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Моріарті – це клуб однодумців, 
що прагнуть вивчати англійську 
у легкій та приємній атмосфері.

Speaking Club
"MoriArtTea"

Школа медіа контенту. 
Унікальний курс спрямований 
на розвиток творчої сторони 
студентів. Навчання проходить 
за трьома напрямками: 
фотомистецтво, основи 
операторської роботи, post-pro-
duction. Курс розрахований як на теоретичне поглиблення в 
матеріал, так і повноцінну практику. Чекаємо на всіх, хто мріяв 
спробувати себе у сучасних видах мистецтва.
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Унікальний курс 
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напрямкам: фотомистецтво, 
осниви операторської 
роботи, post-production. Курс 
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теоретичне поглиблення в 
матеріал, так і повноцінну 
практику. Чекаємо на всіх, 
хто мріяв спробувати себе у 

Літературна Кав’ярня
Створення нових проєктів та 
реалізація Ваших ідей! Обмін 
власними шедеврами, дискусії 
про місце митця, про те, як 
авторські рядки лягають на папір.
+380(50)-267-37-86 - телеф
@Daidera - тел
@mlk_my_life - інс



Театр танцю Університету 
«КРОК» K-DANCE. 
Танцювальна родина, що 
вражає виступами, яскравістю 
образів та неповторністю.
Instagram: kdance_dt 
Tik-Tok:kdance.dt 
Telegram: 0964480986
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Студентська Рада Коледжу K-DANCE VOSK band

Студентське
наукове товариство

Студентська Рада Фахового коледжу 
створена 2005 року. Команда 
займається організацією та розвитком 
насиченого студентського життя. 
Однак стати одним із членів 
Студентської Ради Коледжу не просто. 
Потрібно бути активним, брати участь 
у різноманітних заходах, проєктах,  
проходити тренінги, мати лідерські 
якості та перемогти у виборах. Однак 
СРК завжди чекає на активістів, які 
хочуть долучитися до розвитку нашого  
закладу.

Запрошуємо доєднатися до 
нового волонтерського проєкту 
Коледжу - "НЕЗЛАМНІ" 
Метою нашої діяльності є:
Максимальна допомога нашим 
Збройним Силам та рідній 
Україні в досягненні Перемоги та 
ствердженні незалежності 
Батьківщини. 

НЕЗЛАМНІ!

ЕКО"ЛОТОС"

Поливач
Владислава 
+380684706753
vladoooossikk (inst)

- це об'єднання найактивніших 
юних дослідників та лідерів, 

ініціаторів  наукових 
проєктів саме для 
студентської молоді.  Це 
також різноманітні 
пізнавальні івенти, 

дискусії, зустрічі, 
конференції та форуми, все 

для самореалізації кожного в 
КРОКівській родині. inst: science.kepit  
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Екологічний Клуб Однодумців 
«ЛОТОС» - організація від студентів і 
для студентів, котра поєднує в собі і 
розваги і плідну працю, і тяжкі 
брейншторми і легкі деньки 
командної повсякденності

Instagram: @eco_lo
facebook: @eco.lotos

Аrt-КЕПІТ — простір креативності, 
почуттів, творчості та свободи ідей, де 
кожен має змогу розкрити себе та 
випустити своє «внутрішнє мистецтво» 
назовні!
Тг: +380501640007
Inst: @aana_s_tasya

Мистецька 
студія "Арт-КЕПІТ"

Вокальна студія «КРОК» допомагає 
талановитим студентам розкрити 

й розвинути вокальні, акторські 
та хореографічні навички. 
Кожна пісня – це своєрідна 
музична вистава, з танцями та 

майстерним вокалом, яка з 
перших нот захоплює глядача в 

полон. Instagram: vosk.band
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