Проведи свій вільний час з користю!
Кросворд від голови розважального комітету - Коваль Владислави!)
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Згадаємо яскраве... GPK зближає!
Розпочався спортивно-розважальний захід «Зелений парк Коледжу» (GPK) о 10 годині, але це не
завадило першокурсникам прийти на дві години раніше, щоб вже вкотре провести репетицію.
Після кортокої переклички групи вирушили парком на місце проведення заходу – до озера.
Увесь парк «Нивки» гудів веселими та дружніми девізами, наповнений студентами, які були
задіяні у квесті та поспішали до фінішу. Одночасно проходили КВК, де першокурсники попрацювали над темою «Злочин та кара», «КЕПІТ-Показуха», «КЕПІТ-Ерудит», в якому студенти
демонстрували знання з історії Університету та Коледжу . У цей же час відбувалось оцінювання
плакатів та привітання. Членам журі було нелегко визначитися з переможцями.
Присутні на змаганнях батьки були приємно вражені здібностями своїх дітей і висловлювали
слова подяки кураторам та адміністрації Коледжу.

Першокурсниця про проект

По вертикалі:
1. Зелений Парк КЕПІТу.
4. Головна людина в Коледжі.
7. Любов. Опіка. Турбота. Освіта Студентів.
По горизонталі:
2. Коледж економіки, права та інформаційних технологій.
3. Найдружелюбніше та найсуворіше місце у Коледжі.
5. Команда людей, що організовує усі проекти Коледжу.
6. Захід, який допомагає студентам відкрити в собі науковий потенціал.
Завжди будь з нами, підписуйся на групу Студентської Ради Коледжу у соціальній мережі
«вконтакті» - vk.com/krokkollegecpk.
Ми в інстаграмі - @kepitlife
УВАГА!!!
Щоб перемогти у конкурсі «кросворд», вам потрібно: вирішити кросворд в газеті, принести в 117/1 або надіслати вконтакті - vk.com/a.belikova2013 .
Конкурс «кросворд» надає бали в рейтинг «Best Group» лише першим 3-ом учасникам, а
також головний приз - лише першому!
ГАЗЕТА БУЛА СТВОРЕНА ЗА ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ТА СТУДЕТСЬКОЇ РАДИ
Головний редактор:
БУЗОВЕЦЬКА АННА
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З тими, хто був з нами тієї суботи та
готувався до дійсно грандіозної події
разом зі своїми кураторами, я, як студентка першого курсу, хочу поділитися своїми незабутніми враженнями.
GPK зробив те, про що й казали наші
куратори з першого дня — він справді
змусив побороти свої страхи, відкрити та показати наші таланти та найголовніше - знайти нових друзів не
тільки в своїй групі, але й в інших
командах. Хочеться подякувати кожному колективу за те, що ви дійсно
показали себе з сильної сторони, для
мене всі групи відрізнилися своїм креативом та жагою до перемоги, з вами
було цікаво та весело, дякую, що підтримали нас згодом з перемогою.
Сподіваюся, з часом ми станемо не
просто знайомими, а однією сім'єю.
Окремо хочу сказати велике спасибі
кураторам нашої групи СБГС - Яні та
Владу, що справді зробили для нас
дуже багато і завдки цьому ми отримали перемогу! Особисто від себе хочу
сказати, що КЕПІТ реально дивує і,
напевно, вже ніколи не перестане
дивувати, дякую за підтримку кожного, за величезні зусилля, ви дійсно
були на висоті, до наступних конкурсів!)
Линок Анна, СБГС-16к

Презентація 2016 - враження!
Презентація перших курсів
була дуже яскравою, в ній
брало
участь
багато
талановитих людей.
Готувались ми дуже старанно,
відпрацьовували
усе
до
найменших
деталей.
Група
втратила безліч часу заради
проекту.
Особливо
перед
виходом на сцену усі дуже
нервували, але все ж таки
налаштувались та вийшли.Було
дуже приємно чути оплески та
сміх публіки. Думаю, фінал
нашого виступу зміг справити
хороше
враження
на
присутніх.Усі групи були варті
перемоги. Але ось він момент
істини.Абсолютно усі учасники
нервували,
здавалося,
що
проходить вічність. І тут ми
чуємо слова :"1 місце... 1
місце… Отримує група ПРН
"Холостяк", ми всі побігли на
сцену щасливі, як ніколи.

Новий формат виборів до СРК

Ці емоції не передати словами. Радості не було меж.
Після таких перемог розумієш навіщо було створено увесь
проект Best Group. Проте після перемоги ми не збираємося
розслаблятися, а навпаки – іти вперед. Хочу подякувати нашому
куратору Червінській Тетяні Миколаївні за цю підтримку, також
дякую нашим молодшим кураторам - Ані Петриченко та Саші
Вовк та тим, хто допомагав, а ще – пацанам привіт.)

Цього року наші вибори до Студ Ради Коледжу проходять наступним чином: на стенді висять
візитівки кожного з претендентів на ту чи іншу посаду. Через декілька днів усі студенти мають
право проголосувати та кинути бюлетень до скриньки.Один голос може бути вирішальним!
Цікаво яким же буде новий склад СРК?)

Вова Донець
Группа ПРН-16к

Перші враження студентів першого курсу!
Анастасія Некрутенко - ФК-16к

Софія Піхало - Комп’ютерна графіка і
анімація

Коли я ще тільки подавала документи в цей
коледж, він мені дуже сподобався. І я мріяла
сюди вступити. І от мрія збулася – я стала
студенткою цього закладу!
Перший мій тиждень у коледжі був дуже
цікавими та насиченим. Крім того, дуже
гарне враження про себе залишили всі
викладачі та адміністрація Коледжу. Мені
здається, що кожен із них може знайти
підхід до того чи іншого студента. Ще надзвичайно мені сподобалася наш куратор –
Наталія Константинівна . Вона добра, весела
та чуйна, кожному приділяє увагу.
Я познайомилась з безліччю цікавих та працьовитих першокурсників. Мало одне одного
знаємо, але лише за місяць ми стали друзями.
Особисто я відчуваю, що вступивши сюди,
ми стали окрасою і надією Коледжу, адже
саме першокурсники стають першою основою.
Загалом мені дуже сподобалось тут і я з ще
більшим натхненням хочу продовжувати
навчання.

Я знайшла свій дім

#KROKLAWFEST - Новий проект втілено у життя!
Напередодні Дня юриста ми стартували із новим проектом - KROK LAW FEST! Цей проект було
визнано кращим на Конкурсі стипендій від АВУ "КРОК" - 2016, а його автор, а тепер головний
координатор Аліна Гольцева, яка є Стипендіатом АВУ "КРОК"-2016.
Отже, програма була цікавою, студенти-юристи реєструвалися для участі у фестивалі.
Випускники-юристи підтримали фестиваль і виступили у якості спікерів на майстер-класах та
експертів у діловій грі, а також запросили студентів на екскурсію до себе в юридичну компанію!
Все пройшло на кращому рівні, три дні пролетіли непомітно, а радісні обличчя наших студентів
довели, що цей проект буде існувати ще багато років!

2

Я прийшла сюди на день відкритих дверей з
татом, бо ми обирали місце, куди я буду вступати після ДПА. Мені тоді дуже здалося, що
святкували якийсь ювілей. Нам провели екскурсію коридорами та деяким аудиторіями.
Розповіли найпростіші речі з життя як коледжу, так і університету. Моїми першими враженнями були слова: "Я більше нікуди не
поїду, мені тут дуже подобається. Це наче
табір, тільки на 4 роки".
Зрештою, я стала ходити на консультаційні
курси першої хвилі вступних екзаменів, надзвичайне враження склали викладачі.
Згадую свою школу, яка була "ліцеєм" лише
за назвою, з якою просто неможливо порівнювати КРОК. Викладачі настільки лояльно
відносяться до студентів, що здається, наче
я потрапила до паралельного виміру. А
також студентська рада справила враження.
Всі обов'язки розподілені, всі заходи цікаві,
згуртовані та добре підготовлені, наче студенти роблять все самі, але у кожної групи є
свої наставники, які у всьому допомагають,
направляють у правильне русло. Навіть навчання проходить плавно та успішно з допомогою класних викладачів та хорошої компанії!
Тому, коли я прихожу на пари, я почуваю
себе як вдома, де затишно і тепло, як в сім'ї.
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