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УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ
Добіг до завершення навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах. Учні випускних класів закінчили навчання
в школі і готуються розпочати доросле життя. Одне з найважливіших питань, яке постає перед кожним абітурієнтом: чим
займатись у дорослому житті, чим заробляти собі на життя,
тобто яку професію обрати? Сьогодення несе з собою різноманітний список професій, які молодь зазвичай обирає за своїми
здібностями та нахилами, перспективами чи порадою батьків.
Тут найважливіше – не схибити. Від того, наскільки правильно
буде зроблений цей непростий та відповідальний вибір, значною мірою залежить подальше життя та доля людини. Знайти
себе в світі професії – означає відчувати себе потрібним людям, максимально повно розкрити свої здібності, дістати можливість отримувати гідну заробітну плату.
ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж» –
престижний освітній центр Поділля, окраса Хмельниччини,
міцна база системи народного господарства України, де народжується особистість, громадянин, майбутній фахівець. Щороку він випускає зі своїх стін молодих спеціалістів для різних
галузей господарства, гостинно відкриваючи двері новим студентам. Вони – його основне багатство, той лакмусовий папірець, що визначає результати діяльності закладу та роботу колективу викладачів.

Навчатися в коледжі нелегко, але дуже цікаво. Завдяки талановитим викладачам життя студентів нашого коледжу насичене різноманітними заходами, яскравими подіями, що відкривають безліч можливостей та перспектив. Це, зокрема, участь
у різноманітних внутрішніх, міських, обласних олімпіадах, науково-практичних конференціях, міжнародних конкурсах для
талановитої та обдарованої молоді.
У коледжі понад 50 років діє спортивний клуб «Індустрія»,
який є єдиним в області. Він сприяє пропаганді та розвитку
спорту в коледжі, місті та області. Проводиться секційна робота (працюють секції баскетболу, настільного тенісу, волейболу,
шахів, кульової стрільби, футболу тощо), діє багатоступенева
система спортивно-масових змагань. Збірні команди коледжу
посідають перші місця у міських та обласних змаганнях серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. З представників цих команд форму-

ються збірні команди міста та області для участі в обласних і
всеукраїнських змаганнях.
Коледж здійснює міжнародну діяльність у галузі освіти. За
сім років співпраці між коледжем та Комплексом професійних
шкіл ім. Народної освіти польського міста Глогова здійснено
десять обмінів між польськими і українськими студентами. Делегації складаються з шести-восьми студентів усіх спеціальностей. Програма візитів польської та української делегації включає в себе: відвідування занять з електротехніки, програмування, геодезії, математики та інших навчальних дисциплін; відвідування баз практик (екскурсії на потужні підприємства Польщі та
України). Студенти живуть у сім’ях і знайомляться з історичною
спадщиною двох держав, народними традиціями. Між студентами проводяться спортивні змагання. Останній день візитів,
як правило, присвячується українській або польській родині. У
сімейному колі поляки і українці пригощають один одного національними стравами, діляться тонкощами національної кухні.
Викладачі вивчають методику викладання спеціальних
електротехнічних дисциплін, спеціальних комп’ютерних дисциплін, фізики, математики, польської мови в країнах Євро
союзу; обмінюються досвідом з організації навчально-виховного процесу та роботою заступників директора; знайомляться з методичним забезпеченням уроків в навчальних закладах.
У жовтні 2015 року було здійснено проект «Роботи об’єд
нують світ», який продовжує свою роботу, а в 2016 році розпочато новий проект «5 хвилин рятує життя».
Сьогодні коледж проводить підготовку з 8 спеціальностей на базі 9 та 11 класів: «Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка», «Інженерія програмного забезпечення»,
«Комп'ютерна інженерія», «Гірництво», «Геодезія та землеустрій»,
«Готельно-ресторанна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування».
Після закінчення коледжу студенти разом з дипломом молодшого спеціаліста отримують атестат про повну загальну середню освіту.
Наші випускники мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у ВНЗ ІІІ-IV р.а. Кращі студенти у
2016 р. зараховані на ІІ-ІІІ курс Національного гірничого університету (м. Дніпро), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного технічного університету «Львівська політехніка», Тернопільського національного
економічного університету, Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя, Вінницького національного технічного університету, Хмельницького національного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Подільського державного аграрно-технічного університету та ін.
Ми раді бачити випускників шкіл у нашому навчальному закладі. Запрошуємо на навчання всіх тих, хто бажає стати самодостатньою, впевненою в собі людиною й висококваліфікованим спеціалістом у різних галузях виробництва та обслуговування.
Директор коледжу
Недошитко М. І.
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18-27 жовтня делегація з 5 викладачів та
10 студентів ДВНЗ «Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж» взяла участь у першій частині міжнародного польсько-українського проекту «5 хвилин рятує життя».
Цей захід проходив в м. Глогув Республіки
Польща. З польської сторони в ньому взяли участь викладачі та студенти Комплексу
політехнічних шкіл. Слід зазначити, що обидва навчальні заклади успішно співпрацюють уже протягом шести років, реалізуючи
спільні проекти, обмінюючись студентами.
Мета проекту – допомогти молодим
людям розвинути практичні навички, які
б стали в нагоді при наданні першої невідкладної медичної допомоги у важких та непередбачуваних ситуаціях.
Під час поїздки учасники делегації
мали змогу відвідати лікарню швидкої до-

помоги м. Глогув, пожежну частину, рятівників при шахті «Рудна» мідновидобувної
компанії KGHM та ознайомитись з історією
та культурою відповідного регіону.

ДО МОВИ СЕРЦЕМ ПРИГОРНУСЬ

КВК-ЗІРКИ ЗАСЯЯЛИ У
КОЛЕДЖІ

Відзначати День української писемності та мови вже стало доброю традицією
у Кам’янець-Подільському індустріальному
коледжі. 9 листопада студенти та викладачі
філологічних дисциплін організували святкове дійство, щоб вшанувати рідну мову і
продемонструвати єдність з усіма, хто любить українське слово.
Готуючись до свята, дівчата та хлопці
оформили тематичні плакати з милозвучними висловами про мову та мотиваційними написами спілкуватись українською.
Приємно, що на заняття цього дня молодь
прийшла у вишиванках: за високу національну свідомість найактивніші групи
отримали солодкі призи.

Цьогоріч викладачі та студенти долучитися до написання Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності «Україна
на зламі тисячоліть», текст якого у прямому ефірі зі студії Українського радіо читав
О. Авраменко – доцент Київського університету ім. Б. Грінченка, диктор Національної радіокомпанії та телебачення.
Після напруженого робочого дня у біб
ліотеці коледжу відбулося поетичне дійство
«Поезія – це завжди неповторність». У затишній атмосфері за чашечкою гарячого чаю чи
кави викладачі та студенти поділилися своїми думками-рядочками, що сплелися в риму.
Сподіваємося, що літературна кав’ярня стала для молоді коледжу джерелом натхнення,
поштовхом до творчої роботи.
Викладач філологічних дисциплін
Трачук Ю. В.

“IÍÄÓÑÒÐIß”

Представниками рятівної служби спеціа
льно для учасників проекту були проведені
практичні заняття на медичних тренажерахфантомах. Окрім того, спільні польсько-українські групи відвідали дошкільні навчальні

Якщо правда, що сміх продовжує життя, то «Кубок КВК», що проходив цьогоріч у
Кам’янець-Подільському індустріальному коледжі, добавив усім глядачам мінімум років
двадцять. Ініціатором проведення конкурсу
виступив палкий поціновував влучного слова, завідувач електро-комп’ютерного відділення Никифорчин С. З.
За задумом викладачі коледжу сформували зі студентського загалу декілька
команд і активно допомагали молоді у підготовці до змагання.
14 грудня 2016 р. чотири команди найвеселіших і найкмітливіших студентів, серед яких «Чудова сімка» (Березна Л. І., Качур О. І), «Халявщики (Вітряк А. О., Тарасенко Ю. Б.), «неГабарит» (Пономарчук Н. С.,
Григор’єв Є. О.), «Warner brothers» (Бабінська О. В., Кухарук А. А.), поринули у боротьбу за вихід у фінал. Темою півфінальної
гри став «Осінній призов». Конкурсанти
демонструвати свої таланти у двох конкурсах: привітання і музичне домашнє завдання. Дотепні жарти, оригінальні музичні номери викликали бурю емоцій як у глядачів,
так і членів журі.

3 квітня 2017 р. відбулася фінальна гра
КВК. Кубок проходив в атмосфері дружнього суперництва команд «Чудова сімка» та
«неГабарит». Студенти порадували глядачів
свіжими жартами. Вболівальники вітали
КВНщиків шаленими оваціями, а журі були
щедрими на високі бали.

заклади, де в адаптованій формі ознайомили
дітей 5-6 років з навичками безпеки життя та
невідкладної медичної допомоги.
Заходи, що мали місце під час цієї поїздки, були спрямовані не тільки на здобуття життєво необхідних навичок поведінки
у непередбачуваних ситуаціях, що потребують невідкладної медичної допомоги,
але й сприяли інтеграції польської та української молоді, ще глибшому партнерству
між нашими навчальними закладами.
Усі учасники української делегації щиро
вдячні польській стороні за можливість взяти участь у такому важливому проекті, за добре організований прийом, насичену інформаційну програму, за ті знання, які ми разом
здобули і тепер зможемо передати іншим.
Завідувач електро-комп’ютерного
відділення Никифорчин С. З.

За результатами гри перемогу у весняному кубку КВК – 2017 виборола команда
«Чудова сімка». Однак, глядачів підкорила одна єдина дружна команда – веселих,
кмітливих, розумних, дотепних, запальних,
учасники якої й самі грали не задля перемоги, а заради тієї порції адреналіну, позитиву, незабутніх емоцій, яку в результаті
отримали.
Викладач філологічних дисциплін
Корнійчук Т. В.

ЕКСКУРСІЯ НА ХАЕС
У травні студенти та викладачі електрокомп’ютерного відділення Кам’янецьПодільського індустріального коледжу побували з ознайомчою екскурсією на Хмельницькій атомній електростанції.

Можливість побачити ХАЕС «з середи
ни» – це досвід, який для багатьох студентів стане у нагоді для подальшого навчання, роботи. Під час екскурсії молодь
ознайо
милися з високотехнологічним
науковомістким процесом виробництва
електроенергії, інформацією щодо впливу
станції на навколишнє середовище, сучасними надійними системами безпеки тощо.
Відвідини потужного енергетичного
підприємства залишили у майбутніх електриків позитивні враження і емоції.
Викладач спеціальних електротехнічних
дисциплін Денисюк С. О.
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ДОЗВІЛЛЯ З КОРИСТЮ
25-26 травня студенти ІІ-ІІІ курсу спеціальності «Обробка природного каменю» відвідали базові гірничі підприємства
Хмельницької та Житомирської областей,
на яких студенти відділення геотехнологій
проходять виробничі практики: Приватне НВП «Бологівщина», ТОВ «Подільський
камінь» (м. Хмельницький), ДП «Головинський кар’єр», Володарськ-Волинський музей коштовного та декоративного каміння
(Житомирська область).
Подорожуючи Житомирщиною, студенти разом з викладачами Олексійчук С. Б.

з яким коледж підтримує дружні зв’язки.
В університеті студенти ознайомились з
матеріально-технічною базою, сучасними
кабінетами та лабораторіями, обладнанням, інструментами та матеріалами, завдяки яким викладацький склад університету
готує висококваліфікованих спеціалістів у
гірничій галузі.
Від екскурсії студенти отримали гарні
враження та незабутні емоції.
та Хімяк О. М. завітали до Житомирського
державного технологічного університету,

В.о. завідувача відділення
геотехнологій Олексійчук С. Б.

ПОФЕСТИВАЛИЛИ НА СЛАВУ

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ КОЛЕДЖУ

Відволікти студентів від буденних клопотів напередодні сесії і занурити їх хоча б
на декілька годин в атмосферу активного
відпочинку на природі вирішили організатори ІІ Подільського фестивалю співдружності вишів.
11 червня 2017 р. 8 студентських
команд із різних навчальних закладів
м. Кам’янця-Подільського і Тернополя приїхали у табір відпочинку «Надія» (c. Суржа
Кам’янець-Подільського району) для того,
щоб продемонструвати свій інтелект, творчість, витривалість тощо.
Програма заходу передбачала тематичні спортивні змагання, розпалювання
багаття дружби, святкову дискотеку та ін.
Родзинкою фестивалю став квест «Ключі
від Форту Буаяр», маршрут якого склав
25 станцій.
Оцінювало команди журі у складі керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Яни Мельничук, директора
департаменту гуманітарної політики Альони Куземи, начальника управління культури і туризму Петра Гаврилюка та громадського активіста Тетяни Сметанюк.

Пропаганда здорового способу життя та залучення студентів до занять спортом є пріоритетною задачею Кам’янецьПодільського індустріального коледжу. У
коледжі навчаються талановиті та перспективні спортсмени, які представляють наш
навчальний заклад не тільки на міських, обласних змаганнях, а й на міжнародній арені.
У жовтні 2016 року команда студентів
коледжу посіла друге місце в загальноміських змаганнях «Козацькі розваги» серед
ВНЗ І-IV р. а., які відбулися на території Старої фортеці.

нованих конкурсах («Піднімання довбні»,
«Баскетбол», «Стрільба з пневматичної
гвинтівки серед викладачів», «Естафета з
мішком цукру», «Дартс», «Перетягування
канату») представники 3 відділень зуміли
показати не лише силу та спритність, але й
злагодженість і командний дух наших козаків, справжню волю до перемоги, витривалість і вміння долати перешкоди. Першість
у змаганнях здобула команда «Електрики».
На початку березня у спортивному
комплексі «Гіпократ» (медучилище) закінчився чемпіонат міста з футзалу серед студентів ВНЗ I-II р. а. У фінальному поєдинку
команда «Індустрія» перемогла команду
господарів.
Участь у спортивних змаганнях з баскетболу серед юнаків ВНЗ І-ІІ р. а., що проходили у спортивному залі коледжу ПДАТУ
21-23 березня 2017 р., поповнили скарбничку перемог нашого навчального закладу.

Напередодні міжнародного Дня студента у місті проходив Чемпіонат з волейболу серед дівчат ВНЗ І-ІІ р. а., де команда
«Індустрія» вкотре здобула переконливу
перемогу. У цей же час відбулися спортивні
змаганнях з футзалу (медучилище), шахів і
тенісу (Індустріальний коледж), у яких наші
спортсмени також зайняли перші місця.
У рамках Дня Збройних сил України у
Кам’янець-Подільському індустріальному
коледжі пройшла спортивно-розважальна
програма «Козацькі перегони». У запропоЗа підсумками виконаних завдань команда Кам’янець-Подільського індустріального коледжу посіла І місце. Вітаємо
наших студентів!

Заступник директора
з виховної роботи
Білецька Т. Л.

У рамках Дня відкритих дверей
Кам’янець-Подільського індустріального
коледжу відбувся волейбольний турнір
«Буковинська весна» (м. Хотин) серед
учнівської та студентської молоді. Перемогу святкувала команда «Індустрія».
Завершальним акордом спортивного
сезону стало проведення у стінах нашого
навчального закладу змагань з настільного
тенісу та шахів серед ВНЗ І-ІІ р. а. У першому виді спорту наші студенти зайняли лідируючі позиції, а у другому – поступилися
першістю команді з коледжу будівництва,
архітектури та дизайну.
Вітаємо наших спортсменів та бажаємо
подальших успіхів і перемог!
Керівник фізичного виховання
Покотильський С. Ю.
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КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Державний вищий навчальний заклад з підготовки молодших спеціалістів
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ У 2017 РОЦІ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
Спеціальність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерна інженерія
Гірництво
Геодезія та землеустрій
Готельно-ресторанна справа
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Фінанси, банківська справа та страхування

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Спеціалізації*
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Відкрита розробка корисних копалин
Обробка природного каменю
Маркшейдерська справа
Землевпорядкування
Готельне обслуговування
Маркетингова діяльність
Фінанси і кредит

ú

Спеціалізація – конкретизація, деталізація фаху.

ПРИЙОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
• за рахунок держбюджету і за кошти фізичних та юридичних осіб;
• на 2 курс на вакантні місця осіб, які закінчили 11 класів або здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:
• з 01 по 14 липня (на базі 9 класів);
• з 01 липня по 25 липня (на базі 11 класів);
• з 01 липня по 27 липня на заочну форму навчання.

ЕКЗАМЕНИ:

• на базі 9 класів – математика (усно), українська мова (диктант);
• на базі 11 класів – конкурс сертифікатів ЗНО.
•
•
•
•
•
•
•

ДО КОЛЕДЖУ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ:

заява на ім’я директора;
документ про освіту державного зразка, додаток до нього;
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для абітурієнтів на базі 11 класів) з української мови та математики;
паспорт або свідоцтво про народження, ідентифікаційний код (оригінал та 2 копії);
інші документи, якщо абітурієнт претендує на пільги (оригінал та 2 копії);
6 кольорових фотокарток 3х4 см;
медична довідка, довідка про щеплення.

ВИПУСКНИКИ ОТРИМУЮТЬ:

• диплом молодшого спеціаліста державного зразка (неповна вища освіта);
• атестат про повну загальну середню освіту (за відсутності);
• робітничу професію.
Випускники коледжу зараховуються на 2-3 курси до провідних ВНЗ України для отримання базової або повної вищої освіти.
Адреса коледжу: 32300 Хмельницька область., м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17.
тел. (03849) 2-50-60 (приймальна комісія), (03849) 2-33-83 (приймальня директора).
Детальна інформація про коледж на сайті: www.kpik.org.ua

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТНЕУ
(на базі ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»)
Проводить набір студентів на заочну форму навчання за такими спеціальностями :

ОС бакалавр:
ІІ курс
• Фінанси, банківська справа та страхування (митна справа)

ОС магістр:
• Фінанси, банківська справа та страхування (митна справа)
• Комп’ютерна інженерія (комп’ютерна інженерія)

ІІІ курс
• Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси)
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ: з 1-24 липня 2017 року
• Комп’ютерна інженерія (комп’ютерна інженерія)
(на контрактних умовах до 22 вересня)
• Готельно-ресторанна справа (управління готельно-ресторанною справою)
АДРЕСА: 32300, вул.Суворова, 17, ауд. 10, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., тел.: (03849) 2-11-32;
www.tneu.edu.ua; e-mail: tneu_kam@ukr.net
Газета «Індустрія» – орган Кам’янець-По
дільського індустріального коледжу.
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ФОП Сисин О.В. Свідоцтво про
внесення суб’єкта видавничої справи до
державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції від
27.11.2006 р. Серія ДК №2699
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