Головне студентське свято – Міжнародний день студентів
Кожен, хто був студентом, згадує ці роки з радісним трепетом. Відчайдушна юність, коли
найбільша проблема — сесія, що насувається, а сама очікувана дата — День студента.
День студента – найголовніше студентське свято всіх країн, традиції святкування якого дуже
схожі і в Сорбонні, і в Оксфорді, і в Києві, і в Кременчуці. По суті, вони зводяться до того, щоб
відзначити свято якомога веселіше.
В Кременчуцькому педагогічному коледжі святкування Міжнародного дня студентів
розпочалося 14 листопада з гумористичного конкурсу «Ліга сміху» між командами студентів
3 курсу відділень фізичного виховання, початкової та дошкільної освіти. Учасники 6-ти команд
мали можливість на сцені актової зали коледжу розкрити свої таланти в гумористичному жанрі та
розсмішити вибагливого глядача – студентів старших курсів. Кожний колектив запам’ятався своїм
неповторним стилем, а яскраві харизматичні номери зарядили зал позитивним настроєм.
Три команди з кожного відділення: Ф-31, У-33, В-31, що вийшли у фінал, продовжать змагання
у 2 семестрі з викладачами-наставниками: Прокоповим Д.Ю., Матюхою Ю.О., Івановою Г.О.

В цей же день у вечірній час в «Лізі сміху» гуморили мешканці гуртожитку. Учасники 3-х команд
представили на розсуд журі та глядачам кумедні мініатюри про студентське життя, смішні стенд-апи,
веселі пісні.
Щиро і тепло, музичними і танцювальними постановками вітали велику гуртожицьку студентську
родину зі святом творчо обдаровані студенти, ведучі вечора відпочинку та вихователь Артюх Я.В., для
якої даний захід став дебютним.
На честь свята учасники команд отримали солодкі подарунки від Студради гуртожитку, а вечір
закінчився запальною дискотекою

15 листопада у Міському палаці культури пройшов традиційний конкурс «Студент року –
2018». Цього року команда педагогічного коледжу не брала участі у конкурсі, але 50 наших
студентів, присутніх у залі, мали можливість вболівати за одну з шести команд вищих
навчальних закладів міста.

16 листопада у палаці дозвілля «Листопад» у Полтаві відбувся щорічний обласний молодіжний
проект «Наша єдина студентська родина», приурочений до Міжнародного дня студента. До
талановитих, креативних учасників проекту, студентів 5-ти обласних вузів, цього року долучилось і
активне студентство Кременчуцького педагогічного коледжу. Ми взяли участь у трьох із п’яти
конкурсних епізодів, гідно презентувавши діяльність нашого навчального закладу.
Завдяки активності творчої молоді, завзятості організаторів проекту студентське свято вийшло
масштабним і феєричним та запам’ятається назавжди.

На жаль, усе хороше має своє завершення. В цьому році студентське свято завершилося 19
листопада гала-концертом «На хвилі талантів», де свої творчі здібності та вміння
демонстрували обдаровані студенти 1-х курсів.

Позитивні емоції, які отримали студенти від святкових заходів, залишаться в їх серцях
ще надовго, а приємні спогади будуть зігрівати своїм теплом.

