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17 травня у День вишиванки центром культурно-мистецького життя обласного центру став стадіон Хмель-
ницького політехнічного коледжу НУ «Львівська політехніка». Тут був встановлений новий рекорд України: 
1961 учасник у вишиванках утворили величезний «живий» тризуб. До студентів та педагогічного колективу 
коледжу, які, до слова, прийшли на захід подекуди цілими сім’ями, долучились учні шкіл №№ 25 та 30, члени 
ветеранської організації, мешканці мікрорайону.

Подію зафіксували у Книзі рекордів України, зважаючи на кількість учасників. Для фіксації рекорду  
запросили експерта Національного реєстру рекордів України. 

Хмельницький міський голова Олександр Симчишин теж долучився до флешмобу та встановлення рекор-
ду. Привітав учасників зі світлим позитивним святом національної вишиванки.

«Сьогодні, коли я прийшов у вашу політехнічну родину і побачив це різноманіття вишиванок різних кольо-
рів, з різними орнаментами, мушу сказати, це – фантастично. Насправді, українці мають пишатися тим, що 
мають такий різновид одягу, тим, що мають свій оберіг – свою вишиванку».

Також міський голова зізнався, що чільне місце на його робочому столі займає фото минулорічного  
рекорду.

Новий рекорд хмельницьких полiтехнiкiв!
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Студенти відділення «Економіки 
та менеджменту» Хмельницького 
політехнічного коледжу НУ «Львів-
ська політехніка» вкотре довели 
високий рівень викладання еконо-
мічних дисциплін у нашому навчаль-
ному закладі. 

У травні 2018 року на базі Львів-
ського національного аграрного уні-
верситету відбулась Університетська 
студентська олімпіада з економічних 
дисциплін між студентами коледжів 
Західного регіону України.

 Змагались більш ніж 100 учас-
ників з понад 20 різних навчальних 
закладів. І  четверо студентів ХПК 
стали призерами олімпіади! 

Вони були нагороджені: 
• дипломом першого ступеня –  

Прокопчук Анастасія (група  
ЕП-151); 

• дипломом другого ступеня –  
Жарук Анастасія (група ЕП-151); 

• грамотою у номінації «За глибо-
ке розуміння завдань економіки в кон-
тексті сучасних концепцій розвитку» –  
Орищук Олександра (група  
ЕП-151);

• грамотою у номінації «За  
фундаментальні знання» –  
Урода Ірина (група ЕП-151).

У квітні 2018 р. у Хмельниць-
кому політехнічному коледжі НУ 
«Львівська політехніка» відбулась І 
Обласна олімпіада з інженерної та 
комп’ютерної графіки. Участь у ній 
взяли по 4 кращих студенти Хмель-
ницького політехнічного коледжу НУ 
«Львівська політехніка» (відділення 
інженерної механіки) та Кам’янець-
Подільського коледжу харчової про-
мисловості НУХТ.

Олімпіада проходила у два етапи:
І етап – тестування;
ІІ етап – виконання графічної час-

тини.
Переможцями стали: 
1 місце – Гузаїров В. Д., група  

ВР-151; 
2 місце – Зелінський Д. В., група 

ВР-151; 
3 місце – Бабелюх І. А., 

Кам’янець-Подільський коледж хар-
чової промисловості НУХТ, 

– Паламарчук А. П., група  
ОМ- 151.

Учасників олімпіади привітав ди-
ректор Хмельницького політехнічно-
го коледжу НУ «Львівська політех-
ніка», кандидат економічних наук 
Вадим Володимирович Овчарук. Він 
вручив їм грамоти та дипломи пере-
можців, побажав подальших успіхів, 
зокрема і на олімпіаді по ЗD моде-
люванню, яка відбудеться в трав-
ні у нашому навчальному закладі. 
Лист–подяку за участь в олімпіаді 
передано і керівництву Кам’янець-
Подільського коледжу харчової про-
мисловості НУХТ.

Впевнена перемога політехніків 
на регіональних олімпіадах – свід-
чення високого рівня викладання 
загальноосвітніх дисциплін у ХПК. 
21 березня у Хмельницькому полі-
технічному коледжі НУ «Львівська 
політехніка» пройшов ІІ (регіо-
нальний) етап олімпіад з загально-
освітніх дисциплін серед студентів 
закладів вищої освіти Хмельниць-
кої області, що здійснюють під-
готовку молодшого спеціаліста. 
У своєму вітальному слові юним 
ерудитам директор ХПК, кандидат 
економічних наук, доцент Вадим 
Володимирович Овчарук наголосив 
на тому, що в залі зібрались лише 
переможці, які вже вибороли пра-
во називатись найкращими у своїх 
навчальних закладах. Переможці 
ж даного етапу принесуть славу 
своїм коледжам, довівши своєю 
перемогою високий рівень викла-
дання загальноосвітніх дисциплін 

Цьогоріч, вкотре, наші студен-
ти були кращими в області і сту-
дентка Марина Козубай мала честь 
представляти  Хмельниччину на XI 
Всеукраїнській олімпіаді з інфор-
матики та комп’ютерної техніки, що 
відбулась 17 травня 2018 року на 
базі Криворізького гірничо-електро-
механічного коледжу. Тут Марина 
виборола почесне ІІ місце серед представників 25-ти 
різних регіонів України.

Викладач юних інтелектуалів Людмила Андріївна 
Соломко скромно зазначає, що секрет успіху полягає 
у спільній, злагодженій роботі всього педагогічного 
колективу та у тому, що на навчання до ХПК прихо-
дять надзвичайно здібні талановиті учні. І це дійсно 
так. До нас вступають найкращі, бо знають, що тут 
їхній талант оцінять і розвинуть. Мимоволі спадає на 
думку вислів Е.Фромма: «Паростки всього кращого, 
що є в потенціалі дитини, проростають, якщо є відпо-
відні умови для їхнього розвитку…». У коледжі існує 
пріоритет інтелекту та успіху, тому ХПК НУ «ЛП» на-
зивають храмом науки. Кращі студенти занесені на 
Дошку пошани, нагороджуються грамотами та інши-
ми відзнаками, заохочуються матеріально. І ще, саме 
до нашого навчального закладу приходять представ-
ники як державних підприємств, так і приватного біз-
несу, щоб ще під час навчання на старших курсах за-
пропонувати нашим студентам перше робоче місце та 

забезпе-
чити себе 
високок-
валіфіко-
в а н и м и 
кадрами.

Коли перемога 
стає традицією

Студентка Козубай Марина 
– призер ІІІ етапу ХІ 

Всеукраїнської олімпіади з 
інформатики та комп’ютерної 

техніки

Переможці олімпіад – 
гордість хмельницьких 

політехніків

Студенти коледжу 
в числі призерів на 

олімпіаді з інженерної 
та комп’ютерної графіки

у власному навчальному закладі. 
Для об’єктивності результатів до 
роботи експертної комісії були за-
лучені викладачі коледжів з інших 
областей. З величезною гордістю 
повідомляємо, що Хмельницький 
політехнічний коледж Національ-
ного університету «Львівська по-
літехніка» вкотре довів, що вміє 
та знає, як готувати переможців та 
призерів інтелектуальних змагань. 
За результатами ІІ (регіонального) 
етапу олімпіад ми знову – найкра-
щі в області! Набравши 31 бал, ми 
з величезним відривом, лідируємо 
у турнірній таблиці (навчальний 
заклад, що посів 2 місце – лише 8 
балів)

Ось імена наших переможців – 
гордості Хмельницького політех-
нічного коледжу НУ «Львівська по-
літехніка»:

1 місце:
– з історії України:  

Туржанський Олексій, гр. МГ-161. 
Викладач Лункіна О.М.

– з фізики: Гуцалюк Артем, гр. 
КІ-171 

Викладач Перетятко І.М.
– з математики: Гринчук Владислав, ПІ-171 

Викладач Студницька Л.М.
– з інформатики (програмування): 
Сторожук Костянтин, гр.ПІ-171.  

Викладач Задніпровський В.Г.
– з інформатики (користувач): 
Козубай Марина, гр. ПР-151  

Викладач Соломко Л.А.
2 місце:

– з історії України: Желавська Злата, гр. ПІ-161. 
Викладач Лункіна О.М.

– з фізики: Заверуха Костянтин, гр. МГ-171.  
Викладач Перетятко І.М.

– з математики: Лишенко Ірина, ПІ-171 
Викладач Студницька Л.М.

– з німецької мови: Ладанський Андрій, гр. АТ-172
– з англійської мови: Гула Яна, гр. МЕ-162  

Викладач Чернова В.А.
– з інформатики (програмування): 
Колесник Павло, гр.ПІ-162  

Викладач Задніпровський В.Г.
– з інформатики (користувач) : Багрій Дар’я, 

гр.ПР-151 Викладач Соломко Л.А.
3 місце:

– з німецької мови: Зозуля Денис, гр. КІ-172
– з англійської мови: Гунчак Діана, гр. ПІ-162  

Викладач Кузнєцова Н.Ю.
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ХПК змі-
нюється від-
повідно до 
вимог часу. 
Н а й б і л ь ш о ю 
конкурентною 
перевагою на-
вчального за-

кладу є висока якість освітніх послуг та відпо-
відність теоретико-практичних знань вимогам 
ринку праці. Відділення інженерної механіки 
намагається відповідати викликам сучасності 
і, задля більшої ефективності навчального 
процесу, шукає та впроваджує різноманітні 
його форми. Особлива увага надається прак-
тичному застосуванню отриманих знань. Не-
щодавно в коледжі було відкрито нову лабо-
раторію «Будова та обслуговування верстатів 
з ЧПУ», оснащену новітнім сучасним облад-
нанням, яка вже зараз стала однією з най-

улюбленіших 
аудиторій для 
студентів спе-
ціальностей 
«Прикладна 
механіка» та 
« Г а л у з е в е 
машинобуду-
вання». 

Завідувач відділення Матвєєв О.В. сприяє 
розвитку інноваційної матеріально-технічної 
бази коледжу, яка найбільше відповідає ви-
робничому процесу на реальних підприєм-
ствах. Не буде перебільшенням, що ця лабо-
раторія є найкращою з підготовки фахівців в 
галузі машинобудування.

Ефективний навчальний процес немож-
ливо уявити без сучасних технічних засобів 
і комфортного робочого місця викладача та 
студента. У Хмельницькому політехнічному 
коледжі НУ «Львівська політехніка» постій-
но оновлюється матеріально-технічна база, 

аудиторії та кабінети оснащуються сучасною 
мультимедійною технікою та іншими засоба-
ми навчання. Нещодавно студенти-програміс-
ти отримали чудовий сюрприз – завершився 
капітальний ремонт аудиторії 243, який про-
водився за ініціативою адміністрації і дирек-
тора ХПК Вадима Володимировича Овчарука 
та за активної допомоги куратора і батьків-
ського комітету групи ПР-161 Л.А.Соломко 
і А.М.Демидюк. Студенти отримали затишну 
сучасну естетичну аудиторію, оснащену най-
новішими технічними засобами, що дозволяє 
забезпечити необхідні умови підготовки фа-
хівців згідно з вимогами Державних стандар-
тів вищої освіти.

«Ми відкриті для всього нового та 
прогресивного. Ми радо приймаємо 
будь-які ініціативи, що сприяють підви-
щенню якості освітніх послуг та розши-
рюють межі професійних навичок на-
ших викладачів та студентів. Саме тому 
нам надзвичайно приємно, що керів-
ництво Центру підготовки інструкторів 
Academy Cisco обрало Хмельницький 
політехнічний коледж НУ «Львівська 
політехніка» для проведення семінару 
вчителів шкіл та викладачів коледжів 
Хмельницької області на тему: «Ви-
користання навчальних курсів та симу-
ляторів Cisco Academy у навчальному 
процесі» – так зазначив у своєму віталь-
ному слові учасникам заходу директор 
ХПК Вадим Володимирович Овчарук.

За ініціативою відділення комп’ю-
терної інженерії відбувся семінар 8 лю-
того 2018р. Програма заходу була на-

сиченою та результативною. В її рамках 
відбулася очна сесія курсу «Основи про-
грамного та апаратного забезпечення 
ПК» (грантовий проект Фонду спільноти 
Кремнієвої долини), за результатами 
якої п’ять учасників отримали Сертифі-
кати, статус інструкторів Academy Cisco 
та рекомендаційні листи. Це дозволяє 
їм стати викладачами курсів в рамках 
єдиної платформи навчання Мережевої 
Академії Cisco. 

5 червня 2018 року у Хмельницькому 
політехнічному коледжі НУ «Львівська 
політехніка» відбулась непересічна по-
дія: перший випуск Академії Cisco.

Відповідно до плану Хмельницького обласного центру туризму і краєзнав-
ства учнівської молоді на 2017 рік, затвердженого Департаментом освіти і на-
уки Хмельницької ОДА, 9 листопада був проведений обласний семінар для спе-
ціалістів, відповідальних за роботу музеїв при навчальних закладах.  Учасники 
заходу відвідали і музей Хмельницького політехнічного коледжу НУ «Львівська 
політехніка». Завідувач музею Клавдія Михайлівна Фастишевська ознайомила 
присутніх з історією створення навчального 
закладу та провела екскурсію музеєм. Ви-
кладач дисципліни «Захист Вітчизни» майор 
Віктор Леонідович Кушнір розповів про свій 
педагогічний досвід військово-патріотичного 
виховання в процесі викладання предмету. 
Він представив присутнім виставку «Зброя 
Перемоги», родзинкою якої є вражаюча панорама «Визволення Проскурова», 
що відображає події березня 1944 у нашому місті. Метою візиту став обмін до-
свідом по військово-патріотичному вихованню студентської молоді, формуван-
ню національно-патріотичного світогляду, збереженню та розвитку духовно-мо-
ральних цінностей українського народу та залучення дітей та молоді до вивчення 
історичних подій, пов’язаних з історією боротьби за Незалежність України. При-
ємно, що нашим гостям сподобався музей коледжу, про що вони залишили запис  
«Книзі відгуків». Будемо раді новим зустрічам!!!

Найкращі аудиторії 
з підготовки 

фахівців в галузі 
машинобудування та 
програмної інженерії

Співпраця між Хмельницьким політехнічним 
коледжем НУ «Львівська політехніка» та 

Мережевою Академією Cisco: викладачі коледжу 
отримали статус інструкторів Academy Cisco

Обласний семінар для спеціалістів, відповідальних 
за роботу музеїв у навчальних закладах

Це американська транснаціональна 
компанія – одна з найбільших у світі, що 
спеціалізуються в області високих техно-
логій, розробляють і продають мережеве 
обладнання. Однією з особливостей біз-
нес-моделі компанії стала багаторівнева 
розгалужена система сертифікації інже-
нерів з комп’ютерних мереж. Завдяки 
тому, що іспити цієї системи перевіряють 
знання не тільки продукції Cisco, а й за-
гальні знання мережевих технологій та 
протоколів, багато організацій, що пра-
цюють на обладнанні інших фірм, визна-
ють цінність професійних сертифікатів 
Cisco. Тому і перші 22 слухачі Академії 
у ХПК, поєднавши два документи про 
освіту – сертифікат Академії та диплом 
Хмельницького політехнічного коледжу, 
а згодом і НУ «Львівська політехніка», 
значно покращують свої стартові умови 
для гарного працевлаштування.

Першими слухачами курсів стали сту-
денти відділення комп’ютерної інженерії. 
Завідувач відділення Антон Францович 
Сівко також привітав їх з тим, що вони 
успішно реалізували можливість додат-
кового навчання у коледжі та отримали 
сертифікати Мережевої академії Cisco. 
Він порекомендував присутнім на захо-
ді студентам пройти навчання на трьох 
окремих курсах IT академії Cisco у ХПК, 
що поглибить їх знання у сфері мере-
жевої взаємодії, операційних систем та 
апаратного забезпечення. Набір на курси 
розпочнеться з нового навчального року.
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Науково-практична конференція
«Профілактика правопорушень серед молоді в сучасних умовах та пошук 

шляхів її вирішення»

Містер і міс коледж 2018 Благочинний ярмарок 
у Хмельницькому 

політехнічному 
коледжі

З вірою у світле майбутнє 
України та побажання миру 

відбулись заходи до Дня 
вшанування учасників 
бойових дій та Героїв 

Небесної сотні

25 травня 2018 р. у нашому коледжі 
відбулась науково-практична конфе-
ренція «Профілактика правопорушень 
серед молоді в сучасних умовах та по-
шук шляхів її вирішення», організова-
на спільно із Хмельницьким базовим 
медичним коледжем. Координаторами 
заходу стали викладач ХПК, керівник 
правового клубу «Феміда» Тетяна Олек-
сіївна Матіяш та викладач ХБМУ, к.і.н. 
Алла Іванівна Петрова.

Вразив присутніх спільний виступ 
студентки ХПК Вікторії Петрини та ви-
кладача ХПК, керівника правового клу-
бу «Феміда» Тетяни Олексіївни Матіяш 
про надзвичайно актуальну та поширену 
проблему – насильство в сім’ї. Велику 
увагу приділили першопричинам, статис-
тиці і наслідкам цієї ганебної соціальної 
традиції та відповідальності згідно ново-

У Хмельницькій політехніці відбувся цикл 
виховних заходів «Забули б люди назавжди 
війни всі, але героїв не забути нам», приуро-
чених до сумних лютневих дат української 
історії – Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав (15 лютого) 
та Дня Героїв Небесної сотні (20 лютого). 
В ці дні ми схиляємо голови перед мужніс-
тю своїх співвітчизників та досі шукаємо 
відповіді на болюче питання: чому? Голова 
обласної організації ветеранів Афганіста-
ну, випускник нашого навчального закладу 
Микола Іванович Приступа зазначає, що сто 
дев’ять юних подолян заплатили життям за 
інтереси чужої країни. Двоє пропали безві-
сти. Загалом на цій війні побувало 160 тисяч 
українців, 12 тисяч з них отримали поранен-
ня, контузії, були скалічені, а 3 тисячі 360 
– не повернулися до своїх рідних домівок. 
Сьогодні військовий досвід воїнів-інтернаці-
оналістів затребуваний для оборони нашої 
держави. Багато з них беруть участь як в ан-
титерористичній операції, так і у волонтер-
ському русі. Всі ми знаємо, що і на Майдані 
існувала Афганська сотня.

На відміну від подій афганської війни, 
сьогодні – це свідомий вибір дорослих лю-
дей, які захист свого народу ставлять на 
перший план. Лише зустрівшись з війною 
у власному домі, ми справді зрозуміли, що 
таке «захист Вітчизни». Цих людей вирізняє 
високий рівень патріотизму, готовність до 
самопожертви, непохитна віра у світле май-
бутнє нашої держави. Саме з такими людьми 
в рамках виховного циклу відбулись зустрічі 
студентів ХПК. На запрошення адміністра-
ції до коледжу завітали представники роти 
патрульної служби поліції особливого при-
значення «Богдан» ГУНП в Хмельницькій 
області старший психолог, капітан поліції 
Мельничук Олексій Миколайович та стар-
ший інспектор, лейтинант поліції Попелюш-
ко Сергій Вікторович.

Свято краси, таланту та гумору відгриміло 
25 квітня у нашому коледжі. Масштабне фе-
єричне дійство «Містер і міс коледж 2018» 
зібрало аншлаг у актовій залі навчального за-
кладу. За право отримати корону переможців 
тут змагались найкреативніші, найхаризма-
тичніші та найталановитіші студенти: Антон 
Когут, Назарій Савчук, Андрій Беднарський, 
Денис Сергєєв, Андрій Ладанський, Яна 
Поліщук, Вікторія Стрілець, Каріна Томас, 
Анастасія Козловська та Анна Бородій. Усі 
вони яскраво продемонстрували свої талан-
ти, вміння та красу. Святковим сюрпризом 
став зірковий склад журі конкурсу: гордість 
Поділля, мегаталановита особистість, фронт-
вумен гурту КРУТЬ, бандуристка, учасниця 
вокального шоу «Х-фактор» Марина Круть, 

популярний телеведучий та блогер, щирий 
і смішний Сергій Буян, прекрасний співак, 
телеведучий Андрій Романіді, провідна ар-
тистка балету Хмельницького обласного 
академічного музично-драматичного театру 
ім.М.Старицького, помічник балетмейсте-
ра, керівник хореографічної студії «Арт-
Класик» Дар’я Ярошенко, фронтмен гурту 
«Моторола», громадський діяч Сергій При-
сяжний, заступник директора найбільшого 
фітнес клубу «Спортленд», що став генераль-
ним спонсором конкурсу, Юлія Шеремета та 
ідейний натхненник культурно-мистецького 
життя коледжу, заступник директора з ви-
ховної роботи ХПК Людмила Багас. Оскільки 
кожен з учасників заслуговує на перемогу, 
то переможцями в різних номінаціях стали 
всі учасники. Вони отримали сертифікати та 
цінні подарунки від спонсорів. А найбажаніші 
титули здобули Андрій Беднарський та Анна 
Бородій. Вони стали Містером і Міс ХПК – 
2018!!! Щиро вітаємо їх!!! 

Щороку студенти ХПК допома-
гають дітям Вовковинецької шко-
ли-інтернату та Ружичнянського 
сиротинця, а цьогоріч не забули 
і про людей похилого віку, що 
проживають поруч з коледжем. 
На веселе студентське свято та 
смачне частування були запроше-
ні пенсіонери з навколишніх бу-
динків. Це і в їхнє буденне життя 
додало яскравих барв. Кавалька-
да подій – нагородження кращих 
спортсменів, яскраві образи, ху-
дожні номери, презентації своїх 
кулінарних експозицій – пода-
рувала не тільки естетичну насо-
лоду і прекрасний настрій, але й 
вагомии фінансовий результат. 
Виручені кошти були використані 
для закупівлі подарунків нашим 
маленьким підшефним.

му законодавству.
Цікавими були і доповіді студентів. 

Ірина Колісник., студентка ХБМК, вка-
зала на основні причини правопорушень 
неповнолітніх їх очима.

Студент ХПК Андрій Дорош розкрив 
проблему булінгу, кібербулінгу, заува-
жуючи що хоч проблема існує багато ро-
ків, а їй лише недавно дали гучні назви. 

Усі доповіді були змістовні,  мали 
практичну спрямованість. Підбиваючи 

підсумки конференції було прийнято рі-
шення: популяризувати проведення у на-
вчальних закладах семінарів, «круглих 
столів», тренінгів, зустрічей за участю 
фахівців у згаданих галузях; налаго-
джувати взаємодію між навчальними 
закладами, з цією метою запровадити 
практику проведення спільних заходів 
освітньо-виховного характеру задля 
обміну досвідом у вирішенні проблеми 
правопорушень серед студентської мо-
лоді.

Учасникам було вручено сертифікати 
і звернено увагу, що збірка матеріалів 
науково-практичної конференції буде 
розміщена на сайтах Хмельницького 
політехнічного коледжу Національного 
університету «Львівська політехніка» та 
Хмельницького базового медичного ко-
леджу.


