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МИНУЛІ ПОДІЇ

Наприкінці серпня 2020 
року відбулись урочисті 

церемонії Посвяти студентів 
1 курсу Фахового коледжу Університету «КРОК». Студенти 1 курсу 
Коледжу відчули всю неймовірну атмосферу КРОКівської родини. 
Карантинні обмеження внесли свої корективи у формат заходу, 
однак онлайн технології стали його родзинкою. Адже кожна родина 
вступників стала учасницею заходу, незважаючи на відстань. 



21 вересня 2020 року Студентська рада Коледжу 
стала організатором турніру з шахів та шашок, 
де першокурсники гідно та успішно виборювали 
першість. Змагання відбувалось на свіжому повітрі, 
поруч з будівлею нашого Коледжу. Серед учасників 
турніру – студенти 1 курсу різних спеціальностей.
Перемогу у грі в шахи здобули:
1 місце – Прокопик Євгеній ( КН-1 )
2 місце – Кобилянський Артем (ІПЗ-1)
3 місце – Бурлака Дмитро (МА-1).
А у грі в шашки першість посіли:
1 місце – Борщевский Богдан (КН-2)
2 місце – Трофименко Вадим (ІПЗ-1)
3 місце – Андрєєв Денис (ГРС-2).

Клуб настільних ігор
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1 жовтня 2020 року першокурсники 
Фахового коледжу Університету 
«КРОК» у рамках проєкту «Best Group» 
привітали викладачів та співробітників 
Університету з Днем працівника 
освіти неймовірними танцювальними 
флешмобами.
Кожна група студентів була по-своєму 
оригінальною та драйвовою. Журі 
конкурсу вели підсумки флешмобу та 
визначили найкращих серед кращих, 
оцінивши виступи таким чином:
1 місце – ГРС-1
2 місце – МА-2
3 місце – КН-1
4 місце –ІПЗ-2
5 місце – ЕК
6 місце – ПР-2
7 місце – КН-2
8 місце – МА-1
9 місце – ФІН
10 місце – ГРС-2
11 місце – ІПЗ-1.

День працівника освіти
День самоврядування

2 жовтня 2020 року у Коледжі було 
проведено «День самоврядування». 
Студентська рада та активісти 1-2 
курсів взяли на себе відповідальність 
за адміністративну та викладацьку 
роботу. Це стало справжнім 
викликом та допомогло зрозуміти, 
яку важку працю виконують наші 
педагоги.



9 жовтня 2020 року в рамках проєкту #М18 у читальній залі 
бібліотеки Університету «КРОК» було проведено конкурс-
презентацію молодіжних проєктів «YOUNG Project Day». 
Усі учасники мали можливість показати свої роботи, що 
адаптовані до карантинних вимог сьогодення. Переможцями 
стали такі команди:
1 місце – Жеребець Софія, Крамаренко Юлія та Мейта Марія з 
презентацією проєкту «Знайди своє місце у КРОЦі».
2 місце – Табунова Єлизавета та Замогильна-Грушевська 
Валерія з проєктом «OpenArt»для дітей та підлітків.
3 місце розділили між собою дві команди-учасниці 
Дорохова Катерина з проєктом «Статеве виховання молоді 
і чому це заборонена тема» і тріо-команда: Ільїна Марія, 
Мацьовита Аліна та Рассказов Богдан, які презентували бот 
«Психологічна допомога підліткам».

YOUNG Project Day

Етнодень
9 жовтня 2020 року на відзначення національного 
Дня захисника України, в рамках заходів 
Всеукраїнського проєкту «EcoEtnoEducation», 
ЕКО «ЛОТОС» ініціював святковий Етнодень 
в Університеті та Фаховому коледжі. Студенти, 
викладачі та співробітники долучились до святкового 
фотоетнофлешмобу, одягнувшись в ошатні, 
красиві українські традиційні вишиванки, 
принесли бабусині вишиті рушнички, а також 
квіти, калину, гарбузики та багато іншого 
рідного, українського, щоб створити по-
справжньому чарівну, натхненну атмосферу.
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 В цей день відбувається багато різноманітних заходів, 
спрямованих на підтримку і популяризацію рідної мови. І хоча 

цьогоріч карантин вніс свої корективи, проте він не завадив 
студентам взяти участь у творчих змаганнях.  Охочі мали 

можливість випробувати себе у двох конкурсах: написати творчу 
роботу з теми «Відповідальність українців за долю своєї мови» та 
прийняти участь у відеоконкурсі декламаторів поезії. В першому 

конкурсі перемогла Ковальська Анастасія.  Також третє місце 
поділили Антоненко Ольгата та Ільїна Марія і третє місце посіла 

Примак Анастасія. Вітаємо переможців!

День української писемності та мови
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Мотруханова Вікторія, МА-20к/2

Гайдай Ліза, ФІН-20к

Виявляється, можна пожертвувати чим завгодно заради улюбленої 
справи і для мене це тепер не пусті слова! Любити вчитися, поспішати 
прокинутися раніше, щоб не запізнитися на пари (ну ви розумієте, 
наскільки дорогий сон в студентські роки) і просто любити своїх 
нових друзів, свою "нову сім'ю" - ось що сталося зі мною після вступу 
до коледжу. Кожен з нас, на шляху до чогось нового, має сумніви і 
невпевненість: “А чи правильно я дію, залишаючи школу, однокласників, 
виходячи, так би мовити, зі своєї зони комфорту?” Але інтерес до 
незвіданого і підтримка батьків - і ми вже несемо документи, хоча й з 
острахом , до приймальної комісії. Але, як тільки я переступила поріг 
коледжу, зрозуміла, що всі сумніви були марними - нарешті я дома! Перше 
моє приємне враження - від прекрасних викладачів. Для себе я помітила, 
що деякі предмети, які мені не давалися в школі, стали цікавіші від цього 
з'являється впевненість у собі і бажання дізнатися ще більше. Наші 
Куратори, які дивляться на нас як на дорослих, бачать наші, іноді невмілі, 
перші кроки, перші рішення і підтримують командний дух в колективі. І 
ти розумієш, що КРОК - це велика і дружна сім'я, а ти її частинка. Важливу 
роль у згуртуванні, відіграють різні конкурси, змагання. І раптово 
згадуєш, що колись любила співати, танцювати і, взагалі, вже давно час 
пробудити в собі творчу особистість і підкорювати вершини! Адже тут, у 
коледжі, все можливо!

Я не так давно стала студенткою коледжу, але мені вже дуже подобається 
КРОК. Це неймовірне місце, де кожен може втілити свої бажання у 
реальність, займатися тим, що йому подобається. Мені дуже подобаються 
викладачі. Вони добре пояснюють, я навіть полюбила англійську мову, не 
дивлячись на те, що у школі були проблеми з цим предметом. Тут я зустріла 
дуже привітних, добрих людей, знайшла багато друзів та тих, хто розділяє 
мої інтереси.

ІНТЕРВ’Ю

5



Два місяці тому мені пощастило 
стати студентом Фахового коледжу 
КРОК. Уперше прийшовши в 
коледж, я одразу відчув дружню 
атмосферу. На посвяті в студенти 
я дізнався, що студентське життя 
в коледжі неймовірно цікаве та 
активне - і я відчув це на всі 100%. 
Танці, етнодень, відео знайомства, 
привітання викладачів зі святом, 
фотосесії - все це промайнуло на 
одному подиху лише за ці два місяці 
навчання! Мені дуже пощастило 
з моєю групою та оточенням в 
коледжі. До кого б ти не підійшов, 
знаєш, що тобі допоможуть, 
проведуть, покажуть і тд. Викладачі 
дуже дружелюбні, вони всіма 
можливими способами сприяють 
зацікавленості в навчанні. Особливо 
мені подобається поведінка 
викладачів та співробітників 
коледжу: ставляться, як до 
дорослої людини, вислуховують 
та раціонально сприймають твою 
думку або переконання!

Гричик Георгій ЕК-20к

Полуміскова Катя, ЕК-20к

Малета Іванна, ФІН-20к

Давидкіна Анна, ГРС-20к/2

Рассказов Богдан, ЕК-20к

Інтерв’ю підготувала:
Примак Анастасія, ФІН-19к

Мені дуже подобається, як навчають 
викладачі в коледжі. Я хочу, щоб 
карантин закінчився і студенти 
повернулися в аудиторії. Я дуже 
скучила за одногрупниками. А ще я 
скучила за Дунаєвим Олександром 
Володимировичем!

Мені подобається тут навчатися, 
тому що тут хороша програма, 
зручний графік, зручне 
розташування та прекрасні 
викладачі. Найбільше мені 
подобаються Павлусенко Олена 
Василівна, Сумбаєва Людмила 
Петрівна, Кравченко Оксана 
Валеріївна, Рибак Ірина Вікторівна 
та Тицька Ольга Михайлівна.

Пам‘ятаю, як тільки зайшла в кабінет 
приймальної комісії, побачила 
привітну Ірину Вікторівну Рибак 
і я відчула щось своє, щось рідне. 
Відразу зрозуміла, що буду навчатися 
саме тут і вийшла з відчуттям, що 
я на своєму місці. І не помилилась! 
Тут знайшла своїх однодумців, 
свою підтримку. В нашому коледжі 
бурхливе студентське життя - тут не 
засумуєш. Я однозначно не прогадала 
з місцем навчання!

Мені подобається навчатися 
в коледжі, тут присутня своя 
атмосфера, яку кожен може відчути. 
Це ніби місце, в якому присутні 
спокій та метушня одночасно. Мені 
пощастило тому, що в моїй групі 
дуже круті, креативні та дружелюбні 
люди. Перший курс і взагалі коледж 
- це для мене нове і в перший день я 
відчувала навіть щось дивне (мабуть, 
хвилювання), але зараз я розумію, що 
ці відчуття, ці емоції я запам’ятаю на 
все своє життя.
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ТЕМА ДНЯ

Після тривалої затримки у випуску “Жырної 
газети”, ми повернулись! А почнемо ми 
з оновлення команди, що створює наш 
періодичний вісник. Команда невідємна 
частина “Жырної газети”. Щоб створити 
цікаву читачу газету, ми шукаємо творчих, 
активних та небайдужих до студентського 
життя учасників, які допоможуть у цьому. 
Адже ви зможете не тільки отримати новий 
досвід, але й застосувати його на практиці та 
отримати нові знайомства. Детальніше про 
набір ви можете дізнатися на YouTube каналі 
Університету КРОК та в Instagram Коледжу.

ЖЫРНАЖЫРНА

КОМАНДА

Вони розповідають про усі 
події що відбуваються у 
коледжі та беруть інтерв’ю 
на різноманітні теми, 
створюючи цікаві читачу 
статті.

Газета має бути не тільки 
цікавою, але й гарно 
виглядати. Тому дизайнери 
займаються естетичним 
оформленням газети, 
створюючи яскраві сторінки.

Займаються пошуком 
цікавого контенту для різних 
рубрик та оформлюють 
текстову складову газети, щоб 
наповнити газету цікавим та 
інформативним змістом.

Щоб читачу було легше 
сприймати текстову 
інформацію, фотографи 
підкріплюють її ще й 
світлинами з місць різних 
подій. 

Журналісти

Дизайнери

Контент-мейкери

Фотографи

Мене звати Віка, я 
редактор періодичного 
видання Фахового 
коледжу “Жырна газета”. 
“Жырна газета” виходить 
у друк вже майже 
15 років. За цей час 
відбулось багато змін у 

студентському житті, що призвело й до змін не 
тільки у культурному, а й у видавничому житті. 
Тому прийшов час й для оновлення “Жырної 
газети”. Наша мета - створити цікаве та сучасне 
видання для студентської молоді, поєднавши 
новий дизайн, нові ідеї та нові поглади. Але 
для цього потрібно докласти чимало зусиль 
і тут неможливо обійтись без допомоги зі 
сторони студентів. Тому ми розпочинаємо 
набір до оновленої команди періодичного 
видання “Жырна газета”, щоб створювати 
історію нашого коледжу разом!

@darkstar266
+380965525699

Мої контакти:

Давайте 
знайомитись!

@college.krok KROK University
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