
ФЛЕШКА
Слався з року в рік довічно,
коледж наш політехнічний.

Гімн коледжу
Орган адміністративної та студентської рад
Хмельницького політехнічного коледжу

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 

КОЛЕДЖ

Червень 2017

Масштабне святкування Дня вишиванки відбулось у Хмельницькому політехнічному коледжі Національ-
ного університету «Львівська політехніка». Теперішні студенти коледжу та майбутні студенти – учні Хмель-
ницької спеціалізованої школи № 30 – взяли участь у рекордному за кількістю учасників флешмобі «Тризуб 
вишиванок», утворивши на стадіоні навчального закладу живий вишиваний тризуб.

Торік всеукраїнський рекорд за кількістю учасників флешмобу у День вишиванки встановили у Чернівцях. 
Та сьогодні хмельницьким політехнікам вдалося його перевершити – у дійстві взяла участь 1151 людина у 
національному вбранні.

Студенти Хмельницького політехнічного 
коледжу Національного університету 

«Львівська політехніка»
організували флешмоб, який претендує на 

національний рекорд
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Ми – найкращі в Західному регіоні за 
підсумками олімпіади з економічних дисциплін

“Щоб перемагати,треба добре знати свою 
спеціальність” 

23 травня 2017 року на базі Львів-
ського національного аграрного уні-
верситету пройшла Університетська 
студентська олімпіада з економічних 
дисциплін між студентами коледжів 
Західного регіону України, учасниками 
якої були представники 19 коледжів.

Олімпіаду проведено у формі 
комп’ютерного тестування в системі 
MOODLE з таких економічних дисци-
плін: «Економіка», «Бухгалтерський 
облік», «Фінанси», «Підприємництво», 
«Менеджмент», «Маркетинг».

Незважаючи на те, що наш навчаль-
ний заклад політехнічний, рівень тео-
ретичних знань та практичної підготов-
ки з економічних дисциплін відповідає 
високим стандартам. Так, дипломом 
першого ступеня нагороджено Норик 
Ірину (гр. ЕП -141) та Помарайка Євге-
на (гр. ОВ-141), дипломом другого сту-
пеня – Сторчак Маріанну (гр. ОВ-141).

Студентці гр. ЕП-141 Ільчишеній 
Анастасії вручили грамоту за ґрунтов-
ні знання економічних дисциплін. По-
дякою нагороджена і  викладач-мето-
дист Гавронська Н.М., яка здійснювала 
якісну підготовку студентів під керів-
ництвом кандидата економічних наук, 
доцента Овчарука В.В.

Наш студент знову призер Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки

Вчергове високі результати на об-
ласних та Всеукраїнських олімпіадах 
демонструють студенти Хмельниць-
кого політехнічного коледжу НУ 
«Львівська політехніка». Вже ста-
ло традицією, що Хмельниччину 
на республіканських олімпіадах 
представляють саме студенти на-
шого навчального закладу – пе-
реможці обласних змагань.

У 2017 році це знову Артур Бо-
рікун та його викладач Людмила 
Андріївна Соломко. На X Всеу-
країнській олімпіаді з інформати-
ки та комп’ютерної техніки серед сту-
дентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, що 
відбулась на базі Нововолинського 
електромеханічного технікуму, він з 
мінімальним відривом від переможця 
здобув 2 місце серед 24 учасників.

Минулого року представник на-
шого коледжу посів  третє місце. Є 
у нас і 1-і місця, і досвід організації 

всеукраїнських олімпіад на базі ХПК. 
До таких  високих результатів призво-
дить спільна робота усіх викладачів 
циклових комісій програмного забез-
печення та комп’ютерних систем та 
мереж. Позитивною є  робота гуртка 

розвитку інформаційних техноло-
гій, під час якої студенти підвищують 
свій рівень, шукаючи вирішення над-

складних завдань, що виходять за 
рамки навчальних планів. І це стає 
запорукою  високих результатів 
на олімпіадах,  затребуваності на 
ринку праці як добре оплачуваних 
ІТ-фахівців.

Адміністрація коледжу дякує 
нашому переможцю та його викла-
дачам за високі результати роботи.

Особлива подяка колективу 
Нововолинського електромеха-

нічного технікуму за високий рівень 
організації олімпіади та логістичного 
забезпечення, за їх гостинність, а та-
кож за подаровані нашим учасникам 
неймовірні враження від краси міста, 
якому лише 67 років.

Під таким гаслом пройшов тиж-
день спеціальності відділення 
комп’ютерної інженерії.

Упродовж тижня у вестибюлі на-
вчального закладу відбулась виставка 

технічної творчості, на якій 
були представлені досяг-
нення комп’ютерної техніки, 
зразки наочності, що вико-
ристовується викладачами 
циклової комісії на заняттях, 
та, найцікавіше, діючі маке-
ти пристроїв, виготовлених 
студентами спеціальності під 
час курсового та дипломного 

проектування і виробничих практик.
В рамках тижня спеціальності про-

ведено науково-технічну конферен-
цію, на якій студенти 4 курсу предста-
вили свої наукові роботи.

Відбулись цікаві зустрічі з випус-
книками спеціальності та роботодав-
цями. До нас завітали Чесановський 
Іван Іванович – завідувач кафедри кі-
бербезпеки та захисту інформації На-
ціональної академії Державної при-
кордонної служби України, Лешенко 
Руслан Миколайович – провідний 
спеціаліст комп’ютерної служби При-
ватбанку, Танасійчук Степан – засно-
вник фірми stfalcon, а також керівник 
консультаційного центру НУ «Львів-
ська політехніка» Бодарецька Ольга 
Миколаївна.
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Найбільш мобільною і гнучкою на 
сьогоднішній день є підготовка спеці-
алістів за заочною формою навчання, 
адже людина може отримати необхід-
ні знання або здобути освіту без від-
риву від виробництва.

Організація навчального процесу 
за заочною формою навчання здій-
снюється в коледжі згідно з держав-
ними Стандартами освіти і Поло-
женнями про організацію освітнього 
процесу у коледжі, а також іншими 
нормативними актами.

Життя в гуртожитку

Заочне навчання у коледжі

Найкращі роки життя – сту-
дентські. Нові знайомства, дру-
зі, переїзди, враження, спільні 
вечері, часте недосипання, лек-
ції, сесії, згуртований відпо-
чинок, смішні життєві історії, 
перший підзаробіток, дипломні 
роботи…

Бути студентом – значить чо-
гось навчитися, щось зробити, 
реалізувати себе як талановито-
го митця, вправного спортсмена, 
науковця, віднайти своє покли-
кання, стати тим індивідом, який може 
і хоче оцінити реальність, побачити 
світ. Саме тому мета виховної роботи 
в гуртожитку – покликання створити 
для студентів ХПК зручні та комфорт-

ні умови для проживання, вільного 
спілкування, розвитку свого життєво-
го потенціалу, згуртованості.

Нещодавно обрано Раду гуртожит-
ку, старост поверхів; здійснюється 

контроль за 
проведенням 
чергування 
в кімнатах 
та місцях за-
гального ко-
ристування; 
н а д а є т ь с я 
психологічна 
д о п о м о г а , 
проводиться 
індивідуаль-
на робота зі 

 За роки існування заочного 
відділення у ХПК  підготовле-
но 1403 фахівці, що працюють 
у різних сферах виробництва, 
державних установах і приват-
них підприємствах.

Навчальний процес забезпе-
чують 37 викладачів з високим 
педагогічним досвідом і мето-
дичною майстерністю. Загаль-
на кількість першокурсників 

цього навчального року - 107 осіб, 
з них – 93 випускники навчальних 
закладів професійно-технічної 
освіти, які, маючи робітничу квалі-
фікацію, можуть стати керівниками 
відповідних структурних підрозді-
лів, підприємств та установ неза-
лежно від форми власності.

Значна частина випускників ко-
леджу щорічно продовжує навчан-
ня у Національному університеті 
«Львівська політехніка».

студентами; транслюються фільми 
історичного змісту та за замовлен-
ням студентів; проводяться тижні 
профілактики шкідливих звичок; те-
матичні зустрічі з цікавими людьми, 
суботники по благоустрою приле-
глих територій. 

 Свято – така ж важлива і необхід-
на частина життя, як будні. Необхід-
но це пам’ятати. У нашому гуртожит-
ку традиційно  відзначають свята, 
знаменні дати, що ґрунтуються на 
традиціях українського народу. Сту-

денти із задоволенням організовують 
заходи, беруть участь у виховних го-
динах. Наш гуртожиток живе своїм 
життям. Усі його мешканці - одна ве-
лика сім’я.
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Студентське самоврядування  

Життєдіяльність навчального за-
кладу неможлива без його активних 
представників, наш коледж не став 
вийнятком. Саме завдяки дієвим полі-
технікам усі студенти  коледжу мають 
змогу цікаво та насичено проводити 
свій час як під час занять, так і на до-
звіллі.  

Співпраця студент-
ської ради та профкому 
принесла чимало по-
зитивних результатів.  
Протягом навчального 
року  було організовано 
багато заходів для сту-
дентського колективу, 
які також дали змогу по-
пуляризувати політехніч-
ний коледж на теренах 
не лише міста, а й об-
ласті.   

Серед яскравих куль-
тмасових заходів був вперше органі-
зований у такому форматі: конкурс 
таланту та харизми  Містер ХПК за 
участю юнаків, які продемонстрували  
свою цікаву та оригінальну творчість;  

КВК за участю викладачів, різ-
номанітні за тематикою вихов-
ні години та зустрічі з відомими 
людьми, культурні походи у те-
атр, на симфо-рок, кінотеатр. 

Не забувають активісти і 
про людей з особливими  по-
требами , члени студентської 
ради та профкому проводять 
благодійні акції: зібрали  ма-
кулатуру, іграшки та солодощі 
для дітей, які позбавлені бать-
ківської турботи; відвідують дитячі бу-
динки, постійно  підтримують бійців у 
зоні проведення АТО, зокрема зібра-
ли кошти на ремонт автомобіля швид-
кої допомоги та передали продуктові 
пакунки, зібрані  студентами разом із 
викладачами. 

 Ледь не щомісяця у коледжі відбу-
ваються флешмоби, до яких долуча-
ються усі студенти: це кулінарні, бла-

годійні ярмаки, 22PushUpChallenge, 
естафета поцілунків, фото проект до 
Дня закоханих, наймасовіший рекорд 
до  Дня вишиванки «Тризуб».  

 Для підтримки активного духу в ко-

лективі постійно проводяться тренінги 
з тімбілдінгу, лідерства та особистіс-
ного зростання.

Головним відкриттям року став за-
пуск роботи Творчих студій,  де кожен 
охочий може розвивати свої талан-
ти:  займатись в гуртку танців, грі на 
гітарі, квк, фото і відеомонтажу. Для 
багатьох студентів Творчі студії ста-
ли осередком цікавих знайомств, за-

хопленням 
новим хобі, 
можливістю 
виступати на 
сцені коле-
джу, відкри-
вати у собі 
нові грані 
та мати не 
з а б у т н є , 
яскраве сту-
д е н т с ь к е 
життя.

Ще од-
ним новаторством стала реформа 
структури студентської ради.  На сту-
дентській конференції був обраний не 
лише новий голова студради Шебетко 
Вадим, але ще лідери  п’яти відділень.  
Розширена  команда лідерів, на дум-
ку активістів студентського самовря-
дування,  дасть змогу співпрацювати   
краще , цікавіше та продуктивніше за-
для  змістовнішого життя у коледжі і 
за його межами.

Тому з новими силами, ідеями та 
ентузіазмом активісти студради та 
профкому з нетерпінням очікують по-
чатку нового навчального року, щоб 
реалізувати все задумане і поповнити 
скарбницю досягнень новими пере-
могами.  


