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Шановні колеги! 
Прийміть найщиріші 
слова вітання з профе-
сійним святом – Днем 
працівника освіти! 
Ваша діяльність нелегка, 
вона вимагає самовідда-
ності, творчої наснаги та 
невичерпної енергії. Ви 
робите все можливе для 
забезпечення розвитку 
пріоритетних напрямків 
освітньої галузі, ство-
рення належних умов 
для виховання і навчан-
ня підростаючого поко-
ління та здобуття якісної 
освіти студентами.  
Нехай професійний  
успіх, творча наснага та 

оптимізм крокують поруч із Вами з року в рік, а невичерпна 
життєва енергія сприяє здійсненню всіх планів та задумів, як 
професійних, так і особистих. Низький уклін і сердечна по-
дяка Вам, шановні колеги, за людяність, доброту та нелегку 
працю!  
Особистого щастя Вам, гарного настрою та талановитих сту-
дентів! Зі святом! 

Директор коледжу 
Д. А. Савчук  

Коледж економіки, права та інформаційних технологій #2(10/2019) 

 

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ІНСТИТУТУ 

Колонка головного редактора! 

Ось і настав другий місяць осені, такий 
нелегкий для кожного студента, оскільки 
адаптація після незабутніх канікул вже 
пройшла, але думки про рубіжні контроль-
ні, заліки та екзамени все ж починають 
надокучати. Лекції і семінари здаються 
нескінченно довгими, та, незважаючи на 
це, саме жовтень дарує нам незабутні емо-
ції.  
Хіба можна не радіти останнім теплим і 
сонячним дням, атмосферним прогулян-
кам затишними вуличками? А як забути 
свята, якими пронизаний дух цього міся-
ця?! Впевнена, ми довго будемо пам’ятати 
святковий концерт до Дня працівників 
освіти, заходи до Дня юриста, золоті здо-
бутки студентів коледжу у фестивалі-
конкурсі художньої творчості 
«Агроуніфест-2019».   
На завершення, хочу закликати усіх чита-
чів до найважливішого – берегти у своєму 
серці теплі спогади про найкращі хвилини  
життя. Адже спогади – це світ, у якому 
кожен поринає у казку, тільки вона є спра-
вжньою, а не вигаданою письменником!  

Головний редактор газети  
Банарюк Катерина, П-31 



Незабутнє привітання для викладачів—OSKAR PARTY! 
Бути викладачем, наставни-

ком – це справжнє мистецтво, обра-
не за покликом серця, наполеглива, 
чесна, натхненна праця, що збага-
чує світ мудрістю, знаннями, мило-
сердям, людяністю. 

Саме в першу неділю жовтня 
в Україні відзначають свято –  День 
працівників освіти.  

З такої прекрасної нагоди 8 
жовтня у Податковому коледжі від-
булася перша справжня церемонія 
вручення премії «Викладацький 
Оскар». Святкову атмосферу, щирі 
вітання та драйвовий концерт  
нашим любим викладачам подару-

вали студенти групи П-42 разом із чудовим куратором 
Савчук Вікторією Юріївною!  
Насправді, кожен викладач—актор (лише вони, люблячи 
всім серцем, можуть із суворим виразом обличчя ставити 
двійки), режисер (провести пару—це неабияке кіно)! Са-
ме тому для наших талановитих, усміхнених, сонячних, 
любих викладачів розстелилася справжнісінька червона 
доріжка! А також тепла зустріч у фоє, солодощі та запро-
шення на святковий концерт. 
Студенти четвертого курсу порадували гостей мегаякіс-
ною підготовкою та хорошим гумором. Тут кожен відчув 
шквал найрізноманітніших почуттів, навіюваних чуттєви-
ми піснями та запальними танцями. Особливо повеселила 
всіх команда КВК «Ратунда». Але, звісно ж, найочікува-
нішою подією цього місяця було вручення справжніх 
«Оскарів» за переможні номінації.  
Зі святом, шановні наші викладачі! Бажаємо Вам на-

тхнення, творчості, завзятості та нових науково-педагогічних вершин!  
Статко Дар’я, П-42 
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Спеціальні тренування з питань цивільного захисту…  
16 жовтня у нашому коледжі відбулося спеціальне тренування з питань цивільного захисту, на якому 

були присутні заступник начальника управління з пи-
тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту насе-
лення  Кам'янець-Подільської міської ради Слюсарчук 
В.П і  завідувач навчально-консультаційного пункту 
НМЦ та БЖД Нікі-
тін В. В.  
Завдяки цьому за-
ходу студенти пог-
либили теоретичні 
знання та удоско-
налили практичні 

навички з організації виконання заходів цивільного захисту в разі 
виникнення надзвичайних ситуацій у коледжі в мирний час. 
 

Горпенюк Валерія, ПФ-11 



Довгоочікуваний виїзд на природу!  
У нашому закладі не тільки навчаються, але й вмі-
ють активно відпочивати, дбаючи при цьому про 
власне здоров'я. Підтвердженням є щорічна тради-
ція цікаво, весело та з користю відзначати День здо-
ров'я. 
Цьогоріч захід відбувся 1 жовтня неподалік села 
Лясківці. Нам надзвичайно пощастило із погодніми 
умовами, адже день був сонячним та погожим. Ко-
жен мав змогу відволіктися від буденних справ, по-
спілкуватися з одногрупниками, друзями та найкра-
щими викладачами у не зовсім формальній та звич-
ній атмосфері.  
Звичайно, без спорту ніяк не обійшлось.  

Найактивніші студенти з усіх академічних груп брали 
участь у змаганнях, сформувавшись у команди. Цього ро-
ку до активного відпочинку з податковою сім’єю приєдна-
лися учні Недобоївської школи, Чернівецької області. За-
вдяки викладачам фізичної культури Горуну Вадиму Ми-
колайовичу та Сінькевичу Володимиру Григоровичу ми пе-
реконалися, що спортивні ігри можуть бути не тільки ко-
рисні, а ще досить цікаві та веселі.  
Дякуємо організаторам свята та адміністрації за чудову 
можливість оздоровитись і відпочити!  
 

Никорюк Наталія, П-32 

Футбольний марафон!  
28 жовтня відбулися чергові змагання з футболу 
серед юнаків коледжів. У спортивному поєдинку 
зійшлися команди Податкового коледжу та коле-
джу ПДАТУ. Запекла боротьба відбувалася між 
учасниками матчу та на самому полі. У запеклій 
боротьбі, зрештою, команда нашого коледжу 
здобула перемогу з рахунком 12:8. 
Вітаємо наших чемпіонів! Пам'ятайте, ви у нас 

найкращі! Бажаємо міцного здоров'я та перемоги 

в наступних іграх. 

Стаднійчук Ліна, П-42 

Нові успіхи «Ратунди»! 

Традиційно кожної осені у Кам’янці-Подільському 
проводиться фестиваль Подільської Ліги гумору. 
І цьогоріч, 16 жовтня, у Міському будинку культу-
ри відбувся Осінній кубок, у якому брала участь і 
наша перспективна гумористична команда 
"Ратунда". Вона показала креативний виступ, який 
вніс чистий гумор у лігу сміху.  
Команда висловлює велику подяку випускникові і 
попередньому капітану «Ратунди» Артему Коблі за 
допомогу в підготовці і підтримку! 
Бажаємо надалі ще веселіших, цікавіших і креатив-
ніших виступів! 

Боршуляк Ольга, П-42 
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Привітання для працівників Податкової служби!  
Вкотре прийшло радісне свято! Саме тому студентський колектив Податкового коледжу приві-

тав усю чоловічу половину Кам’янець-Подільського управління ГУДФС в Хмельницькій області з од-
ним із найбільших народних свят – Пок-
рови Пресвятої Богородиці і, звісно, з 
Днем Українського козацтва. Попри змі-
ну часів, 14 жовтня, як і багато років то-
му, асоціюється насамперед з мужністю 
та стійкістю людського характеру, силою 
духу та відданістю єдиній прекрасній  
Батьківщині. 
Виступивши з святковим концертом, сту-
денти від усієї душі побажали колективу 
міцного здоров’я, невичерпної творчої 
енергії, добра й упевненості у своїх си-
лах, кохання та вірності близьких, здійс-
нення усіх життєвих планів, надій і мрій!  

Грищук Юлія, П-42 

Золоті здобутки на “Агроуніфесті-2019”!  

24 жовтня 2019 року на базі Подільського 
державного аграрно-технічного універси-
тету відбувся відкритий фестиваль-конкурс 
художньої творчості серед колективів та 
окремих виконавців навчальних закладів 
України  “АГРОУНІФЕСТ-2019”, до якого 
активно долучилися студенти ПОДАТКО-
ВОГО коледжу.  
Організатори зазначають, що головною ме-
тою заходу було підвищення рейтингу 
освіти на 
Поділлі, 
активіза-

ція та популяризація діяльності аматорських колекти-
вів. Учасники мали змогу продемонструвати свої та-
ланти у різних видах мистецтва.  
Студенти-податківці чудово проявили свої творчі здіб-
ності у таких жанрах: декоративно-ужиткове мистецт-
во, вокал, художнє читання, народна та сучасна хорео-
графія. Своїми стараннями наші учасники вибороли 
диплом 1 ступеня. Щиро вітаємо і бажаємо надалі ще 
більше перемог! 
Усі учасники отримали подарунки, подяки та найголо-

вніше − незабутні враження. «АГРОУНІФЕСТ-2019” 

об’єднав молодь з різних областей, яка, представляю-

чи свої навчальні заклади, продемонструвала не лише 

естетичні смаки, а й національну самосвідомість!  

Мрачковська Ольга, П-41 
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Нова традиція коледжу—проведення Тижня юриста!  

8 жовтня вся Україна відзначає свято – День юриста. Ця професія вимагає високого рівня професі-
оналізму, відповідальності і порядності, вона несе у світ законність, порядок і справедливість. У 

рамках цього свята в нашому навчальному закладі для студентів-правознавців було проведено  
багато різноманітних заходів.  

8-11 жовтня у Податковому коледжі пройшов ТИЖДЕНЬ ЮРИСТА під гаслом «Знати пра-
во, служити праву, захищати право». Відкриття збіглося з професійним святом – Днем юрис-
та в Україні, до якого кожна група підготувала вітальні стіннівки, а студрада організувала 
інформування в місті «Що означає бути юристом». Студенти-юристи та учасники молодіж-
ної організації «ХОМА» разом з Урсаєвою О. М. (заступником директора з виховної роботи) 
відвідали Недобоївську ЗОШ (Чернівецька обл.), щоб ознайомити школярів з професією 
юриста і розповісти про її необхідність. Святковий настрій продовжила низка заходів, до 
яких долучились викладачі, студенти всіх курсів та члени юридичної консультації «Феміда».  
9 жовтня відбулася бесіда за 
круглим столом на тему «Захист 
прав споживачів», яку організу-
вала викладач Семенова Вікторія 
Андріївна. Студенти ознайоми-
лися з правами споживачів та ме-
тодами захисту цих прав, які на-
дає нам держава. 
10 жовтня відбулася лекція на 
тему «Захист прав дітей». Студе-
нти випускних груп разом із ви-
кладачем Катушинською Л.С. 
дискутували про проблеми прав 
дітей в Україні, права дитини в 
сфері сімейного життя, особисті немайнові права дитини, права дітей у сфері праці, соціаль-
ний захист безпритульних дітей, належний захист прав дитини її батьками.  

11 жовтня було проведено студентську наукову 
конференцію на тему "Насилля в сім'ї", у якій акти-
вну участь взяли учасники Юридичної клініки 
«Феміда» – студентки-випускниці Баблонюк Діана, 
Кулько Олена, Юрок Анастасія, Воронюк Юлія, 
Стаднійчук Ліна. Науковий керівник – викладач 
юридичних дисциплін Стасій Олександра Олексан-
дрівна. На конференції також були присутні студе-
нти 3 курсу спеціальності "Право".  

Дані заходи дали змогу студентам пізнати 

особливості своєї спеціальності, отримати 

багато корисної, цінної, змістовної та ці-

кавої інформації про юриспруденцію в 

Україні, сприяли урізноманітненню та 

збагаченню форм і методів організації на-

вчально-виховного процесу. Тиждень 

пройшов змістовно, а заплановані заходи 

були насиченими та цікавими як для сту-

дентів, так і для викладачів.  

 Головний редактор газети Банарюк Катерина, П-31 
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«Феміда» інформує… 
Сьогодні обговоримо досить цікаве та актуальне питання сього-

дення: «Насилля в сім’ї». 
Зазвичай існує широко розповсюджений міф, що насильство в родинах 
- це проблема тільки неблагополучних родин, пов'язане з пияцтвом і 
бідністю. Однак це зовсім не так. Насильство властиве всім соціальним 
групам і не залежить від економічного становища родини в цілому. 
Приємно вражає той факт, що домашнє насильство вважають злочином 
всі респондентки віком до 15 років - 100.0%; 86.5% - віком 15-20 років; 
88.5% - віком 20-35 років і 87.9% - віком після 35 років. 
В Україні проблема домашнього насильства практично не вивчалася. 
Тільки протягом останнього часу теми насильства у родині стали пред-
метом публічного обговорення.  
Отже, жертвою домашнього насильства може стати будь-хто: жінка, 
яку постійно лає і б'є її чоловік, дівчинка-підліток, що страждає від сексуальних переслідувань свого 
вітчима, хлопчик, якого лупцює мати-алкоголічка, старенька бабуся, що її ненавидять власні діти. 
Закон розрізняє такі види домашнього насильства:  
1.Фізичне насильство в сім'ї — це навмисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень одного члена 
сім'ї іншому, яке може призвести чи призвело до порушення стану здоров'я або навіть до смерті пост-
раждалого, а також до приниження його честі та гідності.  
2.Сексуальне насильство в сім'ї — це примушування до небажаних статевих стосунків у родині, а 
також сексуальні дії щодо неповнолітнього члена сім'ї.  
3.Психологічне насильство в сім'ї — це насильство, пов'язане з тиском одного члена сім'ї на психіку 
іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять пост-
раждалого до стану емоційної невпевненості і можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному 
здоров'ю. 
4.Економічне насильство в сім'ї — це навмисні дії одного члена сім'ї щодо іншого, спрямовані на 
те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне 
право. 
Законодавство про попередження насильства в сім'ї наділяє нас досить широкими можливостями що-
до звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою 
вжиття визначених заходів по його запобіганню. Захист від насильства врегульований навіть на між-
народному рівні, про що свідчать ратифіковані Конвенції.  
Запам'ятайте, боротися з насиллям просто необхідно для нормального повноцінного життя! 

Баблонюк Діана, П-41 

Вже зовсім скоро! Студентська вечірка!!! 
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Профорієнтація для майбутніх студентів! 
Кожна людина хоча б раз у житті 
змушена зробити важливий 
крок—обрати майбутню професію. Хто 
як не студенти можуть розповісти про 
навчальний заклад з середини, студент-
ське життя, можливості реалізувати се-
бе.   
Саме тому 18 жовтня наші студенти ра-
зом із викладачами провели профорієн-
таційний захід у Дунаївцях «Подорож у 
світ професій».  
 

А вже  25 жовтня податківці, разом з міністром 
профорієнтації та викладачами приєднались до 
«Ярмарки професій». 
Вибір професії — це велика відповідальність. 
Відповідальність перед батьками, перед суспі-
льством, та найголовніше — перед собою. Від-
повідальність перед собою, мабуть, найважли-
віша, і полягає вона в тому, щоб обрати саме 
свій шлях і ним йти. Кожен відчуває, що йому 
легше "дається" і, отже, чому зможе присвяти-
ти життя. І тут найважливіше — не схибити.  

 Петровська Дар'я, Ф-31 
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Психологічний тест на визначення особистості… 

А що ти побачив першим? 

Коріння. Якщо ти асоціюєш картинку з корінням, зна-
чить ти інтроверт. Критику сприймаєш завжди спокій-
но і беземоційно. Для тебе це конструктивні заува-
ження, поради, які можна взяти до уваги, щоб удоско-
налити себе. Твоє життя дисципліноване й організова-
не. Ти намагаєшся жити злагоджено, дотримуючись 
розпорядку дня і слідуючи наміченим планам. Ти роз-
виваєш у собі волю і моральні принципи. Добиваєшся 
чого хочеш, якщо тільки не йдеш напролом.  
Дерева. Якщо ти побачив дерева, значить ти екстра-

верт. Ти дуже щирий з оточуючими, а у відносинах відданий і вірний. У спілкуванні досить 
ввічливий, але ніколи не дозволиш сісти на шию. Очікуючи від людей багато, ти стаєш вимог-
ливим. Щоб завоювати твою довіру, іноді доводиться дуже постаратися.  
Губи. Якщо ти побачив губи, значить, ти амбіверт. Ти вмієш долати життєві труднощі, але все 
ж намагаєшся їх обходити стороною. Ти надмірно і сліпо довіряєш людям, намагаєшся бачити 
в них тільки хороше. До тебе завжди можна звернутися за допомогою і за порадою. Твої друзі 
знають про це і цінують в тобі цю якість. Постарайся лише, щоб корисливі люди цим не кори-
стувалися. 

Соловей Яна, ПФ-11 
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