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Шановні політехніки!
Щиро вітаю вас із Днем Незалежності! 

У ці серпневі дні, сповнені щедрості та ба-
гатства природи, ми разом з усім україн-
ським народом відзначаємо 30-ту річницю 
найбільш важливого дня в історії нашої 
держави. 

До своєї Незалежності українці йшли 
віками. Вона здобута завдяки незламнос-
ті та силі духу багатьох поколінь, омита 
кров’ю тих, хто з гідністю називав себе 
українцем, незважаючи на різні історичні 
перипетії, хто боровся та свято вірив у те, 
що Україна як держава таки відбудеть-
ся. Сьогодні, на жаль, наш суверенітет зі 
зброєю в руках захищають кращі сини та 
дочки рідної землі. Я гордий від того, що 
серед них чимало мужніх політехніків, які 
щодня ризикують власним життям, відчу-
ваючи надзвичайну відповідальність перед 
гордою пам’яттю нескорених предків та 
щасливим прийдешнім свідомих нащадків.

День за днем ми відбудовуємо власну 
державу, відроджуємо забуте роками та 
нівельоване віками відчуття господаря на 
рідній землі, закладаємо підвалини май-
бутнього для наших дітей.

Гарантією нашої перемоги є успішна 
українська держава європейського рівня. 
Кожен із нас на своєму робочому місці 
має докладати максимум зусиль для цьо-
го, вносячи свою скромну, але таку вагому 
лепту на благо процвітання рідної землі. 

DOCENDO DISCIMUS
НАВЧАЮЧИ НАВЧА�МОСЬ

Саме особисті здобутки кожного та ко-
лективні досягнення освітніх, наукових, 
виробничих і бізнесових структур склада-
ють загальну мозаїку успішності країни, 
гаптують єдину барвисту вишиванку як 
символ життя, незнищенності української 
нації, віри в її квітуче майбуття.

Я пишаюсь тим, що впродовж своєї 
славної 55-річної історії Хмельницький 
політехнічний фаховий коледж Націо-
нального університету «Львівська полі-
техніка» є лідером на освітянській ниві. І 
сьогодні, попри економічні та епідеміо-
логічні виклики, ми не зупинились у сво-
єму розвитку, а, навпаки, використали всі 
можливості для швидкого, потужного по-
ступу. Ми налагодили та поглибили співп-
рацю з іноземними партнерами – і тепер 
наші вихованці мають змогу паралельно з 
навчанням у ХПК здобувати освіту в США 
та ЄС. Ми об’єднали зусилля з бізнес-елі-
тою краю – і тепер наші вихованці не лише 
практикуються на найкращих підприєм-
ствах регіону, а й мають власний потужний 
автоцентр інновацій, обладнаний за най-
новішими стандартами. Ми застосовуємо 
свої знання на практиці і першими в Укра-
їні власними силами змонтували потужну 
сонячну електростанцію.

Я вдячний кожному співробітнику за 
його внесок у спільну справу. Одна із най-
успішніших освітніх систем, що сформо-
вана у ХПФК, упродовж багатьох років 
демонструє високий рівень підготовки за-
требуваних на ринку праці фахівців техніч-
ного та економічного профілів. Та ми не 
лише добре навчаємо, а й виховуємо патрі-
отів з активною життєвою позицією. Освіт-

ній процес 
у коледжі 
прониза-
ний гли-
б о к о ю 
духовніс-
тю, нероз-
р и в н и м 
з в ’ я з к о м 
поколінь, 
і н н о в а -
ційністю, 
к р е а т и в -
н і с т ю . 
Приклади 
авторитет-
них викла-
дачів-на-
ставників 
й успішних випускників коледжу, спілку-
вання з відомими громадськими діячами, 
представниками правоохоронних струк-
тур, учасниками АТО-ООС, волонтерами, 
письменниками, митцями, студентське 
середовище сприяють формуванню па-
тріотизму, глибокого розуміння історії та 
культури українського народу.

Шановні політехніки! Від усієї душі 
зичу вам і вашим рідним любові, міцного 
здоров’я, добра, щастя, достатку, щедрої 
долі та успішності в усіх справах.

Миру вам! Слава Україні!
 
Вадим Овчарук, доктор економічних 

наук, доцент, директор Хмельницького 
політехнічного фахового коледжу На-
ціонального університету «Львівська 
політехніка»

ВІТАННЯ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Для історії 55 років – тільки мить, а для навчального закладу – ціла  
біографія! Ювілей коледжу – рубіж, що дає можливість поглянути на пройдений 

шлях, згадати добрим словом тих, хто зробив значний внесок у спільну справу. Це 
були роки наполегливої роботи, пошуків, творчих ідей, випробувань на міцність. За 
понад п’ять десятиліть наш навчальний заклад довів, що здатний іти вперед навіть 

у найскладніші часи, готовий вирішувати найважчі завдання, не зупинятися на до-
сягнутому, прямувати до нових вершин!
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 Нещодавно у Хмельницькому політехніч-
ному фаховому коледжі НУ «Львівська полі-
техніка» відбулось урочисте відкриття ново-
го майданчика для навчання з початкового 
керування транспортним засобом. Це його 
друге народження – повна модернізація, що 
відповідає новим вимогам на виконання лі-
цензійних умов щодо якісної курсової підго-
товки водіїв. Зокрема, було реконструйовано 
елементи, необхідні для тренування навиків 

17 червня 2021 р. у Хмельницькому полі-
технічному фаховому коледжі Національного 
університету «Львівська політехніка» відбув-
ся ІІ Регіональний форум «БУДУЙ КАР’ЄРУ В 
УКРАЇНІ» за участі представників ХПК, Львів-
ської політехніки, Технічного коледжу Терно-
пільського національного технічного універ-
ситету імені Івана Пулюя та працедавців.

Місцем проведення заходу став новозбу-
дований Автоцентр інновацій «ПОЛІТЕХНІК». 
Його урочисте відкриття спеціально приуро-
чили до цієї важливої події. Честь пререрізати 
червону стрічку мали представник робото-

Непересічна, грандіозна подія не лише 
для нашого навчального закладу, але й для 
всієї Хмельниччини відбулась 10 березня 
2021 року. За участі поважних гостей презен-
тували оновлений музей Хмельницького полі-
технічного фахового коледжу Національного 
університету «Львівська політехніка». Його 
змістовна експозиція буде цікавою кожному 
подолянину, адже наочно відображає розви-
ток всього нашого краю із найдавніших часів 
до сьогодення. Творці реновації музею ор-
ганічно поєднали історію невеличкого посе-
лення Плоскирів, яке невпинно розвивалось, 

водіння: естакада, залізничний переїзд, ту-
нель, регульований та нерегульований пішо-
хідні переходи, косогір, реставровані старі та 
додані нові дорожні знаки, світлофори та ін. 

Сьогодні наш заклад має всі можливості 
для високоякісної фахової підготовки водіїв: 
нормативно-правове забезпечення, профе-
сійний викладацький склад, потужна матері-
ально-технічна база.

ХМЕЛЬНИЦЬКІ ПОЛІТЕХНІКИ ВІДКРИЛИ НОВИЙ АВТОМАЙДАНЧИК

ВИСОКОПОВАЖНІ ГОСТІ НАШОГО ЗАКЛАДУ

ІЗ ВІДКРИТТЯ АВТОЦЕНТРУ ІННОВАЦІЙ «ПОЛІТЕХНІК»
РОЗПОЧАВСЯ II РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ «БУДУЙ КАР’ЄРУ В УКРАЇНІ»

ВІДКРИТТЯ ОНОВЛЕНОГО МУЗЕЮ НАМ ПРИСВОЄНА 
ВІДЗНАКА

«ЗІРКА ЯКОСТІ»

давців - директор ТОВ «Опус Авто Плюс» Ігор 
Баранов та освітяни – директор Tech StartUp 
School д.е.н., проф., завідувач кафедри АФМ 
Львівської політехніки Назарій Подольчак 
і голова Ради директорів ЗФПО Хмельнич-
чини, що здійснюють підготовку молодшого 
спеціаліста, директор Хмельницького полі-
технічного фахового коледжу Національного 
університету «Львівська політехніка» д.е.н., 
доцент Вадим Овчарук.

Представлений гостям Автоцентр іннова-
цій «ПОЛІТЕХНІК» — це безпрецедентний 
випадок створення єдиної концепції надання 
якісних освітніх послуг для здобувачів фа-
хової передвищої освіти за спеціальністю 

«Автомобільний транспорт», інноваційних 
підходів, запровадження партнерських відно-
син із роботодавцями в автомобільній галузі, 
доступності державної установи до перспек-
тив розвитку та комунікаційної відкритості 
перед замовниками подібного роду послуг. 
Виступаючи з доповіддю «Обирай майбутнє 
– живи та працюй в Україні», Вадим Овчарук 
зорієнтував присутніх до пошуку ефективних 
шляхів реалізації спільної мети : підготовки 
висококваліфікованих фахівців, котрі мають 
усі можливості для якісного навчання та го-
тові до постійної роботи над вдосконаленням 
своїх теоретичних і практичних навиків.

із основними етапами становлення Хмель-
ницького електромеханічного технікуму. Це і 
стало приводом для створення потужного на-
вчального закладу, який упродовж всієї сво-
єї 55-річної історії є лідером на освітянській 
ниві Поділля. Перший музей було створено 
художниками Леонідом Бесарабою і Воло-
димиром Лесем у 1980 році. У ті часи він був 
одним із найкращих на Поділлі, та й сьогодні 
діораму «Визволення Проскурова», котра є 
окрасою музею і міста, фахівці вважають не-
перевершеною.

Хмельницький політехнічний коледж 
Львівської політехніки – визнаний лідер на 
освітньому ринку України. Неспростовним 
підтвердженням цьому є отримана в жовтні 
2020 року відзнака Національного рейтин-
гу якості товарів та послуг “ЗІРКА ЯКОСТІ” 
адресована керівникам та всім спеціалістам 
підприємств, компаній, закладів, які своєю 
плідною працею і професіоналізмом зробили 
значний внесок у розвиток України. 

Н е -
щодавно 
Х м е л ь -
ницький 
політех-
н і ч н и й 
фаховий 
к о л е д ж 

НУ «Львівська політехніка» зустрічав вель-
мишановних гостей: Президента України 
Зеленського Володимира Олександровича, 
Міністра освіти і науки України Шкарлета 
Сергія Миколайовича, представників уряду та 
облдержадміністрації.

«Якісними показниками роботи коледжу є 

високі досягнення на предметних олімпіадах, 
підписані договори про партнерство зі світо-
вими лідерами галузей – «SOLIDWORKS», 
співпраця з американськими ІТ-компаніями», 
– зазначив директор коледжу Овчарук В.В.

Також Глава держави взяв участь у теле-
мості «Студентство єднає Україну», під час 
якого на зв’язку з Хмельницьким були студен-
ти Маріупольського будівельного коледжу.

У вступному слові Президент наголосив, 
що вітає будь-яке об’єднання українців, адже 
це гарантує нашу незалежність і суверенітет. 
«Ви – на великій відстані, але відстані між 
вами, впевнений, немає», – сказав Володи-
мир Зеленський.

Також учасники телемосту з Маріуполя 
розповіли, що мріють у майбутньому відбу-
довувати Донбас разом зі студентами Хмель-
ницького коледжу.

Політехніки гідно представили систему 
фахової передвищої освіти та показали ви-
сокий рівень конкурентноспроможної освіти. 
Це перший 
коледж в 
У к р а ї н і , 
який відві-
дали висо-
коповажні 
гості.
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Навчатись у Хмельницькому політехніч-
ному фаховому коледжі НУ “Львівська полі-
техніка” – це, насамперед, навчатись у най-
кращих: у тих, хто є і хорошим теоретиком, 
і досконалим практиком. Потужна сонячна 
станція, що нещодавно з’явилася на даху 
другого корпусу ХПК, є беззаперечним тому 
доказом. Хмельницькі політехніки – перші 
і поки що єдині в Україні власними силами 
змонтували та налагодили роботу доволі 
складного технічного обладнання.

На даху навчального закладу встановлено 
60 сонячних панелей 
загальною потуж-
ністю 22,5 кВт•год., 
які будуть генеру-
вати близько 3 000 
кВт•год. електро-
енергії на місяць.

Сонячна стан-
ція в коледжі пе-
редбачає не лише 
економію електро-
енергії через власне 
виробництво, але й 
потужний навчально-
інноваційний засіб, 
який обов’язково 
вплине на підвищення освітнього процесу. 
Поєднання міцних теоретичних та практичних 
знань забезпечать політехнікам успіхи у про-
фесійному майбутті та сприятимуть розбудові 
сильної незалежної України. З огляду на те, 
що альтернативні джерела енергіі стали попу-

Багаторічна співпраця нашого навчально-
го закладу та підприємства з виробництвом 
високого технічного рівня «Новатор» (ко-
лишній Хмельницький радіотехнічний завод) 
є гарантією отримання високооплачуваного 
першого робочого місця для випускників ко-
леджу та забезпечення підприємства кваліфі-
кованими спеціалістами.

Протягом 55-ти років наш навчальний за-
клад і завод розвивались синхронно, забез-
печуючи тісний взаємозв’язок теорії з прак-
тикою. Долі багатьох хмельничан пройшли 
через навчання у ХПК і кар’єрне зростання 
на «Новаторі». Тож, добре знаючи, де на-
вчають найкращих фахівців, до коледжу на 
зустріч із випускниками відділення інженер-
ної механіки, завітав помічник директора з 
персоналу ДП «Новатор» Іван Максимович 
Праворський. Він розповів студентам про пе-
реваги роботи на «Новаторі» та запропонував 
наявні вакансії, що відповідають освітньому 
рівню випускника ХПК: технік-технолог, тех-
нік-конструктор, інженер технічного контр-
олю, оператор верстатів ПК та багато інших 
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спеціальностей. 
Модератор зустрічі, заступник директора 

з виробничого навчання ХПК Микола Григо-
рович Громик, подякував вельмишановному 
гостю за багаторічну плідну співпрацю із 
практичного навчання політехніків і за запро-
шення наших вихованців на роботу. 

Упродовж останніх років спеціальність  
«Автомобільний транспорт» стала однією із 
лідерів за попитом на ринку праці. Автомо-
білісти – політехніки розуміють, наскільки 
швидко розвивається автомобільна галузь 
і для того, щоб готувати фахівця, який сьо-
годні відповідає вимогам ринку праці, вони 
є постійними гостями на провідних ремонт-
них та автообслуговуючих підприємствах. 
Базами практик наших студентів є провідні 
автосервісні, авторемонтні та інші підпри-
ємства: ТзОВ «Автотитул», «Пежо Авто 
Люкс», «Опус-Авто Плюс», «Інтер дизель», 

Автоцентр «Лига», «Фаворит авто», «Баварія 
Захід», «Автоплюс», «Італкарс Фіат», «Да-
кар-Сервіс», ТОВ «Техогляд на Київській», 
«Говерла», ТзОВ «ТД Євромоторс», Тойота 
Центр Хмельницький «Гранд-мотор», ВАТ 
«Хмельниччина Авто», ВАТ «Престиж-Авто», 
«Бош Авто Сервіс».

Сучасний ринок праці  потребує висо-
кокваліфікованих спеціалістів з організації 
управління економіки. Запорукою високих 
результатів  навчання в коледжі є поєднан-
ня теоретичних знань та практичної роботи. 
Ми тісно співпрацюємо з ПАТ «Укрелектро-
апарат», ПриватБанком, Укрексімбанком, 
Компанією «Нестле-Україна», ТОВ «Пре-
стиж-авто», ТОВ «Партнер Агроінвест»,ТОВ 
«Бембі», ПАТ «Хмельниччина-Авто», ТОВ 
«Офіс-центр», ТОВ «Сіріус Екстружен», 
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», 
ТОВ «Р.І.Н.О», ДП «Новатор», МКП «Хмель-
ницькводоканал», Хмельницьким міським 
центром зайнятості, Головним управлінням 
статистики у Хмельницькій області. 

ТІСНА СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО 
РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

лярними, на ринку праці зростатиме потреба 
у фахівцях. 

Важливо також, що окрім енергоефек-
тивності та використання у навчальному про-
цесі, цей проєкт має ще позитивний вплив на 
екологічну ситуацію. Хмельницькі політех-
ніки, запустивши в роботу сонячну станцію, 
зробили вагомий внесок не лише у розвиток 
відновлювальної енгергетики, а й у збере-
ження навколишнього середовища, адже 

відновлювана енерге-
тика – це екологічно 
чисте джерело енергії, 
що не впливає на зміну 
клімату. 

Бути успішним – це, 
насамперед, вчасно 
приймати управлінські 
рішення, що впливають 
на ефективну роботу 
закладу під час кризо-
вих явищ в економіці 
України. Хмельницькі 
політехніки не лише 
йдуть в ногу з часом, а 

й працюють на перспективу. Економне вико-
ристання електроенергії і впровадження аль-
тернативних джерел стане одним із важливих 
елементів, який забезпечить навчальному 
закладу гарні перспективи в наданні освітніх 
послуг і допоможе стати нам більш енергоне-
залежними.

День вишиванки - 2021 для хмельницьких 
політехніків – особливе свято, оскільки поєд-
нав дві ювілейні події національного значен-
ня: 30-річчя незалежності України та 55-річчя 
Хмельницького політехнічного фахового 
коледжу Національного університету «Львів-
ська політехніка». Хмельницькі політехніки 
славляться своїми патріотичними флешмоба-
ми, за що були двічі занесені до Книги Рекор-
дів України. Цьогоріч, підтримуючи традицію 
і дотримуючись вимог карантину, знову про-
вели флешмоб, утворивши вишиванкову фор-
мацію «UA-30». Під час свята нагородили 
найкращих студентів за навчальні досягнення 
і організували концерт.
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СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ 
ПОЛІТЕХНІКІВ

«Здоровий спосіб жит-
тя і моє майбутнє» – цикл 
спортивно – оздоровчих 
і виховних заходів, які 
щорічно відбуваються 
у Хмельницькому полі-
технічному коледжі НУ 
«Львівська політехніка» на-
передодні Дня фізичної культури і спорту. Для занять фіз-
культурою та спортом у коледжі створені найкращі умо-
ви. У нас активно функціонують спортивні гуртки та секції, 
обладнаний стадіон з біговими доріжками, гімнастичне 
містечко, футбольне 
поле, майданчики для 
гри в баскетбол, во-
лейбол та мініфутбол, 
куточки для гри у шахи 
та шашки, спортивний 
та тренажерний зали.

ПЕРЕМОГА ПОЛІТЕХНІКІВ 
НА ОЛІМПІАДІ З 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Дистанційне навчання – це не час для відпочинку. 

У Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі 
окрім занять онлайн, десять політехніків виявили ба-
жання випробувати свої знання на олімпіаді.

У двох турах Всеукраїнської олімпіади з бухгал-
терського обліку серед студентів коледжів і техні-
кумів – випускників ОКР «молодший спеціаліст» на 
базі кафедри обліку та аналізу Національного уні-
верситету «Львівська політехніка», студенти відді-
лення економіки та менеджменту отримали 10 при-
зових місць!

Наші славні переможці:
- диплом першого ступеня – Щербакова Олексан-

дра ( група ЕК-181);
- дипломи другого ступеня – Дунець Іван, Горо-

бець Анна, Бегян Анастасія, Боднар Орест, Питлик 
Валентин (ЕК-181), Корнєєва Вєроніка (МЕ-182),  
Подимаченко Єлизавета ( МЕ-181);

- дипломи третього ступеня – Бойченко Катери-
на, Дубовський Вадим (ЕК-181).

Вихованці викладача-методиста Гавронської На-
талії Миколаївни вкотре підтвердили високий рівень 
знань і якісне викладання навчальних дисциплін у 
коледжі. Олімпіада проходила в дистанційній фор-
мі у запеклій і нелегкій боротьбі – 119 учасників із 
27 коледжів 
з 17 областей 
України, проте 
це не завадило 
юним політех-
нікам проде-
монструвати 
олімпійський 
результат!

ПРОГРАМІСТИ ЗДОБУЛИ ПЕРЕМОГУ У 
ФІНАЛІ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

Вітаємо студентів відділення програмної інженерії та викладача 
Лесю Кирик з перемогою у командно-
му заліку в олімпіаді з програмування 
ІТ-Universe - 2021 (м. Київ)! Призові місця 
у конкурсі “Програмування в автоматизо-
ваних системах обліку” посіли:

І місце – Жереб Денис (гр. ПІ171)
ІІ місце – Петрина Вікторія (гр. ПІ171)
ІІІ місце – Лишенко Ірина (гр.ПІ171)

ДВІ СТУДЕНТКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ФАХОВОГО 

КОЛЕДЖУ НУ «ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА»

СТАЛИ ЛАУРЕАТКАМИ
ПРЕМІЇ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

З нагоди Міжнародного дня мо-

лоді, який Україна вперше офіційно 
святкує 12 серпня, двох ентузіасток 
ВСП «ХПФК» НУ «ЛП» нагородили 
премією Хмельницького міського 
голови. Конкурс у місті проводили 
вперше, але не востаннє! За перемогу 
боролося два десятки номінантів, ла-

уреатами ж стало лише дванадцять із них. Серед них двоє — студентки 
нашого коледжу:

Сурник Марія, студентка МЕ-201, яка перемогла 
у номінації «Внесок у розвиток молодіжного руху» 
та була наймолодшою із номінантів.

Бородій Оксана – випускниця коледжу посіла 
перше місце у номінації «Популяризація здорового 
способу життя».

Дівчата не планують зупинятися, реалізовува-
тимуть і масштабуватимуть свої майбутні проєкти 
й задуми. Мати в своєму здобутку перемогу в кон-
курсах, олімпіадах, організацію виховних та на-
вчальних заходів, волонтерство — це колосальний 
досвід сьогодні та конкурентноспроможність на ринку праці завтра!

СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ ПОЛІТЕХНІКІВ
Хмельницький – місто спортивне. Наші земляки впевнено перемага-

ють на різноманітних змаганнях всеукраїнського рівня. І чи не в кожній 
команді переможців є представники місцевого політехнічного коледжу!

Серед хмельничан, що успішно виступили на чемпіонаті України з 
джиу-джитсу – випускник  відділення 
інженерної механіки ХПК 2016 року 
Олександр Хмелюк і його тренер 
Ростислав Рибак – випускник відді-
лення комп’ютерної інженерії.

Вже традиційно політехніки здо-
бувають призові місця на змаганнях 
із Кіокушинкай карате, адже керів-
ником фізичного виховання у ХПК 
працює майстер спорту України з 
кіокушинкай карате, заслужений 
тренер України, багаторазовий чем-
піон України, призер міжнародних 
змагань, засновник та постійний 
голова Хмельницької обласної фе-
дерації кіокушинкай карате Іван Іва-
нович Шимків. Цьогоріч на відкри-
тому кубку Львова з Кіокушинкай 
карате двоє хмельницьких політехні-
ків посіли призові місця: Алілов Віктор (гр.МГ-201) та Романовський Ілля  
(гр.МГ – 191). Вітаємо наших спортсменів та тренерів! Бажаємо подаль-
ших успіхів на всеукраїнській і міжнародній аренах!


