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відбулись протягом листопада 

та грудня 2020 року с. 2

ПРИВІТАННЯ
З НОВИМ
Р О К О М



МИНУЛІ ПОДІЇ

2

9 грудня Мистецька студія «Аrt-КЕПІТ» провела 
власну художню виставку, на якій  
відвідувачі могли побачити Київ очима 
чудових художниць і просто талановитих 
студенток нашого коледжу. 9 художниць, 
у тому числі і випускниць Фахового 
коледжу, взяли участь у створенні 
першої виставки від мистецької студії.  
З цього приводу у читальній залі 
Університету «КРОК» з’явилась кімната 
«АrtChillOut», де студенти та працівники 
університету мали змогу насолодитись мистецтвом 
та просто гарно відпочити.

Художня виставка від «Аrt-КЕПІТ»

МІСЯЦЬ ЕКОЛОГІЇ
Листопад 2020 року був місяцем екології в Фаховому коледжі. 
Цього року, попри незвичні умови, Екологічний клуб 
однодумців “ЛОТОС” підготував багато цікавих конкурсів. 
Спочатку студенти взяли участь в онлайн вікторині Eco Quiz, 
відповівши на тематичні питання. Наступне завдання вони 
отримали 12 листопада, а саме у конкурсі GreenLook: студенти робили 
спільні фото у зеленому вбранні. Після цього відбувся масштабний конкурс 
майстер-класів на такі теми, як EcoFood, EcoGrow та EcoArt. Карантин не 
став на заваді нашій щорічній традиції і “Тиждень врятованого дерева” 
також відбувся, хоч і в трохи менших масштабах. І закривала місяць екології 
поїздка до КП УЗН Солом’янського району на зустріч до пані Віталіни Новик, 
керівниці відділу та організації діловодства, яка провела змістовну розмову 
та надихнула до екологічної роботи.



19 грудня Студентська рада Коледжу нарешті 
оголосила переможців конкурсу Best Group у 
інстаграмі Фахового коледжу.
Почесне третє місце з результатом 145,2 бали 
отримала група ІПЗ-1. Друге місце, набравши 163,2 
бали, посідає група ПТ. І переможцем Best Group 2020 
стає група ПР1 з результатом у 179,6 балів. 
Були оприлюднені результати інших груп:
КН1 - 139 б.
ФСБ+ЕК - 135,7 б.
КН 2 - 134,8 б.
ПР 2 - 116,4 б.
МА 2 - 114,4 б.
ФІН - 102,8 б.
ГРС 2 - 95 б.
ІПЗ 2 - 86 б.
МА 1 - 85 б.
ГРС1 - 83,8 б.
Вітаємо переможців та дякуємо студентам за 
активну участь!
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7 грудня 2020 року у першокурсників 
відбулось Свято залікової книжки. 
Куратори та викладачі Коледжу 
привітали першокурсників з цією 
подією. До свята долучилися і запрошені 
гості, а саме: Заріпова Світлана 
Зульфирівна, засновниця Асоціації 
випускників Університету «КРОК» та 
екс-голова Студентської ради Коледжу 
2009-2011 Вікторія Голубєва. Ведучими 
заходу були Рибак Ірина Вікторівна, 
викладачка історії, заступниця 
директора Коледжу з наукової 
та методичної роботи і Янчарук 
Валентин, студент 3 курсу, 
керівник Мистецької студії «Аrt-
КЕПІТ» та заступник 
голови Студентської 
ради Коледжу.

А ви вже бачили 
новорічне привітання 
від Студентської ради 
Коледжу? Переглянути та 
оцінити відео ви можете в 
інстаграмі Коледжу:

college.krok

Результати Best Group 2020

Свято залікової книжки
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ІНТЕРВ’Ю

Якими були Ваші уявлення про сесію перед нею та після? 

Як Ви готувалися до першої сесії і чи зміниться 
щось у підготовці до наступних?

Вважав, що буде складніше. Зрозумів, що якщо працювати протягом семестру 
на парах, то сесія не така і страшна. 

Я думаю, зміниться) Я не буду так нервувати, але підготовка - найважливіше!

Уявлення були набагато страшніші, ніж реальність. Ставлення до сесії 
однозначно змінилося в кращий бік, але це не привід розслаблятися надалі. 

Перед сесією я дописувала різні конспекти, які не писала на парах, та робила 
багато презентацій для підвищення оцінок. При підготовці до наступної сесії я 
буду намагатися все робити вчасно.

Я не сильно готувався і воно мені аукнулось, але здав, і добре, що не вигнали. 
До літньої сесії я краще підготуюсь, не буду повторювати своїх помилок.

Якщо казати про підготовку, не можу сказати, що я сиділа над конспектами 
усю ніч. Такого точно не було. На ніч та перед початком заліку я переглянула 
конспекти та повторила теми, які були складними і склала сесію успішно.

Спочатку я дуже хвилювалася, що не здам і тиждень перед сесією ретельно 
готувалася. Але виявилось все не так страшно, якщо працювати протягом 
семестру. 

Якщо чесно, я не боявся сесії. Це просто контрольна, тільки під іншою назвою.. 

Голуб Ілля Іпз2/20к

Гричик Георгій Ек/20к

Гайдай Ліза Фін20к

Жеребець Софія Ма1/20к

Волковський Міша Ек/20к

Табунова Ліза Ма2/20к

Діана Корнілова Ек-20к

Лещенко Олександр кн2/20к

ВІД ПЕРШОЇ СЕСІЇ
Враження першокурсників
ВІД ПЕРШОЇ СЕСІЇВІД ПЕРШОЇ СЕСІЇ

Перша сесія - це завжди хвилююча подія у житті першокурсників. 
Але чи є насправді такою страшною сесія, як про неї інколи 

розповідають? Ми вирішили дізнатись у першокурсників, що вони 
самі думають про першу сесію та враження після неї.
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Чи були у Вас страхи щодо складаня першої сесії та з 
чим можете порівняти відчуття перед нею?

Які поради можете дати студентам, що готуються 
до наступної сесії?

Я не хвилювався взагалі, але за день до сесії я почав дуже сильно хвилюватися, 
почав готуватися і т.п. Я це відчуття не можу порівняти ні з чим, для мене це 
було в новинку. 

Страху про те, що я завалю сесію не було, це був скоріше страх невідомості, бо це 
все для мене вперше і по-новому. 

Спочатку я дуже хвилювалася, що не здам і тиждень перед сесією ретельно 
готувалася. Але виявилось все не так страшно, якщо працювати протягом 
семестру. 

Писати всі конспекти, слухати викладача і свічку в церкві поставити, бо 
підстраховка не завадить.

Не хвилюватися та пам’ятати про неї протягом навчання, а не лише за 2 дні до 
сесії.

Не пропускайте пари та будьте активними!!! Адже отримати автомат набагато 
простіше, ніж відповідати на екзаменаційні білети.

Працюйте на парах, виконуйте додатковий матеріал, робіть реферати та 
презентації, коли викладач надає таку можливість!

Не бійтеся - готуйтеся!)

Дуже гарно підготуватися і не хвилюватися. 

Здавати все вчасно, не пропускати пари, одразу перескладати пропуски.

Раджу вам не хвилюватися та розраховувати на свої знання і сили, тому що 
викладачі це дуже цінують.

Якщо чесно, то порівняння я не можу передати. Це якесь інше відчуття... 

Волковський Міша Ек/20к

Жеребець Софія Ма1/20к

Діана Корнілова Ек-20к

Гайдай Ліза Фін20к

Голуб Ілля Іпз2/20к

Лещенко Олександр кн2/20к

Діана Корнілова Ек-20к

Гричик Георгій Ек/20к

Волковський Міша Ек/20к

Жеребець Софія Ма1/20к

Табунова Ліза Ма2/20к

Лещенко Олександр кн2/20к

Інтерв’ю підготували:
Золотова Катерина, Ма-20к Красюк Андрій, Кн-20к
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ТЕМА НОМЕРУ

НОВОРІЧНІНОВОРІЧНІ
ПРИВІТАННЯПРИВІТАННЯ
Від студентів Фахового коледжу

Хоча Новий Рік вже місяць як настав, але привітання від наших 
студентів досі доречні, адже матимемо нагоду зустріти його ще раз 

12 лютого (за китайським календарем). Сподіваємось, щирі побажаня 
допоможуть усім весело та натхненно провести останній місяць зими!

Група МА-20к/2

Група ГРС-20k

Група МА-20к/1

Щиро вітаємо  з Новорічними святами!
Ось вже Новий рік наступив, в першу чергу сподіваємося, що на ваших 
термометрах 36.6. Щиро хочемо побажати міцного здоров'я, успіхів в роботі 
та навчанні, вірних друзів та щирого кохання! Нехай всі мрії здійсняться, а у 
новому році у вас буде ще більше мотивації до роботи та навчання!!! 
Любові, щастя та міцного здоров'я!
Нехай щастить!!

З Новим роком! Бажаємо, щоб щастя і удача стали для вас вірними супутниками! 
Нехай здоров'я буде міцним і весь рік супроводжують тільки радісні події, 
позитивні емоції. Успіхів у всіх  починаннях! Нехай близькі радують і 
здійснюються найзаповітніші мрії! 

Вітаємо з Новим роком студентів та викладачів Університету "КРОК"!!! 
Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих посмішок та 
подарунків. Щоб обов'язково приніс душевний спокій, стабільність, вірність, 
удачу, щастя і успіх! 
Бажаємо вам в рік бика більше практичності, цілеспрямованості і величезної 
удачі у всіх починаннях! 
Найголовніше — виконання всіх заповітних бажань!
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ПРИВІТАННЯПРИВІТАННЯ

Група ФІН-20к

Група ІПЗІ-18к

Група ПР-20к/1
Дорогі студенти! Йде 2020 рік. Рік непростий, можливо, найскладніший в 
історії Незалежної України. Це був рік досягнень та викликів, розчарувань і 
нових надій. Але, за великим рахунком, 2020 рік став для нас роком прогресу. 
Через вірус і карантинні заходи, ми йдемо до перемоги “чуми”. Шлях цей дуже 
тернистий. Але ми його повинні пройти разом, пліч-о-пліч. 
Переконані: карантинні труднощі та епідеміологічна ситуація минулого року 
тільки загартували нас. Це наш досвід, наші уроки і наші спільні історичні 
іспити. І в 2020 році, незважаючи на всі виклики, ми гідно склали іспит на 
студентську зрілість. 
Ми продовжуємо працювати над угодою з карантинними заходами. Ми 
встановили дружні, братерські відносини з однокурсниками. І ми здійснили 
справжній прорив у відносинах з викладачами!!! 
Ці кроки дають реальну можливість з упевненістю дивитися вперед, 
зберігаючи в новому 2021 році високі успіхи у навчанні і направляючи необхідні 
ресурси на прискорений розвиток конкурентоспроможного Університету 
"КРОК”!!!  Наш університет - це велика родина, життя якої ґрунтується 
на базових людських цінностях - любові, доброти, справедливості, миру і 
злагоди. Від усього серця вітаємо вас та ваші родини з прийдешнім Новим 
роком і Різдвом Христовим! Віримо в те, що 2021 рік стане для нас роком 
єдності, розвитку і успіху. Від усієї душі бажаємо вам міцного козацького 
здоров'я, удачі у всіх ваших добрих справах і починаннях, справжньої любові 
та взаємоповаги, простого людського щастя. Віримо в наш спільний успіх. 
Хай допоможе нам Бог! 

Група ІПЗі-18к вітає усіх студентів Коледжу з Новим роком! Бажаємо вам 
успіхів, щастя, легкої сесії та усього найкращого у новому 2021 році! Усім 36,6 !

Група Фін-20к вітає усіх з Новим роком! 
І перше, що хочеться побажати Вам, це те, щоб у 2021 слово карантин і 
дистанційка ми чули лише читаючи старі новини! Викладачам бажаємо 
слухняних і розумних студентів, а якщо ні, то багато терпіння і сеанс у хорошого 
спеціаліста ( в наші дні це дуже модно).
Студенти!!! Нехай наука дається вам легко, а оцінки самі скачуть до журналу 
(звичайно лише хороші). Сподіваємося ми всі зможемо досягти своїх цілей 
(якщо їх хтось ставив собі, а якщо ні, тоді саме час!).
Нехай рік прийдешній принесе лише задоволення, а всі невдачі залишаться в 
2020. Любимо вас! З новим роком! 
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НОВОРІЧНІНОВОРІЧНІ
ПРИВІТАННЯПРИВІТАННЯ
Від викладачів Фахового коледжу

Сасім Марина Олександрівна

Потіщук Ольга Олегівна 

Троц Ірина Вікторівна

Наші викладачі також долучаються до привітань. Їх побажання та 
поради завжди є актуальними, а теплі поетичні рядки будуть зігрівати нас 
протягом всього навчального року!

Дорогі студенти! Новий рік – це яскраве, урочисте і веселе свято. Хай надія і віра в себе та 
у свої сили надихає на здійснення найзаповітніших мрій. Нехай здійсниться все задумане, 
а 2021 рік стане таким, яким ми хочемо його бачити.  Зустрічаючи Новий рік, побажаємо 
один одному любові та віри в себе і в процвітання нашої країни. Подаруємо найдорожче, 
найцінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і турботу наших близьких, аби в новому 
році щасливих людей стало більше. Бажаю всім вам, аби новий рік приніс мир, спокій, 
справедливість та здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому дні. Успіхів, щастя і 
благополуччя!
З Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю студентам увійти в Новий рік з 
прагненням кожного дня вчитися новому, а 
також отримувати користь та задоволення 
від процесу навчання. Не припиняти мріяти,  
змінюючи себе та світ навколо. Як слушно 
зауважував відомий філософ Протагор: 
«Людина - міра всіх речей...». Тому нехай у 
кожного в серці палає яскравий вогонь добрих 
емоцій, корисних справ та нових подій у вашому 
житті. 

Щиро вітаю всіх з прийдешнім Новим роком та Різдвяними святами. Кожен з нас щороку 
у переддень свята очікує на казку та здійснення найзаповітнішого. Бажаю здійснення 
вашої казки! Яскравого і незабутнього Нового року, насиченого лише радісними подіями.  
Який порадує вас новими досягненнями, мріями та неймовірними враженнями! 
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ПРИВІТАННЯПРИВІТАННЯ

Новорічні побажання моїм студентам-
колежатам!!! 

Синестезія
Як слухати, то чути, дивитися, то бачити,
Торкатись, не займаючи, сприймати все 

на вдих,
Прийдешнє ласувати, минулому 

пробачити.
Своє не забувати, як вийдеш за поріг.

Ти сам такий, яким тебе вважають і 
вважатимуть,

Хай ти себе у перший ряд поставити б 
хотів.

Оточення охоче нас так розбере на 
атоми,

Що сам не добиратимеш про себе 
добрих слів.

Тож не чекай від долі дарунків 
несподіваних,

Живи синестезією і часу не марнуй,
Роби собі всі дні свої до заздрощів 

красивими,
Чуття додай до розуму... 

Не знаєш, то відчуй.

Вітаю Вас із вдалим завершенням навчального року та початком канікул. Переважно 
по завершенню навчального року більшість людей здійснює аналіз визначних 
досягнень та подій, які відбулись. Безумовно,  2020 рік  стане напевно найцікавішим 
та непередбачуваним за подіями у нашому житті. Який змінив цінності кожного із нас, 
забезпечив більше часу в колі рідних людей, розвинув дистанційне спілкування. Бажаю 
оцінити свої досягнення гідно та реалізувати все те, що не вдалося, вже в новому році! 
Я впевнена, що 2021 рік принесе багато посмішок, радості та щастя для кожного з нас! 
Бажаю всім веселих свят та міцного здоров'я!

Миргородська Ольга Петрівна

Гурінова Леся Олександрівна

Азоян Артем Акопович Тицька Ольга Михайлівна
Щиро вітаю студентів із Різдвом та 

Новим роком! 

Нехай лунає щирий сміх! 
Нехай любов єднає всіх!

Дарунків, ласощів смачних, 
Пісень веселих і гучних!

Побільше злагоди й добра,
Побільше радості й тепла! 
Здоров'я й щастя на поріг 

Хай принесе прийдешній рік!

Дорогі студенти! Як швидко промайнуло перше півріччя, навіть не згледілись, як 
настав час Новорічних свят. Вітаю вас з прийдешніми святами та бажаю здійснення 
найзаповітніших мрій. 
Але пам'ятайте, що під лежачий камінь вода не тече! Наполегливо працюйте і 
гарантовано матимете хороші результати. Впевнена, що Дід Мороз, побачивши ваші 
залікові книжки з гарними оцінками, залишить безліч подарунків під ялинкою. 
Хай у ваших оселях панує злагода та звучить радісний сміх. 
Будьте здорові та щасливі!

Рубрику підготувалиРубрику підготували
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Табунова Єлизавета МА-20к
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