, наукові семіна-
ри… Можна довго будувати асоціа-
тивні ряди, але це не допоможе повні-
стю передати глибину значення 
словосполучення «студентське життя»! 
Тож, дорогі студенти, цінуйте кожний 
день, кожну хвилину, використовуйте 
цей час на власну самореалізацію та 
досягнення. Живучи сьогоднішнім, 
думайте про майбутнє, робіть все для 
того, щоб воно було успішним.
Нам вже 12! Але головними на святі 
цього року будуть представники СРК 
всіх часів, адже Студентська Рада 
Коледжу відзначає своє 10 річчя!!! 

Аліна Гольцева - 
куратор рпз/1

  Другий рік я берусь за цю нелег-
ку справу- кураторство!
Я дуже рада, що декілька років 
поспіль про групу РПЗ все часті-
ше говорять як про сильну групу. 
Для тих, хто ще не знає, Альона 
Поварчук, моя колега, була 
однією із перших моїх вихован-
ців, нинішніх РПЗ другого курсу 
і, подивіться, яких висот ми 
досягли.
Разом з її групою ми багато чого 
пройшли і отримали першу в 
історії Коледжу відзнаку " Best of 
the Bestgroup"! 
А цей рік завзято намагаємося 
підтримувати планку і йти тільки 
вперед. Кожен повинен розуміти, 
що це група РПЗ, тут майже нема 
дівчат і це дуже складно. Чому я 
другий рік поспіль беру куратор-
ство над РПЗ?
Тому що брати групи юристів чи 
економістів це легко. А ви спро-
буйте вести вперед хлопців і одну 
дівчинку! Я вважаю, що в нас 
все вдається. Ми працюємо по 
максимуму, віддаємо останні 
сили. І який результат не був би, 
РПЗ кращі!
На мою думку, в трійці лідерів 
повинні бути ФК- Екс., Право і 
РПЗ-1!)
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Серед молодших кураторів першого курсу було проведено анонімне опитування щодо 
відсотків усіх груп на перемогу. В результаті маємо середній відсоток на перемогу від 
кожної групи:

 - Мд/фк: 10%                         - ФК-екс: 46.76%
 - Правознавство: 30.2%          - Еп/кд: 18%
 - ОПСІК: 13.3%                       - Рпз/2: 12.6%

Головний редактор:
БУЗОВЕЦЬКА АННА

ВИПУСК № 19КЕПІТ - 2015

Цей навчальний рік виявився 
"неочікуваним" по відношенню до 
груп першого курсу. Коледж 
відкрив для себе багато нових 
облич і талантів, що ,безумовно, є 
величезним внеском у творче 
життя КРОКу. "Поставити на 
когось" в битві Best Group дуже 
важко, адже з кожним конкурсом 
призери змінюються, і яким вия-
виться фініш, ніхто не знає, а 
кожен з кураторів просто тримає 
кулаки за свою групу. В свою 
чергу, вирішивши стати курато-
ром, я дуже хотіла не просту 
групу, ту, з якою буде цікаво пра-
цювати, але зайшовши в ауди-
торію, і побачивши 30 хлопців, я 
подумала "що я буду з ними 
робити?". Та вже з перших 
хвилин я зрозуміла, що мені діста-
лася неймовірно крута група! 
Група, з якою ми зламали всі 
стереотипи, група, яка не раз 
доводила, що бажання і наполег-
ливість головні запоруки успіху. 
Найголовніше для нас, кураторів, 
було довести усім, що "ОПСІКи" 
можуть все, і ми довели! Нас 
запам'ятали і я пишаюся, що я 
частинка цієї мужньої та друж-
ньої команди! Ми - це сила, і 
бажаю кожній групі бути сильни-
ми, від цього боротьба лише заго-
стрюється. Привітання від директора

  Коледжу

Директор:
Сумбаєва Л.П.  

BEST GROUP

Валерій Пукас- 
куратор фк-екс

Особисто для мене 
фаворит очевидний, я не буду вига-
дувати і скажу як є, в цьому році 
переможе Ексклюзив!!!
Цього року було дуже напружене 
змагання, всі групи боролись до 
останнього і це дуже добре, але 
завдяки бажанню, вмінням та впев-
неності ФіК-екс довів, що він є 
беззаперечно номером 1.
Це змагання саме в цьому році було 
по-справжньому особливим, не 
тільки для групи, яка бажала повер-
нути корону собі, але й для мене. Я 
маю змогу в останній рік в коледжі 
вдруге виграти бест груп не тільки 
вже як студент, а ще і як студент-ку-
ратор, а це значне досягнення.
Цей рік змагань подарував нам 
незабутні емоції, бо жодна група не 
була поза грою, усім дістались 
хороші куратори, які були готові на 
все, заради своєї групи, і всі заслуго-
вують на повагу.
Чудова взаємодія між кураторами і 
групою - ось і є секрет успіху.
Хотіб би подякувати своїм колагам, 
а саме Альоні Коваль та Дмитру 
Максименку, які робили все, що 
могли та були просто неймовірними, 
деканату та студ раді коледжу за 
організацію цього чудового проекту 
і, звісно, своїй улюбленій групі за 
важку працю та прагнення перема-
гати, ви найкращі!)))

Оля Вавілова- 
куратор ОПСІК

ГАЗЕТА БУЛА СТВОРЕНА ЗА ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ТА СТУДЕТСЬКОЇ РАДИ

 Її історія – це історія успіхів, перемог 
та досягнень. А це ж лише початок – 
попереду нові студенти, нові проек-
ти, нові перспективи. Бажаємо вам 
всім небайдужим, активним, непо-
вторним залишатися завжди прикла-
дом справжнього студента, який 
створює не лише власну успішну 
біографію, а й чудову історію закла-
ду, в якому навчається. Ми пишає-
мося вами, пишаємося нашими 
студентами, які створюють нові 
сторінки книги під назвою «Коледж 
економіки, права та інформаційних 
технологій». Вітаємо всіх викладачів, 
працівників Університету. Давайте у 
цей день всі разом сформуємо у 
думках щасливе та успішне майбутнє 
нашого Коледжу, і тоді все так і 
станеться, бо ми з вами найкращі!!!

Молодші куратори поділилися останніми враженнями про конкурс
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СРК- 10 років
Привітання усіх Голів СРК за історію Коледжу

                                                                                  

Марта Кушик

Ірина Тулякова
Найголовніше досягнення для мене - це було 
як раз створення органу Студентського 
самоврядування в коледжі, формування того 
фундаменту, який допоміг СРК стати 
сильною та ефективною організацією. Дуже 
гріє душу бачити логотип, який розроблявся 
10 років назад, святкувати ювілей "Жирної 
газети" та спостерігати за розвитком 
проектів, які роблять життя студентів 
Коледжу яскравим та насиченим. В часи коли 
я була головою Студради коледжу, ми 
отримували перемоги та визнання як в стінах 
"КРОКу" під час рейтингів спеціальностей, 
так і за його межами, тому що активно брали 
участь в Студентських республіках, в 
діяльності органів студентського 
самоврядування району, міста, України. Для 
мене створення та існування СРК - одне з 
найбільших досягнень, якими я буду 
пишатися все життя. 

 Я вважаю, що Голова СРК - це не посада, 
а поклик душі, який впливав на кожен день 
мого студентського життя. Звичайно, 
отримавши таку відповідальність в 15 
років, я багато чому навчилася і це 
вплинуло на мій розвиток як професійний, 
так і особистісний. Але найголовніше на 
що вплинула СРК в моєму житті, це те, що 
команда, яка була сформована 10 років 
назад, є командою, яка супроводжує мене 
і сьогодні. Я знаю, що нас об'єднують одні 
цінності та впевнена, що маю сильний тил, 
який завжди буде поряд. Зараз це вже не 
просто дрім тім СРК, це мої надійні друзі та 
рідні. Ми хрестимо дітей один одного, 
святкуємо наші Дні народження, 
підтримуємо у будь-який час.  Можна 
сказати, що завдяки СРК я є 
універсальним спеціалістом, відкрила свої 
майбутні професійні вподобання, 
"зліпилася" як особистість :)

Мені здається, що не можна 
покинути посаду - Голова СРК. 
Це той стан душі, спосіб 
мислення та життя, який буде в 
мені завжди. Але якщо згадати 
нашу останню конференцію, то 
були відчуття гордості та 
впевненності, що подальше 
майбутнє СРК буде ще більш 
насиченим та крутим.Так 
тримати.

 Студентські роки в Коледжі і в його 
студентському житті - це незабутньо. Це була 
свого роду школа життя й інструмент, який 
допоміг і не тільки мені знайти своє 
покликання, зрозуміти, ким ти дійсно хочеш 
бути в своєму житті. СРК - це можливість 
самовираження, прояву свого таланту та себе 
як особистості. Також СРК стало 
фундаментом мого розвитку в студентському 
русі, що дозволило мені реалізувати багато 
проектів. І надалі сприяло тому, що я стала 
Головою Студентської ради Університету та 
отримала такі нагороди як: Студент року 
КЕПІТу, Зірка КРОКу.                                                                             

Я не вважаю, що на мене вплинула 
посада. На мене вплинула величезна 
кількість людей і подій. Мені дуже 
пощастило, що я була членом СРК, 
що зробило моє студентське життя 
незабутнім та яскравим. Я вступила 
до коледжу маленьким і просто 
активним дівчиськом, а випустилася 
як сформована особистість з 
величезним багажем знань, досвіду, 
почуттям впевненості і бажанням 
підкорити весь світ.
СРК дозволило мені побачити свої 
сильні сторони, показало слабкі, 
надало можливість розвиватися і 
вдосконалюватися. 

Коли я покинула посаду 
голови, перше, що я відчула- 
це порожнечу, і відчуття дуже 
великої втрати. СРК було для 
мене всім. Коледж економіки, 
права та інформаційних 
технологій БУВ, Є І БУДЕ моєю 
родиною, ... а я зараз як 
доросла дитина, яка виросла 
та пішла з батьківського дому, 
а зараз приїжджає по великих 
святах в гості.

Вікторія Майданова
Якщо говорити про досягнення СРК, то це: 
міцна команда, реалізація старих та 
впровадження нових проектів, було створено 
команду КВК, було налагоджено дружній та 
творчий зв'язок з іншими студентськими 
радами університету, представники СРК 
вперше почали входити до складу 
педагогічної ради Коледжу, перемога у 
КРОКівському фестивалі "НІВРОКУ". Після 
випуску з Коледжу разом з Кравцовим 
Денисом та Верейці Стефанією було створено 
проект "Я Ведучий". В цілому була 
пророблена велика робота для удосконалення 
роботи СРК та досягнення нових вершин.На 
мене, безсумнівно, вплинула робота в СРК. 
Після того, як моя історія в СРК закінчилась, я 
зрозуміла, ким хочу бути у майбутньому! Тому 
при виборі спеціальності мій вибір впав на 

 Завдяки СРК я маю рідних людей, з якими 
ми спілкуємось і досі. Маю кохану людину. 
Маю яскраві спогади, та бажання 
повернути час назад, щоб прожити цю 
історію ще раз :)
 Робота в СРК додала більше впевненості 
у моїх починаннях в майбутньому. 
Розвинула лідерські якості. Навчила 
роботі у команді. А головне, навчила не 
тільки слухати, а й чути. 

Лишати свій пост голови СРК 
було емоційно дуже тяжко. 
СРК став для мене 
невід'ємною частиною мого 
життя. Майже три роки, 
кожного дня мої думки були 
присвячені тільки одній 
справі. Тому для мене це 
було нелегко.

Наталія Нагірна
Із СРК 4 ми досягли багато чого : ми 
зберегли традиції СРК (навіть ті, котрі 
включали у себе прихід додому о 1годині 
ночі), ми змогли навчити майбутнє СРК 
всьому тому, що використовували 
протягом декількох років, а найголовніше, 
ми змогли стати командою.  Звичайно, ця 
посада вплинула на моє життя, на моє 
навчання та взагалі на погляди у певних 
речах. Ми стали дорослішими саме за цей 
період, відповідальнішими та набралися 
різноманітного досвіду.Особисто я, коли 
поступила у КЕПІТ, ні на секунду не 
замислювалася, бути старостою чи, тим 
паче головою СРК..пппффф,я ж прийшла 
навчатися, але все це було до презентаціїї 
першого курсу, а потім я випадково 
постукала у 115-1 (ще тоді це був кабінет 
СРК- крутішої комори просто не могло 
бути для нас, там залишилося багато 
наших спогадів). 

Особисто мій характер змінила ця 
посада, ця робота..Я стала 
впевнішою у своїх діях та у самій 
собі, легше стало дивитися на певні 
речі і незважати на дрібязок,котрий 
не потрібен.
Завдяки СРК ,завдяки цим майже 3м 
рокам, я зрозуміла, чим реально 
хочу займатися у житті й почала 
рухатись у цьому напрямку. Ми 
навчилися головному- не здаватися 
та йти на перекір усьому, робити так, 
як любимо і бачимо.
Коли я покинула цю посаду,чесно 
кажучи, перше,що прийшло у голову 
це "Ейс, нарешті, більше ніяких 
пропусків пар, ніяких 
рефлексій,але...потім з першим 
роком у Університеті, зрозуміла, що 
трохи не вистачає цього.
 

Сніжана Кримова
Охххх.. Хіба роботу в СРК можна 
описати?? Це треба прожити! Але я 
спробую:)
В першу чергу, завдяки СРК і посаді 
голови я почала поважати себе такою, 
яка я є. Я домоглася величезного 
досвіду. Я досягла того, що знаю по імені 
і групі, де навчаються 80% студентів 
Кепіту. Я досягла того, що ректор 
Університету мені  видавав Подяку від 
Кроку. Я трішки загартувалась для 
дорослого життя, адже СРК вчить 
відповідальності. І також.. я досягла 
гордості моєї мами! Як на мене, так це 
найголовніше.Я познайомилася з дуже 
різними людьми, навчилася багатьом 
цікавим речам, дізналася стільки нового, 
про що і не підозрювала, змінила свій 
характер, переглянула плани на 
майбутнє, дізналася про адміністрацію і 
викладачів ближче... Того, що я 
отримала - просто не злічити.

Тільки люди зі студради залишалися в 
Кроці до 9 вечора та приїжджали до 7 
ранку. Робота в СРК - цілодобова! І як я 
вже писала, завдяки їй ти змінюєш свій 
характер, змінюєш свої цілі в житті, 
навіть, можливо, змінюєш думку з 
приводу твоєї майбутньої професії. 
Особисто я за 1,5 роки своєї роботи 
покращила ораторські здібності, 
отримала лідерські якості, навчилася 
бути організованішою, почала втілювати 
свої задуми в життя і багато багато 
іншого.. І я знову не зможу вам 
перерахувати все:) Це треба випробувати 
на собі. Можу сказати точно, через роботу 
в СРК - можна багато чому навчитися!
Те, як я залишила пост Голови СРК було 
дуже несподівано, і наскільки я знаю, не 
тільки для мене. В першу чергу було 
здивування, адже я точно не 
розраховувала, що піду в цьому році.Ну, а 
потім звісно, розчарування, смуток, в 
якійсь мірі туга... Але так тільки перший 
час.  

 На даний момент я не шкодую 
ні про те, що я займала посаду 
голови, ні про те, що зараз я 
вже її не займаю.. Особливо я 
вдячна Людмилі Петрівні та 
Лідії Михайлівні за їх мудрість, 
терпіння. Ви у нас найкращі! І 
спасибі моїй команді, з якою 
ми проходили не тільки самі 
солодкі часи. Ви у мене теж 
самі круті! І також спасибі 
минулій СРК, а особливо 
Наташі Нагірній та Маші 
Мельникової за їх допомогу та 
поради, які вони дають нам до 
цих пір. Як кажуть, "З КЕПІТом 
у серці, з КРОКом назавжди" І 
це правда, я ніколи не 
перестану бути частиною 
Кепіту. Так що СРК і КЕПІТ, З 
ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Всіх 
люблю:) Ваша Сніжана 
Кримова.

Я реально щаслива,що всі роки у 
КЕПІТі пройшли саме із СРК, з 
нашою командою. Вони в мене 
найкращі, тому що вони нереальні, 
вони дивні й завжди кричать одне 
на одного, але рідні люди, з котрими 
кожного разу є, що згадати.

Як СРК вплинула на ваше життя?
-Важко щось відповісти. Звичайно, 
прискорився ритм , завжди кудись   
поспішаю, весь час щось роблю. Буду 
старатися і працювати, щоб стати кращою 
Головою.
Як ви можете охарактеризувати 
роботу СРК цього року?
-Рекордна за своїм молодим віком 
Студ.Рада і брак досвіду  інколи дають 
про себе знати.

Добре, що у нас є підтримка деканату і 
багатьох студентів. Користуючись нагодою , 
хотів би висловити особисту подяку Олегу 
Машовцю та Аліні Гольцевій за допомогу у 
всіх проектах. 
Чого ви досягли, будучи головою і 
що нового зробили?
-Стали командою нарешті, навчилися 
розуміти один одного. Рано щось говорити 
про глобальні зміни. 

Бажаю команді і собі зрости в 
найращу СРК, у нас є всі шанси 
для цього, головне працювати і 
йти тільки вперед!

Джонатан Тела Голова СРК



2 3

СРК- 10 років
Привітання усіх Голів СРК за історію Коледжу

                                                                                  

Марта Кушик

Ірина Тулякова
Найголовніше досягнення для мене - це було 
як раз створення органу Студентського 
самоврядування в коледжі, формування того 
фундаменту, який допоміг СРК стати 
сильною та ефективною організацією. Дуже 
гріє душу бачити логотип, який розроблявся 
10 років назад, святкувати ювілей "Жирної 
газети" та спостерігати за розвитком 
проектів, які роблять життя студентів 
Коледжу яскравим та насиченим. В часи коли 
я була головою Студради коледжу, ми 
отримували перемоги та визнання як в стінах 
"КРОКу" під час рейтингів спеціальностей, 
так і за його межами, тому що активно брали 
участь в Студентських республіках, в 
діяльності органів студентського 
самоврядування району, міста, України. Для 
мене створення та існування СРК - одне з 
найбільших досягнень, якими я буду 
пишатися все життя. 

 Я вважаю, що Голова СРК - це не посада, 
а поклик душі, який впливав на кожен день 
мого студентського життя. Звичайно, 
отримавши таку відповідальність в 15 
років, я багато чому навчилася і це 
вплинуло на мій розвиток як професійний, 
так і особистісний. Але найголовніше на 
що вплинула СРК в моєму житті, це те, що 
команда, яка була сформована 10 років 
назад, є командою, яка супроводжує мене 
і сьогодні. Я знаю, що нас об'єднують одні 
цінності та впевнена, що маю сильний тил, 
який завжди буде поряд. Зараз це вже не 
просто дрім тім СРК, це мої надійні друзі та 
рідні. Ми хрестимо дітей один одного, 
святкуємо наші Дні народження, 
підтримуємо у будь-який час.  Можна 
сказати, що завдяки СРК я є 
універсальним спеціалістом, відкрила свої 
майбутні професійні вподобання, 
"зліпилася" як особистість :)

Мені здається, що не можна 
покинути посаду - Голова СРК. 
Це той стан душі, спосіб 
мислення та життя, який буде в 
мені завжди. Але якщо згадати 
нашу останню конференцію, то 
були відчуття гордості та 
впевненності, що подальше 
майбутнє СРК буде ще більш 
насиченим та крутим.Так 
тримати.

 Студентські роки в Коледжі і в його 
студентському житті - це незабутньо. Це була 
свого роду школа життя й інструмент, який 
допоміг і не тільки мені знайти своє 
покликання, зрозуміти, ким ти дійсно хочеш 
бути в своєму житті. СРК - це можливість 
самовираження, прояву свого таланту та себе 
як особистості. Також СРК стало 
фундаментом мого розвитку в студентському 
русі, що дозволило мені реалізувати багато 
проектів. І надалі сприяло тому, що я стала 
Головою Студентської ради Університету та 
отримала такі нагороди як: Студент року 
КЕПІТу, Зірка КРОКу.                                                                             

Я не вважаю, що на мене вплинула 
посада. На мене вплинула величезна 
кількість людей і подій. Мені дуже 
пощастило, що я була членом СРК, 
що зробило моє студентське життя 
незабутнім та яскравим. Я вступила 
до коледжу маленьким і просто 
активним дівчиськом, а випустилася 
як сформована особистість з 
величезним багажем знань, досвіду, 
почуттям впевненості і бажанням 
підкорити весь світ.
СРК дозволило мені побачити свої 
сильні сторони, показало слабкі, 
надало можливість розвиватися і 
вдосконалюватися. 

Коли я покинула посаду 
голови, перше, що я відчула- 
це порожнечу, і відчуття дуже 
великої втрати. СРК було для 
мене всім. Коледж економіки, 
права та інформаційних 
технологій БУВ, Є І БУДЕ моєю 
родиною, ... а я зараз як 
доросла дитина, яка виросла 
та пішла з батьківського дому, 
а зараз приїжджає по великих 
святах в гості.

Вікторія Майданова
Якщо говорити про досягнення СРК, то це: 
міцна команда, реалізація старих та 
впровадження нових проектів, було створено 
команду КВК, було налагоджено дружній та 
творчий зв'язок з іншими студентськими 
радами університету, представники СРК 
вперше почали входити до складу 
педагогічної ради Коледжу, перемога у 
КРОКівському фестивалі "НІВРОКУ". Після 
випуску з Коледжу разом з Кравцовим 
Денисом та Верейці Стефанією було створено 
проект "Я Ведучий". В цілому була 
пророблена велика робота для удосконалення 
роботи СРК та досягнення нових вершин.На 
мене, безсумнівно, вплинула робота в СРК. 
Після того, як моя історія в СРК закінчилась, я 
зрозуміла, ким хочу бути у майбутньому! Тому 
при виборі спеціальності мій вибір впав на 

 Завдяки СРК я маю рідних людей, з якими 
ми спілкуємось і досі. Маю кохану людину. 
Маю яскраві спогади, та бажання 
повернути час назад, щоб прожити цю 
історію ще раз :)
 Робота в СРК додала більше впевненості 
у моїх починаннях в майбутньому. 
Розвинула лідерські якості. Навчила 
роботі у команді. А головне, навчила не 
тільки слухати, а й чути. 

Лишати свій пост голови СРК 
було емоційно дуже тяжко. 
СРК став для мене 
невід'ємною частиною мого 
життя. Майже три роки, 
кожного дня мої думки були 
присвячені тільки одній 
справі. Тому для мене це 
було нелегко.

Наталія Нагірна
Із СРК 4 ми досягли багато чого : ми 
зберегли традиції СРК (навіть ті, котрі 
включали у себе прихід додому о 1годині 
ночі), ми змогли навчити майбутнє СРК 
всьому тому, що використовували 
протягом декількох років, а найголовніше, 
ми змогли стати командою.  Звичайно, ця 
посада вплинула на моє життя, на моє 
навчання та взагалі на погляди у певних 
речах. Ми стали дорослішими саме за цей 
період, відповідальнішими та набралися 
різноманітного досвіду.Особисто я, коли 
поступила у КЕПІТ, ні на секунду не 
замислювалася, бути старостою чи, тим 
паче головою СРК..пппффф,я ж прийшла 
навчатися, але все це було до презентаціїї 
першого курсу, а потім я випадково 
постукала у 115-1 (ще тоді це був кабінет 
СРК- крутішої комори просто не могло 
бути для нас, там залишилося багато 
наших спогадів). 

Особисто мій характер змінила ця 
посада, ця робота..Я стала 
впевнішою у своїх діях та у самій 
собі, легше стало дивитися на певні 
речі і незважати на дрібязок,котрий 
не потрібен.
Завдяки СРК ,завдяки цим майже 3м 
рокам, я зрозуміла, чим реально 
хочу займатися у житті й почала 
рухатись у цьому напрямку. Ми 
навчилися головному- не здаватися 
та йти на перекір усьому, робити так, 
як любимо і бачимо.
Коли я покинула цю посаду,чесно 
кажучи, перше,що прийшло у голову 
це "Ейс, нарешті, більше ніяких 
пропусків пар, ніяких 
рефлексій,але...потім з першим 
роком у Університеті, зрозуміла, що 
трохи не вистачає цього.
 

Сніжана Кримова
Охххх.. Хіба роботу в СРК можна 
описати?? Це треба прожити! Але я 
спробую:)
В першу чергу, завдяки СРК і посаді 
голови я почала поважати себе такою, 
яка я є. Я домоглася величезного 
досвіду. Я досягла того, що знаю по імені 
і групі, де навчаються 80% студентів 
Кепіту. Я досягла того, що ректор 
Університету мені  видавав Подяку від 
Кроку. Я трішки загартувалась для 
дорослого життя, адже СРК вчить 
відповідальності. І також.. я досягла 
гордості моєї мами! Як на мене, так це 
найголовніше.Я познайомилася з дуже 
різними людьми, навчилася багатьом 
цікавим речам, дізналася стільки нового, 
про що і не підозрювала, змінила свій 
характер, переглянула плани на 
майбутнє, дізналася про адміністрацію і 
викладачів ближче... Того, що я 
отримала - просто не злічити.

Тільки люди зі студради залишалися в 
Кроці до 9 вечора та приїжджали до 7 
ранку. Робота в СРК - цілодобова! І як я 
вже писала, завдяки їй ти змінюєш свій 
характер, змінюєш свої цілі в житті, 
навіть, можливо, змінюєш думку з 
приводу твоєї майбутньої професії. 
Особисто я за 1,5 роки своєї роботи 
покращила ораторські здібності, 
отримала лідерські якості, навчилася 
бути організованішою, почала втілювати 
свої задуми в життя і багато багато 
іншого.. І я знову не зможу вам 
перерахувати все:) Це треба випробувати 
на собі. Можу сказати точно, через роботу 
в СРК - можна багато чому навчитися!
Те, як я залишила пост Голови СРК було 
дуже несподівано, і наскільки я знаю, не 
тільки для мене. В першу чергу було 
здивування, адже я точно не 
розраховувала, що піду в цьому році.Ну, а 
потім звісно, розчарування, смуток, в 
якійсь мірі туга... Але так тільки перший 
час.  

 На даний момент я не шкодую 
ні про те, що я займала посаду 
голови, ні про те, що зараз я 
вже її не займаю.. Особливо я 
вдячна Людмилі Петрівні та 
Лідії Михайлівні за їх мудрість, 
терпіння. Ви у нас найкращі! І 
спасибі моїй команді, з якою 
ми проходили не тільки самі 
солодкі часи. Ви у мене теж 
самі круті! І також спасибі 
минулій СРК, а особливо 
Наташі Нагірній та Маші 
Мельникової за їх допомогу та 
поради, які вони дають нам до 
цих пір. Як кажуть, "З КЕПІТом 
у серці, з КРОКом назавжди" І 
це правда, я ніколи не 
перестану бути частиною 
Кепіту. Так що СРК і КЕПІТ, З 
ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Всіх 
люблю:) Ваша Сніжана 
Кримова.

Я реально щаслива,що всі роки у 
КЕПІТі пройшли саме із СРК, з 
нашою командою. Вони в мене 
найкращі, тому що вони нереальні, 
вони дивні й завжди кричать одне 
на одного, але рідні люди, з котрими 
кожного разу є, що згадати.

Як СРК вплинула на ваше життя?
-Важко щось відповісти. Звичайно, 
прискорився ритм , завжди кудись   
поспішаю, весь час щось роблю. Буду 
старатися і працювати, щоб стати кращою 
Головою.
Як ви можете охарактеризувати 
роботу СРК цього року?
-Рекордна за своїм молодим віком 
Студ.Рада і брак досвіду  інколи дають 
про себе знати.

Добре, що у нас є підтримка деканату і 
багатьох студентів. Користуючись нагодою , 
хотів би висловити особисту подяку Олегу 
Машовцю та Аліні Гольцевій за допомогу у 
всіх проектах. 
Чого ви досягли, будучи головою і 
що нового зробили?
-Стали командою нарешті, навчилися 
розуміти один одного. Рано щось говорити 
про глобальні зміни. 

Бажаю команді і собі зрости в 
найращу СРК, у нас є всі шанси 
для цього, головне працювати і 
йти тільки вперед!

Джонатан Тела Голова СРК



ЖЫРНа ГАЗЕТА
ЗАСНОВАНА В 2005 РОЦІ березень, 2015

З ДНЕМ Н�РОДЖЕННЯ  
КЕПІТ:)

Цього року КЕПІТу вже 12, у зв*язку з цим у нашому Коледжі проходить тиждень святкування, який розпо-
чався 20.03 та був насичений різними емоційними барвами. Адже разом з КЕПІТом свято принесли нам 
СРК і «Жырна газета», які мають 10-ти річний ювілей.    

Тиждень святкування прохо-

Студентське життя…Нічого не може з 
ним порівнятися! Надії, прагнення 
успіху, сподівання, мрії… Викладачі, 
друзі, одногрупники… Лекції, сесії, 
державні атестації… Концерти, зма-
гання, проекти, майстер-класи… Кон-
ференції, круглі столи, наукові семіна-
ри… Можна довго будувати асоціа-
тивні ряди, але це не допоможе повні-
стю передати глибину значення 
словосполучення «студентське життя»! 
Тож, дорогі студенти, цінуйте кожний 
день, кожну хвилину, використовуйте 
цей час на власну самореалізацію та 
досягнення. Живучи сьогоднішнім, 
думайте про майбутнє, робіть все для 
того, щоб воно було успішним.
Нам вже 12! Але головними на святі 
цього року будуть представники СРК 
всіх часів, адже Студентська Рада 
Коледжу відзначає своє 10 річчя!!! 

Аліна Гольцева - 
куратор рпз/1

  Другий рік я берусь за цю нелег-
ку справу- кураторство!
Я дуже рада, що декілька років 
поспіль про групу РПЗ все часті-
ше говорять як про сильну групу. 
Для тих, хто ще не знає, Альона 
Поварчук, моя колега, була 
однією із перших моїх вихован-
ців, нинішніх РПЗ другого курсу 
і, подивіться, яких висот ми 
досягли.
Разом з її групою ми багато чого 
пройшли і отримали першу в 
історії Коледжу відзнаку " Best of 
the Bestgroup"! 
А цей рік завзято намагаємося 
підтримувати планку і йти тільки 
вперед. Кожен повинен розуміти, 
що це група РПЗ, тут майже нема 
дівчат і це дуже складно. Чому я 
другий рік поспіль беру куратор-
ство над РПЗ?
Тому що брати групи юристів чи 
економістів це легко. А ви спро-
буйте вести вперед хлопців і одну 
дівчинку! Я вважаю, що в нас 
все вдається. Ми працюємо по 
максимуму, віддаємо останні 
сили. І який результат не був би, 
РПЗ кращі!
На мою думку, в трійці лідерів 
повинні бути ФК- Екс., Право і 
РПЗ-1!)
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Серед молодших кураторів першого курсу було проведено анонімне опитування щодо 
відсотків усіх груп на перемогу. В результаті маємо середній відсоток на перемогу від 
кожної групи:

 - Мд/фк: 10%                         - ФК-екс: 46.76%
 - Правознавство: 30.2%          - Еп/кд: 18%
 - ОПСІК: 13.3%                       - Рпз/2: 12.6%

Головний редактор:
БУЗОВЕЦЬКА АННА

ВИПУСК № 19КЕПІТ - 2015

Цей навчальний рік виявився 
"неочікуваним" по відношенню до 
груп першого курсу. Коледж 
відкрив для себе багато нових 
облич і талантів, що ,безумовно, є 
величезним внеском у творче 
життя КРОКу. "Поставити на 
когось" в битві Best Group дуже 
важко, адже з кожним конкурсом 
призери змінюються, і яким вия-
виться фініш, ніхто не знає, а 
кожен з кураторів просто тримає 
кулаки за свою групу. В свою 
чергу, вирішивши стати курато-
ром, я дуже хотіла не просту 
групу, ту, з якою буде цікаво пра-
цювати, але зайшовши в ауди-
торію, і побачивши 30 хлопців, я 
подумала "що я буду з ними 
робити?". Та вже з перших 
хвилин я зрозуміла, що мені діста-
лася неймовірно крута група! 
Група, з якою ми зламали всі 
стереотипи, група, яка не раз 
доводила, що бажання і наполег-
ливість головні запоруки успіху. 
Найголовніше для нас, кураторів, 
було довести усім, що "ОПСІКи" 
можуть все, і ми довели! Нас 
запам'ятали і я пишаюся, що я 
частинка цієї мужньої та друж-
ньої команди! Ми - це сила, і 
бажаю кожній групі бути сильни-
ми, від цього боротьба лише заго-
стрюється. Привітання від директора

  Коледжу

Директор:
Сумбаєва Л.П.  

BEST GROUP

Валерій Пукас- 
куратор фк-екс

Особисто для мене 
фаворит очевидний, я не буду вига-
дувати і скажу як є, в цьому році 
переможе Ексклюзив!!!
Цього року було дуже напружене 
змагання, всі групи боролись до 
останнього і це дуже добре, але 
завдяки бажанню, вмінням та впев-
неності ФіК-екс довів, що він є 
беззаперечно номером 1.
Це змагання саме в цьому році було 
по-справжньому особливим, не 
тільки для групи, яка бажала повер-
нути корону собі, але й для мене. Я 
маю змогу в останній рік в коледжі 
вдруге виграти бест груп не тільки 
вже як студент, а ще і як студент-ку-
ратор, а це значне досягнення.
Цей рік змагань подарував нам 
незабутні емоції, бо жодна група не 
була поза грою, усім дістались 
хороші куратори, які були готові на 
все, заради своєї групи, і всі заслуго-
вують на повагу.
Чудова взаємодія між кураторами і 
групою - ось і є секрет успіху.
Хотіб би подякувати своїм колагам, 
а саме Альоні Коваль та Дмитру 
Максименку, які робили все, що 
могли та були просто неймовірними, 
деканату та студ раді коледжу за 
організацію цього чудового проекту 
і, звісно, своїй улюбленій групі за 
важку працю та прагнення перема-
гати, ви найкращі!)))

Оля Вавілова- 
куратор ОПСІК

ГАЗЕТА БУЛА СТВОРЕНА ЗА ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ТА СТУДЕТСЬКОЇ РАДИ

 Її історія – це історія успіхів, перемог 
та досягнень. А це ж лише початок – 
попереду нові студенти, нові проек-
ти, нові перспективи. Бажаємо вам 
всім небайдужим, активним, непо-
вторним залишатися завжди прикла-
дом справжнього студента, який 
створює не лише власну успішну 
біографію, а й чудову історію закла-
ду, в якому навчається. Ми пишає-
мося вами, пишаємося нашими 
студентами, які створюють нові 
сторінки книги під назвою «Коледж 
економіки, права та інформаційних 
технологій». Вітаємо всіх викладачів, 
працівників Університету. Давайте у 
цей день всі разом сформуємо у 
думках щасливе та успішне майбутнє 
нашого Коледжу, і тоді все так і 
станеться, бо ми з вами найкращі!!!

Молодші куратори поділилися останніми враженнями про конкурс



Найзірковіший проект КЕПІТу :
Хто ж переможе?

Відомо, що цього року проект «Міс та Містер» проходить за новими умовами та форматом: в стилі вестерн.  
Конкурс має три етапи розвитку. Переможуть кращі з найкращих та фінальний етап відбудеться на 
концерті до Дня народження Коледжу, де і буде обрано наших нових зірок 2015-го року.

 27.02 проходив перший етап 
проекту. Там проходило 
ознайомлення з учасниками: вони 
проходили кастинг, показували 
відео-візитки, демонстрували свої 
таланти та вражали зал своїм 
дефіле і портфоліо.
 Всі учасники показали себе на 
дуже високому рівні. Особливо зал 
було вражено майстерними та 
різноманітними талантами наших 
зірочок. 

  

 Містери теж не пасли задніх і довели, 
що також є дуже талановитими. 
Свєчніков Руслан просто зачарував 
глядачів своїм голосом, який 
народжений для співу. Не гірше від 
нього запалив зал Віштал Леонтій, він 
грав а гітарі та виконував пісню 
«Воины света» . Дуже вражаючим для 
всіх став талант Владислава 
Зелинського, вперше на нашій сцені 
було показано майстерність 
«Тхеквондо», він дуже захопив 
публіку. Але відкривав наш концерт 
Олександр Воробйов, демонструючи 
неперевершену гру на піаніно.

 17.03 пройшов другий етап 
конкурсу, там можна було 
побачити презентації проектів 
наших учасників, теми для яких 
було обрано ними на першому 
етапі.

 З 20.03 по 24.03 проходив третій 
етап «Міс та Містер». Кожен з 
учасників давав певний 
майстер-клас, на бажану тему. 
Вони були неймовірно різні, але 
цікаві, всі конкурсанти 
представили себе на високому 
рівні.

 Тож, можна впевнено 
затверджувати, що кожен гідний 
перемоги. Хоча всі учасники такі 
талановиті та неповторні, але, на 
жаль, повинно бути лише дві головні 
зірки КЕПІТУ. Всі з нетерпінням 
чекають фіналу конкурсу, адже там 
буде обрано найкращих. 
  
Фінал «Міс та Містер» відбудеться 
27.03 у актовій залі, на святковому 
концерті. Всіх бажаючих ласкаво 
просимо!

 Наші Міс показали всю свою жіночність, 
наприклад, Деревянко Анастасія втілила 
свої переживання в пісню, яку виконала 
від усього серця та присвятила своєму 
хлопцю. 
 Коваль Владислава продемонструвала 
глядачам свій патріотичний запал та 
наповнила зал своїм милим голосом, її 
монолог про війну був неперевершеним.       
Чамонова Марина дивувала нас своїм 
талантом малювати, адже мало хто може 
за декілька хвилин створити шедевр. 

Капшук Олександра вражала всіх 
ритмічним танцем з віце-містером 
2014-го року, вони запалили зал та 
показали драйв.  Також дуже 
граціозною та ніжною перед нами 
постала Ільчук Тетяна, дівчина 
наповнила атмосферу загадковістю та 
всіх вразила таким неймовірним 
танцем.
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Таланти КЕПІТу
В конкурсі на написання найкращого вірша переможцем став студент 1-го курсу 

групи рпз/1 - Дмитро Степченко

 Я восени прийшов у КЕПІТ, 
Здавалось, то дитячий 
лепет.
Сиди на парах, гарно 
вчись,
На семінарах не барись...
Змінилось все, коли дізна -
вся про BEST group ,
Перемагає краща з усіх 
груп.
Тоді швиденько ми зібра -
лись
І весь цей рік перемогти 
старались.
Отримали кураторів най -
кращих,
Дівчат талановитих і 
прекрасних,
З якими йшли пліч-о-пліч 
до кінця, 
Щоб одягнути переможно -
го вінця!

Благодійність в Коледжі
 В КЕПІТі часто проходять 
різні акції на благодій -
ність. Багато студентів з 
радістю беруть в них 
участь. 
 Нещодавно проходили 
майстер-класи в учас -
ників проекту «Міс та 
Містер», вони з радістю 
робили все, щоб зібрати 
якнайбільше коштів: 
кожен з учасників мав на 
майстер-класі спеціальну 
коробку, в яку бажаючі 
кидали гроші. На май -
стер-класах всього було 
зібрано 539 гривень та 75 
копійок.

Також 25.03 в холі Універ -
ситету  проходив «CANDY 
STEP», брали участь усі 
групи перших курсів.
Студенти продали досить 
багато різних солодощів і 
зібрали загальну суму в 
1734 гривні та 92 копійки.

УСІ ВИЛУЧЕНІ КОШТИ БУДЕ ПЕРЕДАНО В 
ГОСПІТАЛЬ БІЙЦЯМ ІЗ ЗОНИ АТО

Таланти КЕПІТу
В конкурсі на написання найкращого вірша переможцем став студент 1-го курсу 

групи рпз/1 - Дмитро Степченко

 Я восени прийшов у КЕПІТ, 
Здавалось, то дитячий 
лепет.
Сиди на парах, гарно 
вчись,
На семінарах не барись...
Змінилось все, коли дізна -
вся про BEST group ,
Перемагає краща з усіх 
груп.
Тоді швиденько ми зібра -
лись
І весь цей рік перемогти 
старались.
Отримали кураторів най -
кращих,
Дівчат талановитих і 
прекрасних,
З якими йшли пліч-о-пліч 
до кінця, 
Щоб одягнути переможно -
го вінця!

Благодійність в Коледжі
 В КЕПІТі часто проходять 
різні акції на благодій -
ність. Багато студентів з 
радістю беруть в них 
участь. 
 Нещодавно проходили 
майстер-класи в учас -
ників проекту «Міс та 
Містер», вони з радістю 
робили все, щоб зібрати 
якнайбільше коштів: 
кожен з учасників мав на 
майстер-класі спеціальну 
коробку, в яку бажаючі 
кидали гроші. На май -
стер-класах всього було 
зібрано 539 гривень та 75 
копійок.

Також 25.03 в холі Універ -
ситету  проходив «CANDY 
STEP», брали участь усі 
групи перших курсів.
Студенти продали досить 
багато різних солодощів і 
зібрали загальну суму в 
1734 гривні та 92 копійки.

УСІ ВИЛУЧЕНІ КОШТИ БУДЕ ПЕРЕДАНО В 
ГОСПІТАЛЬ БІЙЦЯМ ІЗ ЗОНИ АТО


