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Останні суботу та неділю серпня в стінах КЕПІТу 
було радісно, святково та весело. Це на урочистих 
церемоніях новачки-першокурсники набували 
омріяного статусу – Студент. В нашому Коледжі 
нові студенти опановуватимуть обрані професії, 
братимуть наукові вершини, долатимуть труднощі 
у навчанні. Тут дістануть підтримку й розуміння 
викладачів, знайдуть нових друзів, проявлять свої 
таланти та ділові риси. Звідси вже з державними 
дипломами молодшого спеціаліста поринуть у світ 
дорослого та відповідального життя.

КЕПІТ ЗУСТРІЧАЄ ПЕРШИЙ КУРС!
           Дорогі першокурсники!
Вітаємо вас у нашій дружній КРОКівскій 
родині! Цього року ви вступили до одного з 
найкращих Коледжів, тут ви будете розвивати-
ся, навчатись та виховувати свою особистість. 
Саме наші студенти стають переможцями 
багатьох конкурсів та олімпіад. В нашій родині 
ви зможете проявити себе в усіх напрямках і 
втілити свої мрії в життя, адже КЕПІТ допома-
гає знайти свій талант та відкрити в собі нові 
вершини, тому з нами ти зможеш створювати 
свої власні проекти та вести активне життя у 
яскравих барвах! Бажаю вам, щоб перший 
курс та все навчання в КЕПІТі стало незабут-
ньою сторінкою вашого життя.
З повагою Головний редактор газети Бузовець-
ка Анна!)))
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Враження від першого курсу

Зі вступом до Коледжу моє життя раптово змінилось. Я 
навіть і уявити не міг, наскільки навчання може бути 
приємним та цікавим. 
Хочу відзначити, що мені дійсно пощастило з групою. 
Я знайшов тут друзів та людину, заради якої кожен 
ранок іду до коледжу з посмішкою. 
Також слід зауважити, що Студрада Коледжу нама-
гається робити все для того, щоб студенти були 
зацікавлені в розвитку особистості : у них це дуже 
гарно виходить. 
Я безмежно щасливий, що став членом родини КЕПІТу 
та обов'язково подякую за це батькам! Адже батьки 
для нас - все!

Руденко Олексій - студент 1 курсу групи ФК-екс

Слово переможниці проекту!

Пеньковська Ольга - студентка 1 курсу групи ФК-екс

Ключовою тематикою всіх віршів збірки є 
геноцид вірменської нації. 
Ця тема дуже сильно хвилює Сону, так як 
сама вона народилася в Єревані (столиця 
Вірменії).
Сона представляла вірші декількома 
мовами: вірменською, російською та 
українською. 
Саме така презентація дала нам мож-
ливість послухати звучання одного і того 
ж вірша різними мовами, його мелодій-
ність, ритм. 
Мені пощастило зробити невеличкий 
подарунок для Соні. 
Я прочитала її вірш українською мовою. 
Було дуже приємно порадувати нашу 
чудову гостю і отримати від неї подару-
нок – книгу з її автографом.
Героїні нашої зустрічі було задано чимало 
питань. 
Мабуть, багато хто був здивований, коли 
дізналися, що перший вірш Сона написа-
ла в 9 років, коли загинув її батько. 
Багато виявили бажання почути це 
творіння, але Сона сказала, що цей вірш 
завжди у неї в серці і його ніхто ніколи не 
почує.
Поетеса подарувала нам безліч незабутніх 
емоцій і пообіцяла, що з радістю знову 
приїде до нас в гості.
На мою думку, Сона Ван заслуговує на 
одну з найкращих подяк!

Вручення стипендій АВУ «КРОК» 2016 року!
Щороку Правління Асоціації випускників Університету «КРОК» присуджує Стипендію, що 
традиційно орієнтована на підтримку кращих студентів нашої alma mater і вручається до Дня 
народження Університету.
Цього року на здобуття Стипендії претендували: Гольцева Аліна (КЕПІТ, 4 курс), Гричик Євгенія 
(КЕПІТ, 3 курс), Жукова Маргарита (КЕПІТ, 3 курс), Руліковська Наталія (КЕПІТ, 3 курс), Прима 
Олександр (ФЕП, 4 курс), Савельєв Євгеній (ФЕП, 4 курс), Степанченко Ігор (ЮФ, 4 курс)

Ось і підходить до завершення останній рік у 
моєму улюбленому Коледжі. В конкурс на здоб-
уття стипендії від АВУ"КРОК" я застрибнула як 
останній пасажир, але тим не менш це вияви-
лось досить вдало. В цьому році завдання поля-
гало в створенні проекту, який завдяки допом-
озі АВУ"КРОК" покращив би наш навчальний 
заклад у соціальній, бізнес, освітній та екологіч-
ній сфері. Як студент спеціальності "Правозна-
вство" я вирішила створити практико-орієнта-
ційний проект KROK LAW FEST , в концепті 
якого була ідея створення такого Фесту, що 
допомагав би нашим студентам  здобути прак-
тичний досвід в юриспруденції . Мова йде про 
майстер-класи від діючих юристів (випускників 
КРОКу), майстер-клас з ораторського мис-
тецтва, юридичний бліц, відвідання реальних 
судових засідань та відтворення їх на заданні 
напередодні справи. Для мене найважливіше 
було донести свою ідею, адже я вважаю, що нам 
дійсно потрібні такі проекти, адже випускники 
є тим самим невичерпним джерелом інформа-
ції, яке могло б нам знадобитись майбутнім 
юристам. Хочу висловити величезну подяку 
Людмилі Петрівні Сумбаєвій, яка підштовхнула 
мене на участь у цьому конкурсі, Лідії Михай-
лівні Чепізі та Світлані Анатоліївні Головко за 
рекомендаційні листи , підтримку та віру. 
Окремо хочу подякувати Світлані Зульфирівні 
Заріповій та всій АВУ "КРОК" за таку чудову 
можливість і дуже почесну для мене нагороду.

Автор великої кількості віршів Сона Ван приїхала в гості до нас, студентам КЕПІТу. Зустріч про-
ходила на англійською мовою зі студентами групи ФК-ексклюзив 1-го і 2-го курсу. Героїня 
розповіла нам про свію нову поетичну збірку "Лібрето для пустелі". 

Ну і як я без мого любого СРК ,без активістів та моєї групи ?! Дякую кожному за все, за кожне 
приємне слово підтримки, за хвилювання та просто за те, що ви є в моєму житті! З любов'ю 
Аліна Гольцева!)

9 травня – це велике свято, а саме – День Перемоги над 
фашизмом.  Якщо ви не вважаєте цей день святом, то це 
дуже і дуже сумно. Така дата - поворотний момент епохи, 
це наша історія, частина нашого життя. Якби не ті хоро-
брі солдати, які відвойовували рідну землю ціною влас-
них життів, то і нинішнього покоління, швидше за все, не 
було б.
Наші студенти вшанували та привітали тих, хто вартий 
цього. А потім активісти і СРК відправилися на пікнік. 
КЕПІТівці отрималу незліченну купу емоцій та хорошого 
настрою.

День Перемоги!
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