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1 та 2 вересня 2017 року на урочистих 
церемоніях новачки-першокурсники 
набули омріяного статусу – Студент. 
Схвильовані, усміхнені та щасливі молоді 
люди високо піднімали вгору студентські 
квитки. Під час церемонії Посвяти у сту-
денти першокурсники долучилися до 
однієї з чудових «КРОКівських» традицій – 
стали свідками вручення відзнаки «Зірка 
КРОКу» кращим студентам, викладачам 
та співробітникам Університету.
2017 року за високі результати діяль-
ності, професіоналізм, якісну підготовку 
студентів, активну організаційну та 
проектну діяльність відзнаку отримали: 
Маринович Вікторія Володимирівна; 
Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна; 
Добришин Юрій Євгенович ; Кудряшова 
Світлана Вікторівна; Плетенецька Світ-
лана Михайлівна; Касянюк Марина Воло-
димирівна.

Свято КРОКівської родини
За високі результати у навчанні, активну 
участь у студентському самоврядуванні та 
проектній діяльності «Зірку КРОКу» отрима-
ли випускники КЕПІТу:  Голубєва Вікторія, 
Машовець Олег, Шмакова Ліана, Поварчук 
Альона, Бузовецька Анна. Щиро вітаємо всіх: 
батьків, першокурсників, студентів, викла-
дачів та співробітників з початком нового 
навчального року, нового етапу в житті та 
впевнені, що 2017–2018 навчальний рік 
відкриє нові горизонти для кожного з нас!

Шановні колеги ! Коледж намагається надавати  допомогу дитячим будинкам, 
інтернатам та дітям з обмеженими можливостями. Студенти неодноразово 

проводили благодійні акції, ярмарки, збори коштів. Тож сьогодні, напередодні 
святкування Дня працівників освіти пропонуємо Вам долучитись до благодій-

ної акції «Краплина в морі». 
Скринька для надання фінансової допомоги знаходиться в деканаті Коледжу, 

ауд. 102 з 25 по 29 вересня 2017 року.
В рамках цього тижня 29 вересня в рекреації на 3 поверсі протягом дня буде 
проходити ярмарка солодощів «Candy Step». Запрошуємо Вас підтримати цей 

проект і допомогти в зборі  благодійних коштів.  
Зібрані кошти підуть на допомогу Пугачівському дитячому будинку-інтернат.

З повагою адміністрація Коледжу та студентство.

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

GPK - це проект, створений коледжем  
саме для студентів першого курсу. Він дає 
кожному можливість розкритися не 
тільки в групі, але й познайомитись та 
потоваришувати з усіма студентами 
коледжу. На цьому заході було безліч кон-
курсів, таких як: квест, КВН, ерудит, кон-
курс малюнків, кращий плакат, девіз та 
багато іншого. Цього року перше місце про-
екту посіла група спеціальності «Просу-
вання та продаж продукції». Вітаємо з 
перемогою цю чудову команду! Друге місце 
отримали студенти групи «Фінанси та 
кредит» (з поглибленим вивченням інозем-
ної мови). Третє місце - «Інженерія програм-
ного забезпечення».
Висловлюємо подяку волонтерам в органі-
зації Зеленого Парку КЕПІТу.

Всі команди показали високий рівень та 
якісну підготовку. Щиро вітаємо усіх учас-
ників GPK. 

Інтерв'ю з "апельсинчиком" 
Анастасією Струніною:

1. ×è ïîäîáàºòüñÿ íàâ÷àííÿ òà 
àòìîñôåðà â êîëåäæ³? - Êîëåäæ 
äóæå ïîäîáàºòüñÿ! Òóò íàáàãàòî 
êðàùå, í³æ ó øêîë³. 
2. ßê ï³äãîòîâêà äî GPK ïðîõî-
äèëà? - Ç ï³äãîòîâêîþ áóëî 
âàæêî, ïðîòå âñå ïðîéøëî íà 
âèñîêîìó ð³âí³, áî  ìè òðåíóâà-
ëèñü ïî äåê³ëüêà ãîäèí ùîäíÿ. 
Äÿêóºìî ìîëîäøèì êóðàòîðàì!!! 
3. Âðàæåííÿ â³ä GPK?  - Âðàæåí-
íÿ ÍÅ ïåðåäàòè ñëîâàìè, öå 
áóëî íåéìîâ³ðíî. Á³ëüø³ñòü 
íàøî¿ ãðóïè ç³ðâàëè ãîëîñ íå 
÷åðåç òå,  ùî òàê ãîëîñíî êðè÷à-
ëè íàçâó òà äåâ³ç êîìàíäè,  à ùå 
é òîìó, ÷òî ðàä³ëè çà ïåðåìîãó.

Враження Владислави Юрченко, 
студентки групи СБГС:

ß ñòóäåíòêà ïåðøîãî êóðñó ãðóïè "Ñ³ìåéíèé á³çíåñ ó 
ãîòåëüí³é ñïðàâ³". ²ç ðîêó â ð³ê, â êîëåäæ³ â³äáóâàºòüñÿ 
çàõ³ä "Çåëåíèé ïàðê ÊÅÏ²Òó" äëÿ ïåðøîêóðñíèê³â. Äëÿ 
òîãî, ùîá âçÿòè ó÷àñòü â ïðîåêò³ òðåáà, ïî-ïåðøå, ïðîñòî 
ïîçíàéîìèòèñü ç³ ñâî¿ìè îäíîãðóïíèêàìè, ùîá ïîò³ì áóëî 
ëåãøå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ðàçîì ç ãðóïîþ. Çâè÷àéíî, 
ïîòð³áíî äîêëàñòè áàãàòî çóñèëü íà ðåïåòèö³ÿõ, àäæå ä³éñíî 
íàì öå äóæå íåëåãêî äàâàëîñü ! Ñïî÷àòêó ÿ ââàæàëà, ùî öå 
áóäå ïðîñòî, òàê ÿê ³äåé áàãàòî. Àëå ç ÷àñîì âîíè â³äïàäàëè 
³ ñòàâàëî äåäàë³ ñêëàäí³øå. Ïðîòå ìè âïîðàëèñÿ, çíàéøëè 
áàãàòî íîâèõ äðóç³â ç ð³çíèõ ãðóï! Òåïåð ìè âñ³ ÂÅËÈÊÀ 
ÐÎÄÈÍÀ "ÊÐÎÊ". Âñ³ì äÿêóþ çà îðãàí³çàö³þ òàêîãî ïðîåê-
òó:)
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4 і 5 вересня 2017 року в Коледжі 
економіки, права та інформаційних 
технологій відбулися організаційні 
збори з першокурсниками, на яких 
виступила адміністрація та 
представники всіх проектних груп.
Голова Студентської ради Коледжу 
Поварчук Альона ознайомила 
першокурсників зі структурою, 
функціями та основними завданнями 
Студради, розповіла про посади, які 
вже згодом кожен із них зможе 
обіймати та презентувала розмаїття 
проектів і можливостей, що 
неодмінно зроблять активним 
студентське життя кожного в 
навчальному закладі.
Юлія Бабенко, голова Студентського 
наукового товариства, надала 
інформацію про можливості, які 
відкриваються перед тими 
студентами, що віддають перевагу 
науковій діяльності.
Про різноманітну екологічну 
діяльність розповіла голова 
Екологічного клубу однодумців 
«ЛОТОС» Цирин Каріна. Студенти 
пересвідчилися в тому, наскільки 
серйозними та масштабними є 
проекти, створені екологічним рухом.

Перший КРОК до проектної діяльності 
Також студенти познайомилися з випускником 
Коледжу й Університету Євгенієм Савельєвим, 
який запалив у серцях присутніх жагу до 
лідерства та самовдосконалення, презентувавши 
проектну групу SPG та її діяльність. А ще 
першокурсники дізналися про медіа-групу KMG 
та освітній проект для учнів шкіл міста Києва 
КЕПІТ-expert.
Дякуємо студентам другого курсу, які 
наприкінці організаційних зустрічей показали 
танцювальний флешмоб на чолі з Гольцевою 
Аліною.
Не маємо сумніву, що перед студентами постав 
нелегкий вибір: чим зайнятися в Коледжі в 
позанавчальний час. Але головне, що кожен 
знайде справу, яка допоможе 
самореалізуватися. Адже в нас росте достойне 
покоління, якому небайдуже майбутнє країни.

Головними подіями стали урочисті 
реєстрації дітей до складу 
учнів-членів Малої Академії наук 
учнівської молоді. Серед студентів 
КЕПІТу, до числа учнів-членів від-
ділення економіки Київської Малої 
Академії наук долучились: Антохова 
Ірина, студентка II курсу за спеціаль-
ністю «Економіка туризму». Дар 
Анам, студентка II курсу за спеціаль-
ністю «Економіка туризму». Євченко 
Павло, студент II курсу за спеціальні-
стю «Економіка туризму». Расказов 
Олександр, студент II курсу за 
спеціальністю «Комерційна логісти-
ка». Кікаоус Ахмед,  студент II курсу 
за спеціальністю «Комерційна логі-
стика». Чернявський Дмитро, сту-
дент II курсу за спеціальністю «Ор-
ганізація сімейного бізнесу».
До числа учнів – членів відділення 
філософії та суспільствознавства 
Київської МАН учнівської молоді 
долучились: 
Секція філософії: Вікулов Єгор, сту-
дент I курсу за спеціальністю 
«Комп’ютерні науки». Селіверстова 
Яна, студентка II курсу за спеціальні-
стю «Право Європейського Союзу». 
Бурханов Микита, студент II курсу за 
спеціальністю «Просування та 
продаж продукції». Ладягіна Катя, 
студентка II курсу за спеціальністю 
«Просування та продаж продукції».
Секція правознавства Мірошніченко 
Ангеліна, студентка I курсу за 
спеціальністю «Право Європейського 
Союзу». Сорокопуд Вікторія, сту-
дентка III курсу за спеціальністю 
«Правознавство».
Секція соціології: Шалагіна Юля, сту-
дентка I курсу за спеціальністю 
«Право Європейського Союзу». Ком-
панець Яна, студентка I курсу за 
спеціальністю «Право Європейського 
Союзу».
Секція релігієзнавства: Кашуба 
Соломія, студентка I курсу за 
спеціальністю «Організація сімейно-
го бізнесу».

Школа молодшого куратора
У цьому році за підтримки Студентської ради та деканату Коледжу стартував новий 
проект – Школа молодшого куратора. 7 вересня серед студентів-активістів, які 
навчаються на старших курсах, було проведено кастинг на роль молодших кураторів. І 
тільки найкращі претенденти отримали чудову можливість пройти навчання в Школі 
молодшого куратора з 11 по 13 вересня 2017 року.
Для виконання завдань було проведено 
ряд тренінгів, де обговорювалися такі 
теми: завдання та обов'язки 
студентів-кураторів, вміння управляти 
командою, відповідальність за себе та 
своїх підлеглих, конфліктологія, 
критичне мислення. Але особливу увагу 
закцентовано на формуванні команди 
та вмінні залучати студентів до 
активної участі в діючих проектах 
Коледжу, а також здібності створювати 
власні. 

Освіта передусім!
КЕПІТ долучився до урочистостей з нагоди 
початку навчального року в Київській МАН

Київська Мала Академія наук учнівської молоді 
успішно та натхненно розпочала навчальний рік. 
До відкриття її навчального сезону стали 
причетними юні дослідники – студенти Коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій. 
Так 8 вересня в конференц-залі Київського 
міського будинку вчителя відбулася настановча 
сесія відділення філософії та 
суспільствознавства Київської Малої академії 
наук учнівської молоді. А 14 вересня у 
кінолекційній залі Київського Палацу дітей та 
юнацтва відбулася настановча сесія відділення 
економіки Київської МАН. 
Ці почесні зібрання відвідали учні, їх батьки, 
педагоги, відомі вітчизняні вчені, а також 
випускники Київської МАН учнівської молоді, 
переможці ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів – членів МАН. Манівці мали змогу 
поспілкуватись як з педагогічним колективом 
відділень, так і надихнутись успіхом 
випускників Малої академії наук та отримати 
слушні поради топ-менеджерів відомих 
вітчизняних та міжнародних компаній.
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