
 Привітання директора  
 

Вітаю всіх із новим нача-

льним роком! Гарно від-

почили, а тепер  час акти-

вно працювати! Бажаю 

всім студентам та викла-

дачам натхнення, терпля-

чості й завзятості. 

Звичайно, хочу відзна-

чити й свято Дня праців-

ника освіти та привітати 

колег із професійним свя-

том. Ваша праця – безцінна, саме педагоги виховують теперішнє та 

майбутнє України, формують свідомість нації. Це нелегке завдання, 

але ж яке благородне! 

Бажаю Вам натхнення, мудрості, терпіння, аби успіх завжди був 

поруч із Вами! Я дуже вдячний за Вашу самовідданість і відповіда-

льність. 

Переконаний, що спільними зусиллями ми сповна реалізуємо нашу 

спільну мету – забезпечимо наших студентів якісною освітою. 

З найкращими побажаннями  

директор Податкового коледжу Д.А. Савчук 

 

Осінь  то єдина пора року, 

яка завжди настає вчасно. Час-

тенько навіть трохи швидше, 

ніж потрібно. Так, уже промай-

нуло два місяці з моменту, як 

ми знову сіли за парти. Позаду 

рубіжні контрольні роботи, пе-

рші в навчальному році пере-

живання. Першачки теж звикли 

до шаленого ритму життя сту-

дентів Податкового коледжу.  

Час плине, багато чого зміню-

ється. Як новий головний реда-

ктор нашої газети в цьому но-

мері хочу привітати всіх чита-

чів! Для мене є величезним за-

доволенням працювати для вас.  

Вересень та жовтень були мі-

сяцями, дуже щедрими на події 

та свята. На вулиці довго пану-

вало «бабине літо», надихаючи 

на нові звершення та перемоги, 

а їх було чимало. Що ж саме ві-

дбувалося в житті коледжу? Ви 

дізнаєтесь у цьому випуску!  

Головний редактор газети  

Статко Дар’я, ПКП-32 



 ________ Податковий коледж зібрав освітян з різних куточків України  

Модернізація є сучасним трендом роз-

витку суспільства. Податковий коледж є 

яскравим прикладом успішно модерні-

зованого навчального закладу, де й сис-

тема ведення педагогічного процесу, і 

матеріально-технічна база, сама модель 

навчання – завжди в ногу з часом. 

На його базі 17-19 жовтня 2018 року ві-

дбулась Всеукраїнська нарада Спілки 

голів методичних об’єднань викладачів 

української філології закладів вищої 

освіти, що здійснюють підготовку моло-

дого спеціаліста. Обговорювали тему: 

«Виклики часу: модернізація змісто-

вого, технологічного , ціннісного ком-

понентів під час викладання дисциплін у коледжі». Тож ми приймали гостей з усіх куточків України. 

Центральними стали виступи: «Тео-

ретико - методологічні засади й пріори-

тетні напрями модернізації філологіч-

ної освіти» ( Марчук Л. М. , доктор фі-

лологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Кам’янець-

Подільського національного універси-

тету ім. I. Огієнка); «Імплементація су-

часних технологій в освітній простір 

закладів вищої освіти України» (Бах-

мат Н. В. , доктор педагогічних наук , 

професор , заступник декана з наукової 

роботи та інформатизації навчального 

процесу педагогічного факультету 

Кам’янець Подільського національ-

ного університету ім. І. Огієнка); «Мо-

дернізація адміністрування в системі 

коледжів Сполучених Штатів Америки» (Овчарук В. В., кандидат економічних наук, доцент, директор 

Хмельницького політехнічного коледжу НУ «Львівська політехніка»); «Модернізація і реформи про-

фесійних дисциплін у Польщі» (Eyгеніуш Омельчук, магістр-інженер, директор Групи професійних 

шкіл №1 та Загальноосвітнього ліцею до них N2 м. Влодава, Польща). 

Висновок із цієї Всеукраїнської наради можна зробити той, що вміння аналізувати та обговорювати 

минуле, втілювати та розвивати нове, під-

носить вищу планку навчальним закладам, 

адже це - наше майбутнє! 

Всеукраїнська нарада завершилась на ви-

соких нотах педагогічного натхнення не-

терпіння втілити набуті знання й навички 

у процесах викладання філологічних дис-

циплін. У серця наших гостей ще надовго 

закарбується гостинність, затишок мальо-

вничого Кам’янця-Подільського й непо-

вторно тепла родинна атмосфера, що па-

нує у Податковому коледжі. 

Грищук Юлія, ПКП-32  



День здоров’я 

Традиції Податкового – неймовірність! Відомо, що здоров’я – найбі-

льша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Так, що-

річно в коледжі проводять свято «День здоров’я». 

Цього разу оздоровлювались усією коледжівською родиною 19 вере-

сня у звичному місці – с. Лясківці. Викладачі фізичної культури разом 

із міністрами спорту підготували дуже цікаву спартакіаду для студен-

тів. Команди змагались у різноманітних спортивних конкурсах. Усі 

себе гарно проявили. Особливо захопливим це свято було для першоку-

рсників, а ось випускні групи, навпаки, ледь стримували смуток, адже 

розуміли, що востаннє переживають ці чудові емоції, що панують на 

«Дні здоров’я».  

Дивовижно позитивним є час, який усі студенти й викладачі мають 

змогу активно провести на природі. Такі заходи об’єднують і згуртову-

ють наш колектив! 

Павлюк Андрій, ПКП-21 

Наукова активність студентів   

18 жовтня студентки групи ФКП-31 Крисінська Діана та Гонта Аліна взяли участь у конференції 

"Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах", котра проходила на базі економічного 

факультету національного університету імені Івана Огієнка. У конференції 

брали участь представники вищих навчальних закладів зі всієї України. 

Гонта Аліна виступала з промовою на тему «Маркетинг у системі управ-

ління підприємством", а Крисінська Діана  "Сучасні тенденції розвитку ма-

лого підприємництва в Україні". Студентів підготувала викладач Мельяченко 

Ольга Олексіївна. 

Наші студентки гідно представили Податковий коледж та показали високий 

рівень підготовки.  

Кінц  Крістіна, ФКП-31 

 ____________________________________ Профорієнтаційна діяльність  

17 жовтня при Аграрно-технічному 

університеті відбувся традиційний захід 

«Ярмарок професій». 

Студенти Податкового коледжу разом 

із об’єднанням «ХОМА» заохочували 

школярів інформацією про коледж. 

Вони із задоволенням розповідали шко-

лярам про активне життя нашої студент-

ської сім’ї: про цікаві заходи, що прово-

дяться вже не перший рік і стали тради-

ціями; про перемоги й досягнення, здо-

буті нашими студентами; про цікаве й 

пізнавальне проведення навчального 

процесу викладачами; про технічне за-

безпечення коледжу й багато чого ін-

шого. Звичайно, не оминули увагою тан-

цювальні колективи та систему заохочень. Студенти демонстрували фотоальбоми, аби школярам було 

цікавіше пізнавати наше коледжівське життя. А також розповсюджували профорієнтаційні матеріали. 

Пізніше, такі ж ярмарки були проведені в  Городку та Віньківцях. 

Ярмарок професій – чудовий захід для тих, хто стоїть на роздоріжжі вибору, адже допомагає визна-

читись зі спеціальністю й обрати для себе навчальний заклад справді високого рівня.  

Никорюк Наталія, ПКП-22 та Стаднійчук Ліна, ПКП-32 



 ________ День знань  

Ось і минуло тепле літечко й настала 

осінь, а з нею - новий навчальний рік. 

Укотре постукав у двері місяць вересень: 

і школярі, і студенти займають свої місця 

за партами в різних навчальних закладах 

країни. Податковий коледж традиційно 

приймає першого вересня студентів-пер-

шачків у свою студентську родину. А 

студенти старших курсів радо поверта-

ються до своєї alma-mater 

Ми, ПКП-21, уже другий рік відзнача-

ємо День знань у коледжі. Свято прой-

шло досить цікаво й весело. Першокурс-

ники мали ж змогу розгорнути першу 

сторінку свого неповторного коледжівсь-

кого життя. Панував святковий настрій, прово-

дився концерт, де виступали два танцювальних 

колективи «Бріджес» і «Подих». Гарний на-

стрій нам дарувала команда КВК «Ратунда». 

Наш коледж – це великий колектив, у якому 

між усіма студентами та викладачами домінує 

справді дружна, тепла атмосфера. У коледжі ми 

навчаємось працювати, бо навчання – це насам-

перед складна робота, з якою нам допомагають 

впоратись наші викладачі. 

Тож вітаємо всіх із Днем знань! А нашим пе-

дагогам бажаємо терпіння, розуміння й наснаги 

у нелегкій праці; студентам  гарних оцінок, 

крутих емоцій. І хай цей рік принесе багато не-

ймовірних вражень! 

Гоголь Богдана, ПКП-21 

«Ратунда 2.0»  

25 жовтня в РБК «Розмай» відбулась 

перша гра Подільської ліги сміху. Усі 

шанувальники гумору щороку з нетер-

пінням чекають на цю подію, адже в 

одному місці збирається така велика 

кількість талановитих та веселих моло-

дих людей, які дарують глядачам нові 

жарти, хвилюються, знайомляться та 

заряджають увесь зал неймовірною 

енергетикою. Саме так було й цього 

разу: нас привітно зустріли різні КВК-

команди  як добре відомі нам, так і ті, 

що стали «відкриттями» 2018 року. Пе-

рша гра завжди є сповненою тремтли-

вого передчуття, проте гравці змогли 

приборкати переживання та показати 

справді якісну розважальну програму. 

Та найцікавішою для нас була рідна «Ратунда», яка цього року докорінно оновила свій склад і пока-

зала високий рівень. Безліч нових жартів підняли настрій усім, незважаючи на похмуру погоду. Не-

змінною була також підтримка нашої команди, яка, гадаю, допомогла зібратися гравцям та показати, 

на що здатні податківці. 

За правилами гри, кожен із восьми суддів може піднятися після виступу команди, аби стати її трене-

ром.  Звичайно, «Ратунда» пройшла в наступний тур, у чому не було жодних сумнівів. Нашу команду 

обрала чарівна й неповторна Світлана Ліщук. 

Вітаємо команду та бажаємо дальших успіхів! 

Онисько Альбіна, ПКП-41 



 __________ Податковий евакуйовано!   

23 жовтня у Податковому коледжі було проведено спеціальні 

об’єктові тренування з цивільного захисту служб та формувань 

ЦЗ коледжу на тему «Дії керівного складу, комісії з НС, штабу ЦЗ, 

формування ЦЗ, персоналу коледжу у разі виникненні пожежі в 

навчальному корпусі №1 її ліквідації». 

Навчальна евакуація розпочалася із сигналу тривоги. Студенти 

й усі працівник, одягнувши ватно-марлеві пов’язки, через устано-

влені порядком ева-

куаційні виходи ви-

йшли на вулицю в 

безпечне місце. Ко-

ледж вклався в нормативний час. Після прибуття на місце 

тимчасової евакуації викладачі провели перекличку сту-

дентів і доповіли про кількість евакуйованих дітей нача-

льнику штабу цивільного захисту. 

За старанність, розумну ініціативу, працездатність при 

підготовці та проведенні спеціального тренування з циві-

льного захисту в коледжі оголошена подяка Зуєву Ю. М. 

та Луценку О. А.  

Боршуляк Ольга, ПКП-32 

 _____ Молодіжна столиця України  

25 жовтня у сесійній залі Кам’янець-Подільської мі-

ської ради відбулося засідання молоді, слухачами 

якого стали студенти Податкового коледжа. Коледж 

представляли молодіжне об’єднання «ХОМА» та юри-

дична клініка «Феміда». Метою зустрічі є участь у 

конкурсі «Молодіжна столиця України» та поширення 

кращих практик молодіжної роботи, обмін досвіду та 

залучення молоді до життя міста на місцевому й регі-

ональному рівнях.  

Дякун Ольга, ПКП-32 

 __________________________________________________  

 

 

 ______________ День юриста України – це професійне свято, яке 

щорічно відзначається 8 жовтня. Незважаючи на те, що це торжество є 

вузькогалузевим, воно дуже важливе для всієї нашої країни, котра пе-

ребуває на стадії формування як правової, демократичної держави. Цей 

день об’єднує правників юриспруденції, де б вони не працювали. На 

честь свята студенти групи ПКП-31, котрі були відповідальні за органі-

зацію, провели п’ятихвилинку про історію виникнення та впрова-

дження Дня юриста.  

Усі студенти-юристи цього дня гордо носили значки «Феміди», який 

символізує рівність між усіма людьми незалежно від їхнього статусу а 

також уніфікованість букви закону для всіх громадян. 

Крім того, студенти Податкового коледжу здійснили візити до поліції, 

суду та державного казначейства, щоб привітати юристів-практиків та 

тих, хто сміливо й чесно стоїть на сторожі державного порядку. 

Баблонюк Діана, ПКП-31 

 __________________________________________________________  

  



 ____________ Податковий коледж провів легкоатлетичний крос  
10 жовтня 2018 року в Податковому коледжі 

було проведено легкоатлетичний крос із диста-

нцією на 1000 м. 

На святкове відкриття змагань зібралися всі 

студенти та викладачі. Студенти-учасники 

представляли свої групи, на старт вийшло по-

над 50 дівчат і хлопців коледжу. Найкращий ре-

зультат показали студенти Ковбель Володимир 

(ПКП-32) та Лукачук Сніжана (ПКП-42). Боро-

лись учасники запекло, а мотивувала їх шалена 

підтримка вболівальників. Змагання були ціка-

вими та видовищними. 

Вітаємо переможців та призерів змагань, ба-

жаємо успіхів у навчанні та дальших спортив-

них здобутків. Дякуємо викладачам циклової 

комісії загальноосвітніх і гуманітарно-природ-

ничих дисциплін, ведучим Дарʹї Петровській та 

Богдану Боднару за організацію інформативної 

пʹятихвилинки про історію свята Покрови та 

Дня Українського козацтва. Особлива подяка 

викладачам фізичної культури В. Г. Сіньке-

вичу, та В. М. Горуну, а також парламенту ко-

леджу за активно проведений час!  
Потапенко Ольга, ОКП-31

____ Загальноміський забіг  

22 жовтня Кам’янець-Подільський національ-

ний університет імені Івана Огієнка відзначив 

велику дату – 100-річчя з дня заснування. З та-

кої нагоди у місті пройшло багато заходів, прис-

вячених ювілею.  

Так, об 11:00 відбувся легкоатлетичний забіг. 

Це дійство зарядило позитивом не одну сотню 

учасників. Розминка перед забігом була танцю-

вальною, потім усі, за командою вирушили у 

біг. Дистанція була довжиною 2 кілометри і 

брала свій початок з площі перед центральним 

корпусом.  

До забігу традиційно долучилися студенти По-

даткового коледжу та показали себе з кращої 

сторони.  

Статко Дар’я, ПКП-32  

 ___________Спортивні досягнення  

17-19 жовтня команда Податкового коледжу 

брала участь у спортивних змаганнях з міні-фу-

тболу. Студенти гідно представили наш навчаль-

них заклад і вибороли почесне III місце.  

Студентсько-викладацький колектив щиро ві-

тає призерів і бажає удачі в наступних змаган-

нях. Зокрема, дякуємо викладачам фізичної ку-

льтури та міністру спорту за підготовку спортс-

менів.  

Цимбалюк Оксана, ПКП-32 

 

 ___________________________________________   



 _________ Козацькому роду нема переводу!  
Нещодавно до свята Покрови, 11 жовтня, 

у м. Кам'янець-Подільському на території 

Польського ринку відбувся спортивно-ро-

зважальний захід "Козацькі забави". У цих 

змаганнях брали участь ВНЗ Кам’янець-

Подільського. Козацький дух, силу, муж-

ність та витривалість перевіряли на собі 

юнаки й дівчата, беручи участь у креатив-

них спортивних змаганнях козацького 

спрямування. 

Ідеєю заходу був не тільки фізичний роз-

виток, але й прагнення долучити студентів 

до духовно-морального виховання, цінно-

стей, національних традицій. Приклади 

козацької звитяги здатні формувати в мо-

лодшого покоління твердість, витрива-

лість, уміння долати життєві труднощі, ха-

рактер та силу волі. 

За результатами всіх конкурсів команда 

Податкового коледжу стала, як завжди, 

найкращою та вже вкотре виборола перше 

місце.  

Звісно, хочеться відзначити склад ко-

манди, учасники якої  одні з найспортив-

ніших, найкреативніших та загалом най-

кращих студентів нашого коледжу, а саме: 

Мерека Денис, Бернацький Роман, Дякун 

Ольга, Фурса Владислав, Федорович Кос-

тянтин, Худняк Владислава, Чепкий Ілля, 

Швець Андрій, Задояний Дмитро, Польчен 

Анастасія, Фурик Валерія, Кулько Альона.  

Ми горді за Вас та дякуємо за перемогу. Отож, 

пишаймося разом тим, що ми є нащадками ук-

раїнських козаків. Проведене свято ще раз під-

креслило, що козацькому роду не буде пере-

воду! 

Хоменко Ірина, ПКП-22

 _________________________________ 

 

 ________ Кульова стрільба   

День захисника України – це величне свято. Тому в Кам’янці-Подільському його святкували з азар-

тним шумом та видовищами. Протягом кількох днів змагались у першості та випробовували свою ко-

зацьку силу юнаки та дівчата міста.  

Одним із таких заходів, що присвячені Дню захисника, були змагання з кульової стрільби серед ви-

щих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.  Вони відбулися 12 жовтня на базі Будівельного коле-

джу. Студенти Податкового теж мали змогу довести, що є нащадками славнозвісного козацького роду!  

Наша команда у складі Петровської Дар’ї, Горного Дмитра та Костецького Артура гідно вибороли 

почесне ІІ місце. Із чим ми їх щиро вітаємо!  

Статко Дар’я, ПКП-32 



________ Активні студенти – активний відпочинок  

У нашому коледжі вміють старанно та результативна працювати. 

Але ж як без відпочинку? Студенти Податкового коледжу роблять 

це драйвово та з користю. Тому переможці спортивно-розважаль-

ного заходу «Козацькі забави» відточували свою спортивну майс-

терність і активно відпочивали, граючи в боулінг у ГК «Гала-го-

тель». Гра була незабутня й подарувала всім шквал позитивних 

емоцій! 

Щиро дякуємо директору Податкового коледжу Д.А. Савчуку за 

таку можливість та чудово проведений час!  

Статко Дар’я, ПКП-32 

 _______ День працівника освіти  

У перший тиждень жовтня країна урочисто від-

значає День працівника освіти. Свято цього року 

вийшло дуже неординарним. Студенти групи 

ПКП-42 разом із куратором, Желавською Вітою 

Михайлівною, влаштували теплу зустріч у фойє 

коледжу, далі  прекрасний святковий концерт, 

після якого подарували викладачам маленькі со-

лодкі подаруночки з нотками любові та вдячності 

за їхню нелегку працю. 

Традиційно в цей день студенти Податкового 

коледжу організували день самоврядування. На-

шим випускникам на кілька годин вдалося стати викладачами, вони відчули всі труднощі та позитивні 

моменти цієї благородної професії. 

Це свято особливе для учнів, студентів та випускників, адже в цей важливий для всіх день ми вітаємо 

наших дорогих викладачів, наставників, які допомагають нам бути освіченими, ерудованими та успі-

шними професіоналами свєї справи, а головне гідними людьми в цілому. 

Зі святом, шановні наші викладачі! Бажаємо Вам терпіння, наснаги та натхнення для нових науково-

педагогічних звершень! 

Сташевська Діана, ОПКП-11 

 ________ Посвята першокурсників  

У житті кожного першокурсника настає момент, 

коли його зустрічає велика студентська родина. 

Тому в Податкового коледжу з’явилась ще одна 

цікава традиція – посвята в першокурсники. 

Студентський парламент влаштував для новач-

ків справжнє свято в закладі «KAPU$TA CLUB». 

Вечір був сповнений нових знайомств та спілку-

ванням. Усі чудово проводили час і розважались. 

Спільний відпочинок допоміг нашим першокурс-

никам згуртуватися, познайомитися з викладаць-

ким та студентським колективом. Ніхто не зали-

шився без незабутніх вражень та натхнення на по-

дальшу студентську працю.  

Тепер коли кожен із першокурсників отримав 

свій студентський квиток, можна з упевненістю й гордістю сказати, що усі вони є студентом Податко-

вого коледжу!  

Статко Дар’я, ПКП-32 



__________________ Молоді та активні 
 

 

Акція молодіжного осередку «ХОМА» 

«Дихай вільно!» 

6 

жовтня учасники МППР "ХОМА" підтримали ак-

цію "Ми проти паління!", адже ми  за здоровий 

спосіб життя, чисте довкілля та здорову сім’ю! 

Про шкідливість паління сказано й написано сті-

льки, що можна скласти не одну «антитютюнову» 

бібліотеку. Куріння – одна з глобальних проблем 

людства.  

Саме тому студенти Податкового коледжу долу-

чились до акції «Ми проти паління!», заохочуючи 

людей кинути звичку, котра псує не лише їхнє 

життя, а й навколишнє середовище. Кожна лю-

дина мусить думати, піклуватися про своє здоров'я 

й благополуччя людей довкола. Лише тоді ми змо-

жемо досягти гармонії у світі. 

Суспільство мусить дбати про здоров’я своїх ді-

тей та підлітків, адже вони  наше майбутнє!!! Ми 

прагнемо бути здоровим поколінням! 

 

Акція «Молодь проти азартних ігор!» 

Упродовж 19-20 жовтня учасники МППР 

"ХОМА" розповідали мешканцям міста про шкід-

ливість азартних ігор та їх наслідки, а також як 

розпізнати залежність друга чи подруги, які об-

рали хибний шлях.  

За всю історію людства не було ще такого часу, 

коли люди б не страждали від яких-небудь залеж-

ностей. 

Комп`ютерна залежність від азартних ігор розви-

вається швидше, ніж алкоголізм. Діти, які ночують 

у приміщенні комп`ютерних залів, - реальність 

сьогоднішнього дня.  

Актуальність даної теми визначається тим, що 

сьогодні українським школярам зробити домашнє 

завдання – не проблема, якщо батьки під’єднали 

до мережі Інтернет комп’ютер. Школярі та студе-

нти просто перестають мислити.  

Учасники МППР "ХОМА", доносячи молоді ва-

жливу інформацію про шкідливість азартних ігор, 

закликали замислитись про наслідки.  

Петровська Дар’я, ФОКП-21 

__________ Нік Вуйчич «Життя без обмежень»  

Студенти Податкового коледжу та представники молодіжного патріотичного-

правового руху «ХОМА» мали змогу долучитися до обговорення програми 

«Життя без обмежень», яку запропонував австралієць Нік Вуйчич. 

Його книга «Життя без обмежень» є найкращим порадником для всіх, хто, опи-

нившись у складних обставинах життя або потрапивши в скрутну ситуацію, пра-

гне відродити у своєму серці віру, оптимізм та надію на краще, попри всі труд-

нощі та перешкоди, які, здається, неможливо подолати. 

У процесі читання книги моє ставлення до тексту змінювалося: від відвертого 

скепсису спочатку, до щирого захоплення досяг-

неннями та успіхами Ніка Вуйчича у результаті чи-

тання. Ключем до успіху автор книги вважає непо-

хитну віру в милість Господа, позитивне налаштування до життя та світу, 

а також «прийняття себе таким, який ти є». На моє переконання, саме 

цього найважче досягти. Автор закликає наполегливо та невтомно розви-

вати власний талант, адже «…ми повинні ділитися тими дорогоцінними 

дарами, якими володіємо. Зазирніть у себе. Всередині вас сяє світло, яке 

тільки й чекає, щоб пломеніти на повну потужність».  
Боршуляк Ольга, ПКП-32  



 Юридична консультація «Феміда» інформує  

Освітня реформа в дії 

Після цілого дня дискусій 255 голосами «за» Верховна Рада України 

ухвалила документ про нову освіту в нашій державі. Новий закон, який 

Міносвіти, депутати і експерти готували майже три роки, замінить ста-

рий, який діяв ще з 1991 року. 

Відтепер щороку на освіту виділятимуть не менше 7% ВВП. У 2016 цей 

показник становив близько 5%. 

Розглянемо основні аспекти цього Закону: 

 12 років - одна з основних змін - це повернення до 12-річної 

освіти. Діти, які підуть у перший клас наступного навчального року, за-

кінчать дванадцятирічну школу в 2030 році. У 1999 році Україна вже пе-

реходила на 12-річну школу. За міністра освіти Дмитра Табачника в 2010 

році Рада повернула 11-річку. До школи діти йтимуть, як правило, з ше-

сти років. Хоча діти з особливими потребами зможуть починати вчитися й із іншого віку. 

 Шкільна автономія і менше перевірок  зараз освітні програми для всіх шкіл уніфіковані і їх зверху 

пропонує Міносвіти. Відтепер школи зможуть розробляти їх самі. Проте перевірятиме їх усе одно держава. 

Класно-урочна система при цьому залишається, але в якій формі буде проходити урок, може обирати й школа, 

і вчитель. 

 Навчання вчителів  кожен учитель має вчитися не менше 150 годин упродовж 5 років. Де саме, оби-

ратиме він самостійно. Зараз це можна робити лише в інститутах післядипломної освіти, які, як визнають у 

МОН, "не завжди є зразком прогресивності". За курси має сплачувати держава або місцеві органи влади. 

 Платні уроки  у школах легалізували платні уроки. Державні й комунальні навчальні заклади отри-

мали право надавати платні освітні та інші послуги. Їх перелік затверджує Кабмін. Як пояснюють автори прое-

кту, є стандарти освіти, які надаються за державні кошти, усе інше може запроваджуватись на розсуд школи. 

Такі уроки існували у школах і раніше, проте зараз це прописали у законі. 

 Різна освіта - Закон передбачає три форми здобуття освіти: формальна освіта – офіційна; 

 неформальна - тренінги, гуртки, курси; 

 інформальна - самоосвіта. 

Отже, держава визнає, що така освіта може існувати. 

 Правда, для цього ще мають розписати процедури. 

 Права дітей  автори закону вперше створили систему гарантування права на освіту для осіб з особли-

вими потребами. Приміщення закладів освіти мають цілком відповідати вимогам доступності, йдеться в законі. 

У разі потреби в навчальних закладах мають обов'язково створити інклюзивні класи для навчання осіб з особ-

ливими освітніми потребами. Документ увів посаду освітнього омбудсмена, який має розглядати скарги щодо 

порушення права на освіту. 

"У нової школи має бути інший зміст, інші методики навчання. Це не може бути авторитарний стиль, до якого 

звикла пострадянська школа: «Учитель розказує, а діти мають відтворити почуте",  говорить міністр Лілія 

Гриневич. 

Матеріал підготувала Онисько Альбіна, ПКП-41 

 _________ Акція «День миру»  
Теплого та сонячного дня, 21 вересня, Кам’янець-По-

дільський Податковий коледж на проспекті Грушевсь-

кого провів акцію "Ланцюг миру", приурочену до Між-

народного дня миру. До свята було залучено всі вищі на-

вчальні заклади нашого міста.  

На заході адміністрація коледжу, викладачі, студрада 

та старости груп, а також шановні гості випустили в небо 

білих голубів на знак миру. Волонтерам було передано 

тематичні плакати з закликами до миру. 

Тож бережімо свою Батьківщину й цінуймо її. Пам'я-

тайте, що патріотами не народжуються – ними стають! 

Петяк Анастасія, ОПКП-11 

 



_______________ Дебют на телебаченні  

У Податковому життя студентів і викладачів постійно поповню-

ється новими успіхами, маленькими та великими перемогами. 

Одну з таких здобула Расевич Любов Петрівна, викладач філоло-

гічних та філософських дисциплін. Нещодавно вона дебютувала на 

українському телебаченні в програмі «Загублений світ», що на 

каналі «2+2». Хочемо привітати Вас із такою подією, бажаємо да-

льших творчих та наукових злетів, щоб усі мрії та поставлені цілі 

реалізовувались! Пишаємось Вами! 

Дрозда Ірина, ФОКП-21 

Вітаємо іменинників! 

Савчука Анатолія Миколайовича (04.09) 

Олійник Людмилу В’ячеславівну (22.09) 
Мантуляк Тетяну Іванівну (28.10) 

 

Хай будуть з Вами здоров'я та сила, 

Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали ви втоми! 

Хай мир і злагода будуть у домі, 

Хай Господь дарує надію й тепло 

На довгі літа, на щастя й добро! 

З повагою  

викладацько-студентський колектив 



Тест на визначення типу особистості 

«Який твій улюблений колір?». 
 Чорний. Улюблений 

колір упевненої в собі лю-

дини, яка прагне до високого 

соціального статусу, профе-

сійного успіху. Цей колір ча-

сто асоціюють із досягнен-

нями та перемогами. Людина 

завжди готова до серйозних 

дій, але при цьому нерідко не 

думає про можливі наслідки 

своїх рішень. Відкидає авторитети, керується винятково своєю думкою. 

 Синій. Улюблений колір раціональної, консервативної людини з 

розвиненим логічним мисленням. Такі люди цінують комфорт і гармо-

нію в усьому. Відрізняються високою пунктуальністю, мають чіткий 

графік життя, такій людині можна довіритися. Але вибір синього ко-

льору іноді може говорити про наявність внутрішнього неспокою, три-

воги. Зелений. Такий колір часто вибирають демонстративні особис-

тості, які люблять і цінують увагу й турботу. Ця риса робить їх залеж-

ними від чужої думки, що може мати негативний вплив на їх самооці-

нку. Ці люди бувають уперті, владні, люблять повчати й давати поради. 

Окрім того, це інтроверти, 

їх негативні риси складно 

побачити відразу. 

 Фіолетовий. 

Колір яскравих творчих 

інтелектуальних людей. 

Вибір такого кольору го-

ворить про силу особис-

тості, яка завжди прагне 

до нових звершень. Лю-

дина перебуває в пошуках 

смислів і свого призначення. 

 Рожевий. Цей колір вибирають пристрасні, але чутливі натури. 

Вони прагнуть завжди бути в центрі уваги, при цьому часто забувають про 

існування інших людей і концентрують усю увагу на собі. Люблять нав’язу-

вати свою точку зору, виявляючи надмірну турботу. 

 Червоний. Це колір сильної внутрішньої енергії й самовпевне-

ності. Вибір червоного кольору говорить про прагнення до перемог, де су-

перництво не зменшує запал, а викликає ще більше прагнення до переваги. 

Відрізняється високими сексуальними потребами й володіє сильною сексу-

альною енергією. Має вплив на інших людей і здатний вести за собою. Вони 

прагнуть жити насиченим життям, наповненим яскравими подіями й но-

вими враженнями. 

 Жовтий. Колір оптимістів, але також його часто вибирають 

люди, схильні до втечі від реальності й життєвих труднощів. Дуже енер-

гійні, але ці періоди енергійності швидко змінюються пасивністю й неба-

жанням діяти. Люблять різкі життєві зміни, отримують задоволення не від 

результату цих змін, а від самого процесу. 

 Білий. Такий колір люблять люди, які старанно прагнуть до ро-

зкриття своїх потенційних здібностей і самореалізації. Вони люблять уса-

мітнюватися, щоб проаналізувати ситуацію й прийняти правильне рішення. 

Здатні висувати нові ідеї, але в цьому процесі їм не вистачає практичності, яка б зробила їх ідеї більш реалістичними.  
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 ____ Рубрика «Ратунда»  

Моя бабуся була дуже розумною 

жінкою. Жодного разу не брала мене 

до себе на літо. 

Жінка гуляє з дітьми в парку, зу-

стрічає знайому сімейну пару: 

- А що це ви без чоловіка гуляєте? 

- Він зараз зі своїм чотириногим 

другом. 

- Не знали що ви купили собачку. 

- Ми купили новий диван. 

На кафедрі травматології показу-

ють пацієнта з опіками тіла та об-

личчя. Він нам розповідає про те, що 

сталося: 

- Приходжу додому з роботи, відчу-

ваю - запах газу. Але я то знаю, що 

електрику включати не можна. 

Ну, я сірник чирк-чирк! 

З резюме на посаду бухгалтера: "У 

разі раптової перевірки готова з'їсти 

всю документацію". 

Мій чоловік - герой!!! Він дві 

війни пройшов! Потім втомився, вим-

кнув комп'ютер і ліг спати. 

Підготувала Мрачковська Ольга, 

ПКП-31 
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