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

Колонка головного редактора 

У це важко повірити, але позаду перший мі-
сяць зими і водночас останній місяць цього 
року – грудень. Він зустрів нас холодом при-
роди та прикрасив наші сірі будні зимовою 
екзаменаційною сесією!  
На превеликий жаль, для наших випускників 
це остання зимова сесія у стінах рідного ко-
леджу, а для першачків ̶ це перші справжні 
випробування, у яких потрібно проявити 
усю свою силу, розум та інтуїцію.  
У грудні студенти Податкового коледжу ус-
пішно продемонстрували свої чудові уміння 
та навички у спортивних змаганнях, присвя-
чених Дню Збройних сил України. Не забу-
ваймо, як весело та незабутньо ми відсвятку-
вали День Святого Миколая, підготувавши 
чудову розважальну програму і смачну випі-
чку із нашого ярмарку для діток-сиріт. Зга-
даймо і неймовірно запальну новорічну дис-
котеку із яскравими конкурсами та щирими 
привітаннями.  
Користуючись нагодою, хочу усіх щиро при-
вітати із зимовими святами!  
Нехай Новий рік та світла Різдвяна зоря при-
несуть мир, спокій і злагоду, впевненість у 
майбутньому! Зичу Вам міцного здоров'я, 
успіхів, родинного щастя, достатку і благо-
получчя! Бажаю гарного настрою і любові, 
нехай у Вашому житті панують гармонія та 
вічна радість!  

Головний редактор газети  
Банарюк Катерина, П-31 

Шановні викладачі, працівники коледжу та 
студенти!  

Ось і закінчується ще один 
рік. Озирнувшись назад, мо-
жна сміливо сказати, що 
2019-ий прожитий недарма, 
бо він був насичений подія-
ми, напруженою працею, 
глибоким змістом та звер-
шеннями. Він подарував нам 
радість зустрічей й відкрит-
тів, перемог і досягнень, но-
вий професійний і життєвий 
досвід.  
Отож, щиро вітаю Вас з най-
світлішими святами – Новим 
роком та Різдвом Христо-
вим! Хай Новий 2020 рік бу-
де багатим для усіх на міцне 
здоров’я, сімейний затишок, добробут, успішні справи, ваго-
мі досягнення, для студентів також на відмінні оцінки й ус-
пішні сесії. Бажаю колективам інституту та коледжу розкві-
ту, плідної праці, наснаги, невичерпної енергії та оптимізму!  
А ще зичу такого довгоочікуваного миру рідній країні! 
Хай Різдвяне диво назавжди увійде у наші оселі, запалить в 
родинах світло міцної надії, віри, любові, вічного тепла й 
сподівань на краще майбуття!  

Директор коледжу 
Д. А. Савчук  



Новини від «ХОМИ» 

Студенти нашого коледжу, які є учасниками молодіжного патріотично-правового руху «ХОМА», завжди радо 
приєднуються до акцій і є організаторами деяких з них. У грудні їх діяльність була особливо активною, оскіль-
ки саме в останньому місяці року є багато визначних дат, але про все по порядку. 

Отже, вже 1 грудня студенти Податкового коледжу та молодіж-
ної організації «ХОМА» провели акцію до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом, цим самим підвищивши загальну поінфор-
мованість молоді стосовно здорового та безпечного способу 
життя. 
Студенти роздавали флаєри з інформацією про СНІД та можли-
ві шляхи лікування, про репродуктивне здоров’я. 
 
 
 
 
 
 

5 грудня,  у Між народний день волонт ера, за ініціа-
тиви рухівців нашого коледжу була організована акція, 
мета якої—збір коштів для тварин, якими опікуються 
волонтери громадської організації «ДУША БРОДЯ-
ГИ». 
Впевнені, що допомога, надана студентами Податково-
го коледжу, хоч трохи покращить життя чотирилапим! 
10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН відзначаєт ься між народне свят о—День прав людини. 
З цієї нагоди рухівці Податкового коледжу разом провели цікаве та інформативне спілкування про права кож-
ної людини. Було зазначено, що головна мета Міжнародного дня прав людини – торжество в усьому світі по-
нять свободи, безпеки й чесності людей по відношенню один до одного. Також, з нагоди свята, учасники моло-
діжної організації ХОМА відзняли відеоролик, у якому розповіли про права людини  

Боршуляк Ольга, П-42 

Церемонія Посвяти першокурсників! 
2 грудня відбулася урочист а церемонія Посвя-

ти першокурсників у студенти Коледжу економіки, 

права та інформаційних технологій. Це один із найго-

ловніших моментів у житті кожного, подія, яку пер-

шокурсники запам’ятають назавжди: саме в цей час 

вони перетворюються на справжніх студентів. 

З цінними і важливими настановами та словами при-

вітання до першокурсників звернувся директор коле-

джу Савчук Д. А. Чудові слова зворушили сер-

ця кожного з присутніх. 

Усі ми—студенти ста-

рших курсів, викладачі 

та першокурсники—

зібралися в сучасному молодіжному залі «Mozart». Дійство розпочали 

старшокурсники у моряцьких костюмах. Це заінтригувало усіх з пер-

шого погляду. 

Особливий і драйвовий настрій створила розважальна програма, яку 

підготували члени студради, цікаві конкурси, запальна музика та друзі 

поруч. Кожному першокурснику було вручено особливий атрибут сту-

дента Податкового коледжу—сертифікат!  

Усім новим студентам-податківцям бажаємо бути цілісними особисто-

стями, професіоналами і лідерами! 

Можна впевнено сказати, що посвята в першокурсники задала тонус й 

додала енергії на гарну зустріч зими. 

Соловей Яна, ПФ-11 
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«Козацькі забави» до Дня Збройних сил України! 

Кожна людина нерозривно пов’язана з минулим свого на-

роду та його історією. І сьогодні великого значення набу-

ває відродження українського козацтва, відродження 

Збройних сил України. 

Саме тому 5 грудня студрада Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій провела «Козацькі забави» 

до Дня Збройних сил України. У змаганнях взяли участь 

юнаки першого, другого та четвертого курсів, команди 

яких мали такі назви: «Джура», «Козацька рада», 

«Лідери». Конкурсанти 

змогли продемонструва-

ти сильний характер і свої найкращі фізичні якості у різних видах змагань. 

На «Козацькі забави» завітали всі студенти та викладачі коледжу, які підняли 

бойовий дух команд та протягом усіх конкурсів підтримували учасників.  

За результатами змагань І місце вибороли студенти другого курсу, наші першо-

курсники зі своєю жагою до перемоги посіли ІІ місце, а збірна випускників  - ІІІ 

місце. Вітаємо учасників, бажаємо міцного здоров’я для подальших перемог! 

Завдяки такому заходу всі переконалися, що ми справді є нащадками славного 

козацького роду і  в наших жилах тече кров сміливих, відважних, розумних,  

вільних людей – козаків! 

Грищук Юлія, П-42 
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Показове судове засідання для гостей коледжу! 
17 грудня з нагоди " Тиж ня права"  
адміністрація, викладачі та студенти 
Податкового коледжу радо зустріли 
учнів Недобоївського ЗЗСО І-ІІІ ст., 
Чернівецької області. 
Школярам була надана якнайповні-
ша інформація про студентський 
побут та дозвілля, а також можли-
вість кожному особисто відчути ат-
мосферу, яка панує у коледжі. Гості 
стали учасниками судового засідан-
ня, побачили, як потрібно себе пово-
дити на суді, які доводи слід викла-
дати, могли приміряти на себе робо-
ту в якості будь-якого з учасників 
процесу, і, можливо, визначитися з 
вибором спеціальності. 
У ході «засідання», яке підготувала 

викладач юридичних дисциплін Семенова В.А. разом зі студентами-правознавцями групи П-42, розгля-
далася кримінальна справа за фактами вчинення вбивства. Все було, як в реальному житті: судді, адво-
кати, прокурор, потерпілий, обвинувачені та свідки. 
Викладацько-студентський колектив в особі директора коледжу Дениса Анатолійовича Савчука вислов-
лює слова подяки директору Недобоївського ЗЗСО І-ІІІ ст. Пайлику Василю Івановичу, який не лише 
відгукнувся на запрошення відвідати наш навчальний заклад, а й долучив усю учнівську сім'ю до збору 
речей для діток-сиріт. 19 грудня, в день Святого Миколая, ваше тепло зігріє маленьку людину! Дякуємо 
Вам, Друзі, за теплу зустріч та спілкування! 
Зустрічі зі школярами і студентами завжди є приємними і позитивними. Сподіваємося, що талановита 
молодь вступатиме до ПОДАТКОВОГО КОЛЕДЖУ та досягатиме найвищих рівнів у навчанні, кар’єрі 
та суспільно-політичному житті. 
Чекаємо на вас! 

Гоголь Богдана, П-31 



Солодкий ярмарок до Дня Святого Миколая! 

Новорічно-різдвяні свята завжди зігрівають нас, дарують на-

дію на добрі події та повертають у дитинство. I так хочеться повіри-

ти у здійснення бажань.  

Традиційно до Дня Святого Миколая в Податковому коледжі відбу-

вається благодійний ярмарок. Так і цього року, 18 грудня, студенти 

власноруч приготували чудові смаколики, щоб виручені кошти 

спрямувати на благодійність. Усі академічні групи підготувалися на 

високому рівні: столи рясніли канапками, бутербродами, салатами, 

смачною випічкою, тортами, усе було таким смачним!!! Студентські 

смаколики мали свої оригінальні назви, були прикрашені різномані-

тними естетичними дрібничками, новорічним декором.  

Кожен присутній на ярмарку зробив свій внесок, поласувавши  

солодкими гостинцями.  

Тож студентська молодь уже вкотре своїми вчинками доводить, що 

в такий нелегкий для України час не залишається байдужою до про-

блем, які існують у нашій країні. Давайте разом творити  

добро!  

Мрачковська Ольга, П-42 
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Флешмоб до Дня української хустки! 

7 грудня відзначают ь Всесвіт ній день української  

хустки.  

З цієї нагоди студенти Податкового коледжу радо до-

лучились до флешмобу «Зроби фото з хусткою». Спо-

конвіку українки носили хустку, яка вважалась обере-

гом та символізувала любов, свободу, вірність тради-

ціям і патріотизм. Це невід’ємна частина української  

культурної спадщини.  

Переконані, започаткування свята сприятиме  

збереженню та відродженню українських традицій.  

Кукрицька Юлія, П-31 

Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги! 

10 грудня Кам’янець-Подільський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги запросив студентів Податкового коледжу на 

лекцію з нагоди свята.  

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка 

гарантується державою та повністю або частково 

надається за рахунок коштів Державного бюджету, 

місцевих бюджетів та інших джерел. Переконані, що 

корисна інформація, надана студентам під час лекції, 

обов’язково буде використана у подальшому навчанні 

та житті.  

Дякуємо організаторам за запрошення і цікаве спілкування!  

Статко Дар’я, П-42 



Заходи до Дня Святого Миколая у рамках благодійної акції 

«Добро починається з тебе!» 
У переддень Святого Миколая не перестаєш сподіватися на диво. Кожна дитина має щиру віру у серці, що 

саме 19 грудня чудеса обов' язково збудуться.  

Так, 18 грудня чудовий сюрприз вихованцям Орининської загальноосвітньої 

школи-інтернату I-ІІI ступенів Хмельницької обласної ради зробила студрада 

Податкового коледжу, привітавши співробітників та їх вихованців зі свята-

ми. Діти одержали теплі речі та солодощі.  

А вже 19 грудня, з самесенького ранку, група ПФ-11 віт ала викладачів т а 

студентів Податкового коледжу зі святом, дарувала вітальні листівки і пози-

тивний настрій, бо кожному з дитинства відомо, 

що у цей день всі отримують дарунки.  

Студенти групи разом з директором коледжу  

Савчуком Д.А, заступником з виховної роботи Урсаєвою О.М., студрадою, суд-

дею Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Шевцовою Л.М, керівницт-

вом Кам'янець-Подільського управління ГУ ДФС у Хмельницькій області відві-

дали обласний дитячий спеціалізований санаторій та міський садочок 

«Світлячок», подарувавши вихованцям частинку справжнього зимового свята і 

тепло своїх сердець. Завітали не з порожніми руками, а з подарунками та казкою 

«Бременські музиканти».  

Цього ж дня першокурсники чудовою казкою, ве-

селими танцями та піснями привітали колектив 

Кам'янець-Подільського управління ГУ ДФС зі 

Святим Миколаєм!  

21 грудня ст удент и  

Податкового коледжу прове-

ли благодійний новорічний 

ранок для дітей з багатодіт-

них, малозабезпечених сімей 

і дітей з особливими потребами. 3 вітальними словами до 

дітей та батьків звернувся заступник мiського голови  

Вадим Савчук, який привітав усіх із прийдешніми новоріч-

ними та pіздвяними святами та побажав діткам здійснення 

найзаповітніших мрій, а дорослим - достатку, щастя, бла-

гополуччя у родинах та віри в мирне майбутнє. Святковий 

настрій створювали казкові персонажі, веселі забави, хороводи. А біля новорічної красуні вся дітвора 

отримала не лише святкові солодкі подарунки, а й одяг з проведеної акції «Добро починається з тебе».  

Віримо, що свято стало незабутнім і залишило відчуття казковості та чарівності у всіх, хто завітав до нас, 

а щира атмосфера зігріла теплом душі дітей, які за 

своє коротке життя відчули холодний подих долі.  

Отож, спільними зусиллями ми змогли влаштувати 

свято діткам, які так його потребували!  

ДЯКУЄМО НЕБАЙДУЖИМ ГРОМАДЯНАМ, МЕШ-

КАНЦЯМ МIСТА, СТУДЕНТАМ, БАТЬКАМ ТА ВИ-

КЛАДАЧАМ КОЛЕДЖУ, ШКОЛЯРАМ НЕДОБОЇВ-

СЬКОГО ЗЗСО І-ІІІ СТ., ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ. ЗА 

ДОПОМОГУ ДІТЯМ! Як добре, що ми віднайшли те-

пло в своїх душах і подарували його! 

 

Головний редактор газети  
Банарюк Катерина, П-31 
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Новорічний вогник від наших випускників!  
21 грудня студенти Податкового коледжу зу-

стрілися на Новорічному вогнику у стилі «Очі кольо-

ру Шампань», який підготувала випускна група П-41 

та куратор Мантуляк Т.І.  

Гарними словами з прийдешніми новорічними свята-

ми привітав студентів та викладачів директор коле-

джу Савчук Д.А., побажавши здійснення найзаповіт-

ніших мрій, достатку, щастя, благополуччя. 

На запальну новорічну вечірку були запрошені такі 

зірки, як Катя Осадча, Леся Нікітюк, Олег Винник, 

DZIDZIO, Оля Полякова, Вєрка Сердючка, а також 

незмінні гості Дід Мороз та Снігуронька.  

Приємний сюрприз-медальки та грамоту отри-

мали першокурсники за найактивнішу участь у 

благодійному ярмарку.  

Отже, прощання із коледжем на канікули у цьо-

му році відбулося із веселими піснями, запаль-

ними танцями, щирими привітаннями! Недаре-

мно кажуть, що Новий рік − це свято, яке об'єд-

нує людей, дарує віру у щось світле, нове і ціка-

ве... Позаду залишається все погане, старе і не-

потрібне. У новий рік потрібно нести тільки 

найсвітліші почуття, найкращі наміри.  

 

Баблонюк Діана, П-41 

Передноворічні заходи для жителів та гостей Кам'янця-Подільського! 
У період новорічно-різдвяних свят департамент гума-
нітарної політики Кам'янець-Подільської міської ра-
ди підготував для жителів та гостей міста насичену 
програму цікавих заходів.  
Так, 13 грудня о 18-iй годині студенти Податкового 
коледжу долучились до відкриття першого Різдвяно-
го ярмарку. Дійство відбулося на площі Польський 
ринок. Яскравого святкового настрою додало театра-
лізоване дійство «Андріївські вечорниці на Поділлі». 
Студентство з радістю приєдналось до розваг, iгор та 
запальних танців. Саме під супровід щирих українсь-
ких мелодій відвідувачі свята весело проводили час.  
А вже 19 грудня, у День Святого Миколая,  у парку 
Героїв Євромайдану традиційно святково відкрили 
головну ялинку міста. 
З нагоди такої чудової передноворічної події відбу-
лася передача Вифлеємського Вогню Миру, а вже 
ввечері в парку панувала чарівна атмосфера і лунали 
святкові пісні. На відкриття ялинки завітали і студен-
ти Податкового коледжу.  
Дякуємо за гарну організацію та чудові незабутні пе-
редноворічні вечори! 

Деркач Ірина, ПФ-11 
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Танцювальні перемоги! 
20-22 грудня на гірсь-
колижному курорті 
«Сонячна долина» від-
бувся Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс ми-
стецтв «Зимова перли-
на», у якому радо взяв 
участь танцювальний 
колектив сучасного 
танцю Податкового  
коледжу «Бріджес». 

У дитячо-молодіжному фестивалі змагалися учасники віком від 5 до 40 років в 11 номі-
націях. Наших конкурсантів приємно вразила дружня і казкова атмосфера, а особливо 
порадувала зустріч із зірковими членами журі. Впевнені, що така сприятлива атмосфе-
ра і, звичайно, серйозна і якісна підготовка дозволили «Бріджесу» посісти І МІСЦЕ у 
номінації «Сучасна хореографія». Наші щирі вітання переможцям і побажання нових 
успіхів! 

Хоменко Ірина, П-32 



Наша адреса: вул. Годованця 1, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл.   
E-mail: kpvidkep@gmail.com 
              podatkovyi@gmail,com  
Сайт: www.podatkovyi.com 
Телефон/факс: (03849)7-44-54 Газета розповсюджується безкоштовно 

Новорічний ранок для дітвори!  
Підтримуючи традиції коледжу, 23 грудня у стінах нашого навчального 
закладу було організовано новорічний ранок для діток викладачів із каз-

ковими героями та святковою виставою. Завдяки старанності акторів, малеча 
та їх рідні потрапили у чарівну казку «Зустріч Нового року»... Яскраві костю-
ми, акторська гра, новорічні хороводи, конкурси зі Снігуронькою, звірятами, 
Сніговою королевою, Феями, Новим роком, а також солодкі подарунки кожній 
дитині від Діда Мороза - не залишили нікого байдужим.. 
Новорічний захід був підготовлений з душею, адже студенти прагнули створи-
ти для діток викладачів новорічне диво, подарувати позитивні емоції та від-
чуття свята. Нам приємно було бачити радісні очі дітвори, але найбільшою 
нагородою для студентства та викладачів-батьків були щирі слова подяки від малечі та їхні усмішки. 

Никорюк Наталія, П-32 
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Казкова атмосфера в останній день навчання… 
В останній навчальний день, перед самими зимовими канікулами, сту-
денти коледжу разом з кураторами вітають всіх з Новим роком і Різ-
двом Христовим. Цього дня кожна група влаштовує гарну театральну 
виставу, танцювальний номер, співає обрану новорічну пісню. Все 
студентство та викладачі збираються у холі, щоб насолодитися свят-
ковим настроєм, почути чудові привітання з прийдешніми святами. 
Як завжди, до привітань приєднався директор Податкового коледжу – 
Денис Анатолійович, побажавши усім присутнім миру, злагоди та лю-
бові. Новорічний настрій підтримав і ректор Кам‘янець-Подільського 
інституту, доцент, Анатолій Миколайович Савчук, надихнувши  
студентів на гарний настрій та злагоду у Новому році. 

ВІТАЄМО УСІХ З НОВИМ 2020 РОКОМ! 
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