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Цього року студентів випробовували в таких конкурсах: «КВК» (теми
«Ревізор в Коледжі» та «YouTube»),
«Квест», «Ерудит», «Артконкурс»
та флешмоб. Кожен учасник зміг
розкрити свої таланти, а також
по-справжньому насолодитися
неймовірною атмосферою.
Одним із найяскравіших конкурсів був «КВК», оскільки біля місця його проведення завжди лунав гучний сміх. Особливо
запам’яталися Дмитро Ліхачов з групи ФК-ін, що грав відеоблогера, та прибиральниця Валентина Петрівна у виконанні
Янчарука Валентина з групи КН-МА.
Конкурс «Ерудит» вирізнявся великою кількістю запитань про Коледж: від року заснування «КРОКу» до вартості хотдога
в їдальні. Ну, а про флешмоб годі й казати! Усі групи продемонстрували вражаючу хореографію. Мабуть, найяскравішими
була група ФК-ін з оригінальною назвою «Хаслери» та гарно відпрацьованими танцювальними рухами. Також усіх глядачів
і учасників заходу вразила команда «Агонь», яка запалила танцпол модними танцювальними фішками. Цьогорічними
переможцями стали: 1 місце команда групи ІПЗІ – «Rampage». Вона підкорили суддів ритмічною хореографією, яскравими саморобними футболками та щирістю! Девіз команди вирізнявся з-поміж інших: «Rampage готовий до всього, Нехай
навіть ЗНО. Один за одного горою, Ніколи не здамось без бою».

2 місце команда «GAMA» груп КН-ГА та КН-МА.
«Наша назва виникла випадково, ми виділили останні літери наших груп і з’єднали їх в одне слово. Перші літери ми не
чіпали, бо вони в нас однакові», – зізнається одна зі студенток КН-ГА.
3 місце команда «Мол#дість» групи «Економісти-1». Їхнє гасло: «Ми команда Молоді, Дружні, модні та круті.
Будем разом працювати, Щоб завжди перемагати»

сторiнка 1

Candy Step
Традиційний ярмарок солодощів Candy Step – це щорічна благодійна
подія, під час якої всі першокурсники об’єднуються заради єдиної мети
– допомогти дітям, які позбавлені батьківського піклування!
Група КН – 2227 грн. Група Фін-ін – 2079 грн. Група МА – 1440 грн.
Група Економісти 1 – 1214 грн. Група ІПЗР – 1102 грн.
Група Економісти 2 – 920 грн.

На третьому поверсі в зоні рекреації було підготовлено
величезні столи, повні солодких ласощів. Кожна команда
підійшла до участі в заході відповідально, адже смаколики
були різноманітними, від маленьких кремових капкейків до
величезних шоколадних тортів. Хоч перемога була й не надто важливою, бо головна мета Candy Step – зібрати кошти
на допомогу дитячому будинку, проте переможці все ж є.
Вітаємо групи ПР/ЕС та ПРН з перемогою. Спільними зусилями та підприємливістю вони зібрали 3448 гривень та,
безумовно, підкорили покупців різноманіттям солодощів. 2
місце посіла група ГР/СБ, яка зібрала 2877 гривень. «Фішка»
їх столу – веселкові тістечка. Останнє призове місце посіла
група ІПЗІ із зібраними 2618 гривнями, чий стіл дійсно мерехтів від кількості яскравих смаколиків! Інші групи також
зробили вагомий внесок у спільну справу.

Презентація

Це традиційний захід у рамках проекту «Best Group», під час якого студенти
першого курсу презентують свої групи. Під час «Green Park of KEPIT», який
відбувся наприкінці вересня, кожна група шляхом жеребкування отримала
свою тему для презентації та впродовж місяця працювала над її розкриттям:
потрібно було підготувати відеокліп, театральну сценку і танець. Цьогорічна
тематика – кіновсесвіт, популярні фільми.
Слід зазначити, що у студентів було безліч цікавих ідей щодо виступів і з усіма
завданнями першокурсники впоралися на відмінно!
Отже, за результатами оцінювання перше місце посіла група «Комп‘ютерні науки» з темою «Джуманджі». Усі глядачі поринули у чарівний та захопливий світ
цієї гри. Переможці отримали головний приз – екскурсійну поїздку до парку
«Київська Русь».
Друге місце зайняла група «Маркетинг» із темою «Трансформери». Глядачі не
стримували захоплення від їхнього виступу.
Третє місце посіла група «Правознавство» з чарівним виступом на тему «Володар перснів». Їхній танець був дуже яскравим та імпульсивним.
На жаль, не всі групи можуть зайняти призові місця, хоча на перемогу заслуговує кожна команда. Проте без нагороди ніхто не залишився. Вітаємо усіх
учасників, так тримати!
сторiнка 2

Осінній Марафон

Цього року проект складався з 4 етапів. Його головна мета полягала в розкритті фізичних та розумових вмінь наших улюблених першокурсників і наданні їм можливості виявити свої таланти в
різноманітних конкурсах.
Перший день був яскравим і дуже емоційним. Студенти першого курсу Коледжу змагалися в спортивному залі, де проходили цікаві конкурси, що робили атмосферу в залі дуже напруженою, але
при цьому веселою. Кожна група докладала максимум зусиль, щоб виграти. Проте переможницею
може бути лише одна команда, і нею в перший день стала група «Комп’ютерні науки». Ці хлопці
виявилися найбільш спортивними. Друге місце зайняла група «Право», а третє місце посіла група
«Економісти-2».
Другий день проекту був не менш різноманітним. Він складався з трьох цікавих змагань: армрестлінг, шахи та шашки. У цей день першокурсники проявляли не лише силу, а й хитрість і вміння
логічно мислити. Усі конкурси тримали вболівальників у напрузі. Найсильнішою за результатами змагань з армрестлінгу виявилася група «Фінанси з поглибленим вивченням іноземної мови»,
друге місце здобули «Економісти-1» і третє місце отримала група «Комп’ютерні науки»! Але щодо
шахів з шашками, то другого дня був проведений тільки перший тур.

Третій день «Осіннього марафону» був дуже захоплюючим, адже
цього дня проходив ЕКОквест. Учасники ЕКО «Лотос» об’єдналися зі Студентською радою, щоб зробити захоплюючий квест.
Першокурсники із задоволенням проходили всі етапи квесту і
бігли стрімголов, щоб скоріше прийти до фінішу. Звичайно ж, всі
студенти були розумничками, але в цей день найшвидшими виявилася група «ІПЗ-і». Друге місце посіли студенти групи «Маркетинг», а третє – групи «Комп’ютерні науки».

Останнім етапом був фінал змагань з шахів і шашок. Незважаючи на дуже напружену
атмосферу, студенти, які брали участь у цьому непростому змаганні, дійсно здивували
своєю грою і зачарували нашу адміністрацію. І переможцями з шахів та шашок стала група
«ІПЗ-і». Хоча всі першокурсники були просто на висоті!

сторiнка 3

сторінка 4
Особливо приємно, що вельмиповажним журі, які мало визначити долю переможців Місяця екології
стали студенти та випускники Коледжу, актив ЕКО «ЛОТОСу»: Євгенія Гричик, голова ЕКО «ЛОТОСу» 2013-2015 рр., «Зірка КРОКу – 2016», зараз економіст з фінансової роботи в дубайській авіакомпанії «Click Aviation Network»; Валерія Давиденко, «Міс Коледжу – 2017», голова розважального
комітету Студентської Ради Коледжу; Наталія Руліковська, заступник голови ЕКО «ЛОТОСу» 20132015, «Зірка «КРОКу» – 2016», нині – старший методист кафедри маркетингу та поведінкової економіки; Євгеній Савельєв, менеджер з маркетингу департаменту зв’язків з громадськістю та реклами
Університету «КРОК», керівник студентської проектної групи «SPG», Зірка «КРОКу»; Каріна Цирин,
Почесна Голова ЕКО «ЛОТОСу», «Віце-міс Коледжу – 2017», методист відділення загальноосвітньої
підготовки Коледжу.

Захід модерували чарівні ведучі – студенти II курсу Коледжу Дар’яна М’ятних та Влад Глижін, а
також члени правління ЕКО «ЛОТОСу» в особі його Голови – Анни Черновської, заступника Голови
ЕКО «ЛОТОСу» – Олександри Ковальової, заступника директора Коледжу з наукової та методичної
роботи – І.В. Рибак.
Для визначення ключових переможців Місяця екології ще на початку листопада всі групи жеребкуванням отримали фінальні завдання до підбиття підсумків Місяця екології. Їм необхідно було підготувати соціальні відеоролики з екологічної тематики, також власний танцювальний номер. Всі групи
чудово виконали поставлені завдання.
Свято було сповнене багатьох сюрпризів та подарунків від близьких друзів Коледжу та ЕКО «ЛОТОСу». Зокрема, глядачі мали змогу насолодитись епатажним та чарівним танцювальним номером
від неповторної Аліни Гольцевої, випускниці Коледжу, нині – юрисконсульту юридичного відділу
Університету, стипендіатки АВУ «КРОК», креативної, творчої тренерки танцювальних номерів, що
були презентовані під час заходу. У загальному підсумку рішенням вельмиповажного журі головні
номінації були розподілені наступним чином: «За перемогу в конкурсі «Найкраще соціальне відео на
екологічну тематику» нагороджена група ІПЗР. За перемогу в танцювальному конкурсі Місяця екології нагороджена група ГРСб. Дипломом за 3 місце та прецікавою грою «УНО» нагороджена група
ІПЗІ. Дипломом за 2 місце та грою «Твістер» – група КН. Дипломом за 1 місце, грою «Монополія» та
подарунковим сертифікатом від Національного Музею води нагороджується група ІПЗР.
ЕКО «ЛОТОС» також подякував всім причетним до урочистостей за підтримку, а особливо, студентам II курсу Леву Кравцову та Владиславу Ключкею за допомогу в технічному супроводі урочистостей; лідерці студентської медіа-група (КМG) – Анастасії Наконечній; очільникові студентської проектної групи (SPG) – Євгенію Савельєву, а також департаментові зв’язків з громадськістю та реклами;
чудовій Валерії Давиденко – голові розважального Комітету Студентської Ради Коледжу.
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