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Презентація першого курсу - головний проект
місяця
Презентація першого курсу - надзвичайний проект Коледжу, який щороку проходить незабутньо. Підготовка всіх груп була цікавою, щоразу репетиції проходили все краще і краще. Хоча
студентам і приходилося витрачати багато часу, але сподіваємось, що воно того варте, і всі групи
зможуть показати себе на високому рівні.

Пеньковська Ольга - студентка ФК-екс, про підготовку групи
Нашій групі видалася честь
представити одну з найгучніших комедій 60-Х років "У джазі
тільки дівчата". З величезним
завзяттям ми взялися втілити
наші ідеї в життя. Писали сценарій, проводили кастинги,
продумано і ретельно підбирали
костюми, учили ролі. З самого
початку було дуже багато розбіжностей щодо сценарію та
самої ідеї нашої презентації.
Але, як кажуть, в суперечці
народжується істина, ось так і у
нас. Усі наші старання не обійшлися без допомоги і підтримки
наших студентських кураторів.
А далі почалося найцікавішерепетиції і зйомки. Це було дуже
весело і цікаво. Взаємовиручка і
командний дух допомагали нам
у найважчих ситуаціях. Наші
хлопці взяли на себе всі трудомісткі процеси

і навіть приносили нам
чай, щоб ми могли зігрітися. Дівчата ж робили хлопчикам
макіяж.
Кожен
учасник викладався з максимальною відповідальністю і віддачею.
Допомагали один одному в
подоланні страху сцени,
камери.
Так, було дуже важко, але
в той же час і дуже весело,
ми так багато сміялися.
Завдяки цьому проекту ми
змогли краще дізнатися і
зрозуміти один одного. Ми
стали не просто групою, а
командою. За що ми дуже
вдячні!

Молодші за 18 мали можливість проголосувати за мера!
В суботу, 17 жовтня 2015 року в
Університеті
"КРОК"
відбулося
голосування для молодших за 18. “М18”
- соціальний проект, що розпочався в
Україні як складова міжнародної
програми громадянського виховання.
Мета проекту - допомогти дітям і
молоді, які не досягли 18 років і не
мають
права
виборчого
голосу,
зрозуміти сутність основного механізму
демократії (виборів) через імітацію
виборів
і
процесу
голосування,
навчаючи їх розрізняти відмінності в
партійних і передвиборчих програмах,
уважно оцінювати обіцянки політиків і
на практиці побачити робочу виборчих
дільниць.

Охочі
проголосувати
приходили з 10:00 до
14:00 до виборчої дільниці
(актова зала), щоб віддати
свій голос, заповнивши
бюлетень. Також у нас
молодь змогла відвідати
майстер-класи
від
успішних
випускників,
взяти участь у плетенні
маскувальної сітки та
виготовленні печива для
бійців АТО. Результати
голосування М18 будуть
оприлюднені
після
проведення
місцевих
виборів.

2 жовтня 2015 року в Коледжі економіки, права та інформаційних
технологій відбулася дуже приємна подія: привітання працівників-освітян з їхнім професійним святом.
Поздоровлення від першокурсників проходило в цікавій та
творчій
формі:
студенти
організували виставку-конкурс
ікебани – композицій, створених своїми руками з використанням природних матеріалів.

Роботи кожної групи вражали
неповторністю та глибоким
змістом. Так, група «РПЗ-2»
запам’яталася всім оригінальністю у використанні електричних приладів, а група «МД/КД»
ніжністю та поетичністю.

2

Група «ЕП/ФіК/ОД/ГО» своєю
композицією прославила гармонійність стосунків людини й
природи.
Дуже
лаконічна
група «РПЗ-1» висловила вічну
думку про те, що любов керує
світом. «ФіК-ексклюзив» вразила філософією своєї роботи,
нагадавши, що людина знаходиться у вічному пошуку
ідеалу та шляху до успіху.
Захищати та берегти свою
країну так, як мати береже
власне дитя, всіх небайдужих
закликала
група
«П-1».
Справжній феєрверк емоцій,
вміння подарувати радість
людям у наш надскладний час
продемонструвала присутнім
команда «П-2/ОПСІК». Хоча
визначати переможців було
дуже важко, проте шановним
членам журі довелося це зробити. Тож вітаємо «РПЗ-1» та
«МД/КД» зі здобутим третім
місцем, «РПЗ-2», «ФіК-ексклюзив»,
«ЕП/ФіК/ОД/ГО»
з
почесним
другим
та
«П-2/ОПСІК» і «П-1» із заслуженим першим.

Екскурсія до Софіївки
8 жовтня КЕПІТівці здійснили поїздку
до прекрасного місця в Умані – парку
«Софіївка»,
під
керівництвом
Прохоренко
В.О.,
Чепіги
Л.М.,
Степаненко Н.В., Новіцької Н.К. Ця
екскурсія була захопливою від початку і
до кінця. Студенти о 8 годині ранку
зібралися в холі, відбулася перекличка,
всі розмістилися в автобуси і вирушили
до Умані з веселими піснями та чудовим
настроєм.
Потрапивши до музею живої природи
під назвою "Софіївка", студенти відразу
переконались, що тут все нагадує казку.
І це справді так, адже вони дізналися,
що в основу композиційного вирішення
центральної частини парку покладені
сюжети з міфології Стародавньої Греції
та Риму, а деякі місця нагадують оселю
грецьких богів, героїв, письменників та
філософів.
Уся краса, яка відкривалася нашим
очам: природні схили з різнобарв’ям
дерев, озеро з фонтаном та веселкою,
романтичні місточки та водопади –
залишиться в пам’яті надовго.

Можна зробити висновки, що ця екскурсія пішла всім
на користь, тому що вона показала весь духовний і
матеріальний світ «Софіївки» та дала змогу нашим
студентам відчути себе в іншому світі, який
наповнений нереальною красою та позитивними
емоціями!

27 вересня 2015 року студенти Коледжу економіки, права та інформаційних
технологій взяли участь у ході в пам'ять невинних людей, розстріляних 74
роки тому в Бабиному Яру.
У пам'ятній ході взяли участь
представники єврейської та
ромської громад, свідки подій
Бабиного Яру, представники
влади,
школярі,
студенти
Києва.
Трагедія Бабиного Яру – це не
біль однієї нації чи одного
покоління. Це біль усієї України,
переконані
організатори
і
учасники
акції.
У
дуже
трагічній
ситуації
сьогодні
знаходиться Україна. Вперше за
багато років у нашому домі
війна. Усі знають, що війна і
мир народжуються в серці.
Своєю ходою студенти звернули
на це увагу і нагадали про
минулу трагедію. Дуже важливо
саме зараз знизити градус
напруги, щоб люди перестали
стріляти один в одного.
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Жовтенко Олександр – студент групи П-1
Перші дні в Коледжі дали мені І на кінець, я хочу побажати всім студентам
чудових друзів , вірних товаришів днів, як кажуть, " фарту масив"!
та найкращих емоцій! Перший
місяць запам'ятався знайомством
з викладачами, вони всі є висококваліфікованими та багатогранними людьми , з якими маєш можливість поспілкуватись не тільки
щодо предмету та навчання .
Також сподобався наш проект
GPK. Він показав, що у нашій
рідній країні є веселі та кмітливі
люди. Другий місяць запам'ятався
тим, що всі групи почали знайомитись між собою більше і ми всі
стали однією великою сім'єю!
Останнім часом нас найбільше
хвилювала підготовка до презентації, яка йшла дуже жваво! Тема
презентації нашої групи - це фільм
" Безумно Влюбленный". У ньому
показана головна ідея - немає
кінця любові, вона безмежна ... Я
думаю, що переможе та команда,
яка буде викладатися на всі 200%!

щасливих

Підготовка до презентації

Презентація студентських ініціатив

9 жовтня 2015 року в актовій залі
Університету зібралися першокурсники
Коледжу економіки, права та інформаційних технологій, щоб дізнатися про
організації, які існують та працюють в
Коледжі.
Перед студентами виступили представники Студентського наукового товариства, проекту «КЕПІТ expert», Екологічного клубу однодумців «ЛОТОС», Студентської ради Коледжу. Ознайомившись із
напрямами діяльності всіх організацій,
студенти постали перед нелегким вибором. Найактивніші, котрим не потрібно
багато часу на роздуми, вже в кінці
зустрічі підходили до представників та
записувалися, щоб почати діяти якомога
раніше.

УВАГА!!!
11 листопада, о 14.30 в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій відбудеться Звітно-виборча конференція, яка проходитиме в актовій залі.

ГАЗЕТА БУЛА СТВОРЕНА ЗА ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ТА СТУДЕТСЬКОЇ РАДИ
Головний редактор:
БУЗОВЕЦЬКА АННА
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