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Хочу розпочати з того, чому я вступила саме до коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій Університету «КРОК».  Ще наприкінці 8 класу я почала 

замислюватися, що мені потрібно вирішувати, яким і де я бачу своє майбутнє 

навчання. Я їздила, дивилася дуже багато коледжів міста Києва, але саме КЕПІТ запав 

мені у душу. Я порадилася із батьками і вони були не проти, так як я твердо вирішила 

щодо цього закладу. Спочатку я вступила на підготовчі курси, а наприкінці весни 

здала тести, набрала доволі велику кількість балів і мене зарахували до складу 

студентів. Емоцій в мене було багато, так що неможливо було описати словами.  

З першого курсу я брала участь у різноманітних конкурсах, проектах, 

презентаціях, була активісткою на різних заходах, семінарах, долучалась до круглого 

столу та брала активну участь у житті коледжу. Наразі я не зупиняюсь і не буду 

зупинятися на цьому. Адже попереду тільки світле та найкраще. Навчаюсь я на 

відмінно, тому що завжди досягаю поставлених собою цілей і не можу інакше. Також 

я комунікабельна, практична, можу знайти вихід із будь-якої ситуації. У цьому році я 

вже випускниця 3 курсу коледжу, спеціальності Економіка туризму. За ці роки мене 

навчили багато чому, я дуже вдячна за це. Зараз я проходжу практику у туристичній 

фірмі. Я зрозуміла, що я обрала саме те, до чого в мене лежить душа. У майбутньому я 

б хотіла продовжити йди цим шляхом.  

Отримання стипендії для студента - стимул подальшого розвитку наукової, 

творчої та навчальної діяльності. Всім відомо, що без матеріальної підтримки в наш 

час неможливі навчання, глибокий розвиток професійної діяльності, починаючи від 

придбання книжок і закінчуючи різними курсами з самоосвіти. Така форма нагороди - 

це, перш за все, увага і повага до праці студента. Чому саме мене потрібно обрати? На 

мій погляд, я гідна отримувати цю стипендію: по-перше і найважливіше - відмінне моє 

навчання.  По-друге, моє прагнення до подальшого розвитку. Та по-третє, я вважаю, 

що я гідна стипендії. 

 

Дякую за увагу! 
 


