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Вітаємо З Новим Роком та Різдвом Христовим! 

Слово директора         Ст.2 
5 грудня 2017 року Подільський коледж 

відзначив Міжнародний день 
людей з інвалідністю. 

Вихованці коледжу вкотре 
нас переконали: вони – молоді 
люди з необмеженими можли-
востями і талантами!!! 

Цілеспрямовані, креативні, 
інтелектуальні, відповідальні, 
наполегливі, які не здаються, 
попри інвалідність. Сильні 
духом, що надихають інших!!!  

Подільський коледж по праву пишається 
своїми студентами – постійними переможця-
ми та призерами 
міських і облас-
них олімпіад з 
базових навча-
льних дисцип-
лін, Всеукраїн-
ського конкурсу 
«Новітній інте-
лект України» 
та Всеукраїнських конкурсів з української 
мови ім. Петра Яцика, ім. Тараса Шевченка, 
спортсменами – Чемпіонами України, призе-
рами міських, обласних змагань в системі 
Інваспорт! 

Таланти, перемоги, досягнення наших вихова-
нців – цеглинки у міцному фундаменті історії 
коледжу!!! 

Всесвітній день волон-
тера 

Ст. 2 

Театральна вистава Ст. 3 

Виступ народного оркестру сопілка-

рів "Фольклор" 
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Інструкторсько-методичні заняття  

Ст. 4 

Нагородження переможців в спарта-

кіаді міста 

День Збройних Сил України - про-
фесійне свято війсь-
кових! 
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Шановні студенти та педагоги ось уже поза-
ду 2017 рік. На протязі якого було чимало 
зроблено, ми досягли значних успіхів, ми 
крокуємо вперед. Приємно, що наш коледж 
бере активну участь у різних науково-
практичних форумах, диспутах та семінарах, 
а студенти та педагоги тримають марку на-
шого навчального закладу. Невід’ємною 
частиною життя коледжу є спорт, так я був 
приємно вражений як показали себе наші 
студенти на спортивних змаганнях протягом 
усього року, я пишаюся Вами дорогі мої 
студенти. 
Попереду ще чимало нового, нових планів та 

проектів, я щиро вірю, що спільними зусиллями ми зможемо подолати усі 
перепони та досягнути бажаної мети. 

З огляду на зміну типу навчального закладу з «технікум» на «коледж» 
Подільський коледж  розпочав активну роботу в напрямку науково-
дослідної роботи. Так,  в рамках цієї діяльності 24-25 квітня 2017 року на 
базі коледжу проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту 
в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». Співорганізатора-
ми конференції виступили Вроцлавський економічний університет (м. 
Вроцлав, Польща) та Вища школа економії і інновацій в Любліні (м. Люб-
лін, Польща). 

За останні два роки проведена значна робота щодо змінення та розши-
рення матеріально-технічної бази. Навчальний заклад провів низку будіве-
льних реконструкцій з метою створення побутових умов для навчання 
студентів з числа осіб, які переміщаються на візках. Так,  у 2016-2017 р.р. 
створено філію гуртожитку  для студентів, які переміщуються на віз-
ках; філію обладнано окремим входом з пандусом; створено готельний 
комплекс  з метою надання місць для тимчасового проживання батькам 
студентів-інвалідів, потенційним абітурієнтам, що мають  серйозні 
проблеми з опорно-руховим апаратом тощо; у   вересні 2016 року введено 
в експлуатацію  дві, а у 2017 році - одну   навчальні аудиторії для студен-
тів, що переміщаються на візках; аудиторії обладнано проекційною тех-
нікою. 

З метою забезпечення безбар’єрного доступу студентів з серйозними 
вадами опорно-рухового апарату до всіх інформаційних, культурних, про-
світницьких ресурсів міста, налагоджено плідну співпрацю з відповідними 
установами міста щодо спонсорської допомоги коледжу  з метою надання 
спеціально обладнаних електромобілів,  забезпечення супроводу його 
вихованців у ході загальноміських заходів. 

У лютому 2017 року змінено структуру навчального закладу у повній 
відповідності до структури визначеної ЗУ «Про вищу освіту». Однак, 
враховуючи освітні  потреби вихованців  коледжу,  Статутом коледжу 
визначено функціональні обов’язки  спеціального навчально-
реабілітаційного підрозділу  «Оздоровчо-реабілітаційне управління» (у 
складі якого: відділ забезпечення безбар’єрності для студентів, які перемі-
щаються на візка; центр реабілітаційної фізичної культури та ін). 

Коледж не зупиняється на досягнутому. Найближчі  перспективи роз-
витку  навчального закладу - забезпечення  подальшої співпраці  з реабі-
літаційними  установами, які надають освітні послуги інвалідам, що пере-
міщаються на візках, з метою вивчення та узагальнення досвіду щодо 
створення побутових умов, які б забезпечували  доступ  такої категорії 
студентів до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень їх життєдіяль-
ності; а також  співпраці з освітніми установами Польщі  
(Вроцлавський економічний університет)  шляхом укладання договорів  з 
метою забезпечення  студентам з інвалідністю ступеневої освіти за ОС 
магістра; активізації науково-дослідної роботи шляхом проведення на 
базі коледжу Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конфере-
нцій, підготовка  збірників науково-методичних праць «Вектор» (перший 
випуск  «Вектору» опубліковано у грудні 2016 року); ведення роботи щодо 
отримання  статусу фахового збірника науково-методичних праць; залу-
чення науково-педагогічних працівників до науково-дослідної роботи, 
робота щодо залучення до контингенту студентів коледжу осіб із сер-
йозними вадами слуху (введення до штатного розпису коледжу сурдопе-
рекладача, вивчення досвіду організації освітнього процесу зі студентами з 
хворобами органу слуху. Це далеко не весь перелік перспектив розвитку… 

Подільський коледж з кращими  його традиціями перегорнув нову 
сторінку свої життєдіяльності… Багато стратегічних задумів зреалізово-
но… Однак, все намічене стало б неможливим  без особистої  підтримку 
Лілії Гриневич, Міністра освіти і науки України. 

Коледж впевнено крокує,  якісно змінюється  і, головне,  сміливо ди-
виться у майбутнє.   Спільними зусиллями  трудовий колектив та студенти 
він продовжує  творити свою історію, … історію щасливого і заможного  
майбутнього своїх вихованців. 

Шановні студенти та педагоги я щиро вірю разом, спільними зусилля-
ми ми зможемо стати найкращим серед усіх навчальних закладів України. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

Щороку 5 грудня відзначається 
Міжнародний день добровольців задля 
економічного та соціального розвитку 
(Всесвітній день волонтера) та 10 
грудня - День благодійництва. Студен-
ти нашого коледжу не залишились 
осторонь і за свою активну участь у 
сприянні волонтерському рухові були 
нагородженні подяками від міського 
голови М.Є. Сімашкевича та голови 
ради міської організації ветеранів Л.І. 
Рогаля. 

  

06 грудня 2017 року в Подільському спеціаль-
ному навчально-реабілітаційному соціально-
економічному коледжі відбувся конкурс студентсь-
ких науково-дослідних робіт «Аналіз фінансово-
господарської діяльності коледжу за 2014 – 2017 
рр.», в якому прийняли участь студенти 1-го, 2-го та 
3-го курсів економічних спеціальностей. 

Захист конкурсних робіт проходив за трьома 
етапами: на першому етапі студенти презентували 
свою науково-дослідну роботу; на другому етапі 
відбувся «баттл» між студентами, під час якого 
учасники задавали по 3 питання один одному; на 
третьому етапі учасникам конкурсу задавали питання члени журі. 

До журі увійшли викладачі кафедри економіки, фінансів, обліку та 
оподаткування під головуванням директора коледжу, кандидата еконо-
мічних наук, доцента Тріпака Мар’яна Миколайовича. 

За результатами захисту конкурсних робіт призові місця розподі-
лились наступним чином: 

1 місце – Олександр Ковальчук, Катерина Беженар (науковий 
керівник Свирида О.В.); 

2 місце – Кароліна Дімітрішина (науковий керівник Коркушко 
О.Н.), а також Олександр Білий, Анжела Голик, Наталія Гончарук, 
Наталія Дуб, Володимир Журило, Марина Квітінська, Іван Матковсь-
кий (наукові керівники Герасимова Т.І., Гуменюк І.Л., Годованюк 
А.В.); 

3 місце – Катерина Кутова, Христина Волошин, Ольга Гуменюк 
(науковий керівник Бачинська О.М.). 

По завершенні заходу, директор коледжу вручив усім учасникам 
грамоти, а студенти, які зайняли 1 місце та їхній науковий керівник 
окрім грамоти та подяки отримали від директора грошову винагороду.  

Конкурс студентських науково-дослідних робіт  

З повагою до Вас директор коледжу      
  Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Всесвітній день волонтера 
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Театральна вистава  

"З коханням не жартують" 
 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

До коледжу завітав факультет 

мистецтв Тернопільського націона-

льного педагогічного університету 

ім. Володимира Гнатюка з виста-

вою "З коханням не жарту-

ють" (режисер-постановник: украї-

нський актор театру і кіно, режи-

сер, педагог, громадський діяч, 

Народний артист України, профе-

сор В'ячеслав Хім'як). Це неоціненний подарунок нашого директора 

Тріпака Мар'яна Миколайовича, кандидата економічних наук, доцента, 

для наших вихованців напередодні Міжнародного дня людей з інвалідні-

стю. Театральна постанова стала яскравим спалахом емоцій, задоволен-

ня, радості не лише для студентів, а й для всього колективу коледжу. 

 

 Маршрут безпеки  

В Подільському спе-
ціальному навчально-
реабілітаційному соціаль-
но-економічному коледжі 
пройшла інтерактивна 
навчально-просвітницька 
вистава з питань репроду-
ктивного здоров'я, профі-
лактики ВІЛ/СНІДу та 
ІПСШ "Маршрут безпе-
ки", яка була приурочена 
до Всесвітнього дня боро-
тьби зі СНІДом. 

Виступ народного оркестру сопілкарів "Фольклор" 

На базі Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу відбувся кон-
церт народного оркестру сопілкарів 
"Фольклор". Висловлюємо велику вдя-
чність та захват за прекрасні емоції та 
відчуття свята! 

Битва стартапів  

У Кам'янці-Подільському 
п’ятого грудня відбулася 99-та 
Битва стартапів – конкурс бізнес-
проектів у різних галузях еконо-
міки на базі інвестиційної плат-
форми Startup.Network. 

Битва проходила на базі 
готелю «7 днів». Серед присутніх 
були як автори проектів, так і 
потенційні інвестори, професіо-
нали, котрі працюють у сфері 
бізнесу, підприємці, міський 
голова Михайло Сімашкевич. 

За результатами голосування 
експертів, найбільшу кількість 
балів набрав проект кам'янецької 
ГО "Подільський край" про ство-
рення туристично-молодіжного 
центру Етно-парк "Кам'янецька 
Січ". 

Друге місце посів проект 
коледжу ПДАТУ, ідея якого 
полягала у вирощуванні біоенер-
гетичних культур. Третю пози-
цію зайняв проект франківчан, 
що передбачає виготовлення 3D-
принтеру з низкою інновацій. 

Відбулася й публічна диску-
сія успішних підприємців, які 
поділилися з молодими колегами 
своїм досвідом та накопиченими 
знаннями, розповіли про останні 
тенденції у світі інвестування та 
дали цінні поради з побудови 
бізнесу. Після чого перед експер-
тною радою виступили заздале-
гідь відібрані проекти. Усього їх 
було 14 з Кам'янця-Подільського, 
Рівного та Івано-Франківська. 

 

У фіналі битви прийняли участь й представники Подільського спеці-
ального навчально-реабілітаційного коледжу Гльос І.Р. з проектом ство-
рення підприємства з переробки відходів «ЕкоПлан» та Кирилюк А. з 
проектом створення реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія». 

Ірина  ГЛЬОС 
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Інструкторсько-методичні заняття  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

Інструкторсько-методичні заняття у сфері цивільного захисту про-
водяться з метою спрямування зусиль керівника та працівників суб’єкту 
господарювання на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
аварій, небезпечних подій, пожеж, наслідків техногенного характеру та 
своєчасне проведення комплексу заходів щодо збереження життя і здо-
ров’я людей, захисту матеріальних цінностей та навколишнього природ-
ного середовища. 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист 
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна 
від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, лікві-
дації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 
особливий період. 

Відповідно до статті 5 Кодексу цивільного захисту України надзви-
чайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем 
поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 
виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються 
такі види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 
2) природного характеру; 
3) соціальні; 
4) воєнні. 
Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного 

захисту здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, 
яка складається з функціональних і територіальних підсистем та їх ла-
нок. 

Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється: 
1) за місцем роботи - для працюючого населення; 
2) за місцем навчання - для дітей дошкільного віку, учнів та студен-

тів; 
3) за місцем проживання - для непрацюючого населення. 
Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є 

обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботода-
вця за програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, 
а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань 
з питань цивільного захисту. 

Пожежна безпека - відсутність неприпустимого ризику виникнен-
ня і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди 
живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. 

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробни-
чої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, уста-
нов та організацій. Зазначена вимога відображається у трудових догово-
рах (контрактах), статутах та положеннях. 

Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання поклада-
ється на власників та керівників таких суб’єктів господарювання. 

Техногенна безпека - відсутність ризику виникнення аварій та/або 
катастроф на потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів 
господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення. 
Техногенна безпека характеризує стан захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Забезпечення техноген-
ної безпеки є особливою (специфічною) функцією захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій. 

Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки повинні відповідати 
нормам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забез-
печення санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони навколиш-
нього природного середовища, екологічної, пожежної та промислової 
безпеки, охорони праці, будівництва, а також вимогам національних 
стандартів. 

В період календарного 2017 року з працівниками Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-
джу (далі – коледжу) проводились планові заняття у сфері цивільного 
захисту в створених ланках, відділеннях, групах, постах та мобільних 
пунктах об'єктового формування навчального закладу під керівництвом 
начальників структурних підрозділів. Практичні дії та злагодженість 
структурних підрозділів об'єктового формування коледжу проводились 
під час показового спеціального об'єктового тренування 19 вересня 2017 
року. Після завершення відпрацювання всіх тем Програми спеціальної 
підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, які входять до 
складу формування цивільного захисту навчального закладу, директо-
ром коледжу-начальником цивільного захисту навчального закладу 
Тріпаком Мар’яном Миколайовичем був виданий наказ про прийняття 
заліків у працівників коледжу з питань цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки. Крім цього, начальнику штабу ЦО Складанівсько-
му Олегу Леонідовичу було рекомендовано провести інструкторсько-
методичне заняття щодо відпрацювання єдиного підходу до обладнання 
навчальних кабінетів, службових приміщень, бібліотеки, архіву, харчоб-
локу, актової та спортивної зали коледжу документацією, знаками, таб-
личками, первинними засобами пожежогасіння, засобами індивідуаль-
ного захисту відповідно до вимог чинного законодавства у сфері цивіль-
ного захисту.  

Так, 12 грудня 2017 
року у коледжі проводи-
лось інструкторсько-
методичне заняття на 
тему: "Правила пожежної 
безпеки в навчальних 
кабінетах, службових 
приміщеннях, бібліоте-
ках, архівах, спортивних 
та актових залах навчаль-
ного закладу". Успішні 
результати залікового 
контролю працівників 
навчального закладу 
свідчать про досягнення 
мети заняття, а саме здобуття теоретичних знань та практичних навичок 
щодо оповіщення про 
пожежну небезпеку, про-
ведення евакуації праців-
ників та студентів з на-
вчального кабінету 
(службового приміщення) 
під час виникнення над-
звичайної ситуації, в тому 
числі пожежі й правильне 
застосування первинних 
засобів пожежогасіння та 
засобів індивідуального 
захисту.  

Користуючись наго-
дою перед проведенням 
Новорічних та Різдвяних свят доречно нагадати всім працівникам та 
студентам коледжу основні вимоги щодо проведення колективних захо-
дів, зокрема: 

- забороняється тю-
тюнопаління у приміщен-
нях закладів та установ; 

- заборонено застосо-
вувати з метою опалення 
нестандартні (саморобні) 
нагрівальні пристрої; 

- заборонено викорис-
товувати електроплитки, 
кип’ятильники, електро-
чайники, газові плити 
тощо для приготування 
їжі, за винятком спеціаль-
но обладнаних примі-
щень; 

- заборонено застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і 
ліхтарі; 

- заборонено зали-
шати без нагляду ввімк-
нені в мережу електроп-
рилади; 

- під час проведення 
новорічних вечорів 
ялинка має встановлю-
ватися на стійкій основі 
з таким розрахунком, 
щоб не утруднювався 
вихід з приміщення; 

- за відсутності в 
закладі та установі елек-
тричного освітлення або 
його відключення ново-
річні вистави та інші 
культурно-масові заходи слід проводити у денний час; 

- дозволяється застосовувати гірлянди та інші прикраси промисло-
вого виробництва для ялинки за наявності паспорта або сертифіката 
відповідності на них; 

- підключення гірлянд до мережі необхідно виконувати тільки за 
допомогою штепсельних з’єднань; 

- у разі виявлення несправності в ілюмінації її слід негайно вимкну-
ти і не вмикати до усунення несправностей; 

- під час оформлення ялинки не дозволяється застосовувати для 
ілюмінації ялинки свічки. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Дотримання правил пожежної і техногенної безпе-
ки – є запорукою збереження життя і здоров’я людей. 

Олег  СКЛАДАНІВСЬКИЙ 
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 6 грудня відзначається 
День Збройних Сил Украї-
ни, який встановлено згід-
но з Постановою Верховної 
Ради України від 19 жовт-
ня 1993 року №3528-ХІІ. 
Саме в цей день у 1991 
році був прийнятий закон 
України "Про Збройні 
Сили України". 

Після розпаду Радянського союзу Україна успадкувала одне з 
найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю 
і відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки. Але 
упродовж багатьох років незалежності українська армія була майже 
знищена. Україна відмовилася від чималого ядерного арсеналу (за 
кількістю – третій після США і Росії). На невигідних для України умо-
вах було поділено Чорноморський флот (18,3 % кораблів отримала 
Україна, 81,7 % – Росія). Відбувались масові скорочення кадрових 
військовослужбовців.  

Переломним моментом в історії сучасних Збройних Сил стали 
події 2014 року: агресія Росії, анексія Криму, окупація частини Донба-
су. Попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підсту-
пність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність 
батьківщини й захистити власний народ від агресора. Саме з березня 
2014 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни. Багато 
страждань випало на долю нашого народу за цей час, але він проявив 
свій незламний дух. Сьогодні на Сході України йдуть військові дії, 
точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Весь 
народ нашої держави об'єднався нині проти російського агресора. 
Сили антитерористичної операції (далі-АТО) намагаються протистояти 
терористам. На полі битви - захисники, воїни. Вони мужні, сміливі, 
хоробрі. Не шкодуючи власного життя, захищають неньку - Україну. 
Це бійці, що зі зброєю в руках захищають крихкий східний кордон 
України, лікарі, які в мирний час повертають поранених в АТО з того 
світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Багато війсь-
ковослужбовців нашого міста та району пішли виконувати свій обов’я-
зок перед Батьківщиною. Вони з гідністю несли і несуть бойову служ-
бу в лавах Збройних Сил України.  

Війна несе незліченні втрати. За офіційними даними ООН з почат-
ку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до середини 
травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивіль-
них осіб, були вбиті, 23 966 зазнали поранень. Солдати добровольчих 
загонів та регулярної армії віддали життя за кожного з нас! 

Наша Подільська земля втратила також своїх синів на Сході. У 
пам’яті земляків ці хлопці назавжди залишаться мужніми героями, які 
з честю виконали головний обов’язок чоловіків - захист рідної землі. 
Вічна їм пам'ять! 

Сьогодні відбувається справжнє відродження українських зброй-
них сил. Вже прийняті нові Стратегія національної безпеки України та 
Воєнна доктрина України. Наша армія переозброюється, реформується 
і впроваджує нові стандарти. Престиж в армії зростає з кожним днем. 

День Збройних Сил України відзнача-
ється урочистою церемонією покладання 
квітів до могили Невідомого солдата, божес-
твенною літургією. У війську проходять 
урочисті збори, церемонія вручення держав-
них нагород та святковий концерт. Ввечері 
програма свята завершується святковим 
феєрверком у містах-героях та містах розта-
шування керівних центрів українського 
війська. 

За традицією, кожен рік президент 
України вітає всіх службовців української 
армії, відзначаючи значну роль цих людей у 
підтримці Україною свого незалежного статусу. 

Щороку, починаючи з 2009 року до Дня Збройних Сил України прису-
джуються дві премії імені Богдана Хмельницького за найкраще висвітлен-
ня військової тематики у творах літератури та мистецтва в розмірі 10 тис. 
гривень.  

Також, у 2009 році була заснована емблема Збройних Сил України - 
прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольо-
ру, в центрі якого у круглому медальйоні синього кольору вміщено зобра-
ження Знака Княжої Держави Володимира Великого. За основу цю ембле-
му взяли всі види ЗС України - сухопутні, повітряні, військово-морські. 

Українська армія відроджується, зміцнюється та переозброюється. 
Дійсно стає тим оплотом, який здатний захистити від зовнішнього агресо-
ра свій народ, суверенітет, територіальну цілісність й недоторканість на-
шої Батьківщини. 

Хочу нагадати народну мудрість, що Земля може нагодувати людину 
своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не 
може. 

Користуючись нагодою, вітаю військовослужбовців, працівників та 
ветеранів збройних сил зі святом, Днем Збройних Сил України! Бажаю 
всім козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незла-
мної сили волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний 
настрій завжди крокують поряд. Мирного неба, благополуччя та процві-
тання нашій державі. Слава Україні! 

 

Олег  СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

День Збройних Сил України - професійне свято військових! 

Нагородження переможців в спартакіаді міста 

30 листопада в Подільському 
спеціальному навчально-
реабілітаційному соціально-
економічному коледжі відбулось 
нагородження переможців в спарта-
кіаді міста з видів спорту до Міжна-
родного дня людей з обмеженими 
можливостями. 

Настільний теніс. 
Юнаки: І місце - Лукасевич 

Василь;  
ІІ місце - Гнатюк Владислав;ІІІ 

місце - Білінський Андрій. 
Дівчата: І місце - Ткачук Марія;  
ІІ місце - Корнійчук Іванна;  
ІІІ місце - Зарицька Анастасія. 
Шахи. 
Юнаки: І місце - Семенов  
Дмитро. 
Дівчата: ІІ місце - Бояркіна 

Марія;     
ІІІ місце - Білінська Оксана. 
Шашки: І місце - Бойко Ярослав; Семенов Дмитро. 

 

Збройні Сили України – 

Слава, гордість, міць країни! 

Захищають мир, свободу 

Служать рідному народу!  

автор: Наталія Козленко  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D
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З Міжнародним Днем людей із особливими потребами З Днем Збройних Сил України! 

   Це справжнє свято мужності й само-
відданості, свято лицарства і благо-
родства, якими володіють справжні 
оборонці, визволителі й захисники 
Вітчизни, водночас стало уособленим 
святом усіх чоловіків. 
  Це свято кожного, хто в той чи ін-
ший час віддав свої знання, силу, 
мужність і професіоналізм справі 
захисту нашої держави. 
   З нагоди свята вітаємо усіх, хто 
носить високе звання захисника Віт-
чизни, та бажаємо успіху тим, у кого 
іспит на нього ще попереду. Шлемо 
сердечні вітання ветеранам,учасникам 
війни, військовослужбовцям, воїнам 
запасу, батькам та матерям солдатів 
та зичимо міцного здоров'я, добра, 
щастя, злагоди Вам та Вашим роди-
нам. 

з глибокою повагою 
директор коледжу                                                                     Тріпак М. М.  

З Новим Роком та Різдвом Христовим! 

Прийміть наші 
найщиріші вітання з 
Новим роком та 
Різдвом Христовим.  

Напередодні 
новорічних свят 
хочемо побажати, 
щоб у кожну Вашу 
оселю завітав Дід 
Мороз і виконав 
ваші найзаповітніші 
бажання. Нехай ці 
свята – вісники оно-
влення, мрій і споді-
вань – принесуть 
Вам і Вашій родині 
добро, мир і доста-
ток. Бажаю, щоб у 
новому році Ви 
зробили все те, про 
що так давно мріяли. 
Вірю, що у новому 
році Ви відчуєте 
турботу з боку колег, 
тепло друзів та бли-
зьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань. 
Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться 
добром, радістю та Божим благословінням, а очі світяться щастям. Нехай 
з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть турботи та негаразди, 
а Новий - 2018 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та про-
фесійні перемоги. Бажаємо щоб Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях 
вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії! 

Нехай ці чудові зимові свята будуть радісними та щедрими,додадуть 
життєвих сил, окрилять душу. Хай з Вами завжди будуть вірні друзі, 
удача й успіх, а в домі - світло та радісно від любові і добрих новин. Здо-
ров’я, добробуту, сімейного затишку Вам і Вашим рідним. 

З Новим Роком та Різдвом Христовим! 

З Днем Святого Миколая 

Свято святого Миколая - 
дуже важливий день. Він зігрі-
тий благословенням, добром і 
радістю. Святого Миколая нази-
вають Чудотворцем, і, це прав-
да. Адже саме в цей день вико-
нуються всі найзаповітніші мрії. 
Від усієї душі вітаємо вас зі 
святом. Бажаємо міцного здоро-
в'я, успіхів у всіх ваших почи-
наннях, радості і безхмарного 
щастя. Нехай у ваших домівках 
панує мир і спокій, нехай вас 
оточують хороші друзі. Нехай 
Господь завжди оберігає вас. 
Менше вам проблем, а більше 
удачі у всьому. 

Нехай у цей святковий день 
відбудуться чарівні та казкові 
події! Добра вам, щастя і лю-
бові, теплих сімейних посидень-
ок і довгоочікуваних солодощів 
під подушкою. Нехай у кожно-
му домі буде затишна атмосфера, сповнена позитиву, сміху і достатку. 
Радості, душевного тепла і щирості! 

з глибокою повагою 
директор коледжу                                                                     Тріпак М. М.  

з глибокою повагою 
директор коледжу                                                                     Тріпак М. М.  

Щороку на початку грудня у Міжнародний день людей із особли-
вими потребами ми разом з усією світовою спільнотою ще раз пере-
осмислюємо все, що зроблено на підтримку усіх хто потребує нашої 
допомоги, і консолідуємо наші зусилля задля їх гармонійної інтеграції 
у сучасне суспільство. 

В Україні є понад два з половиною мільйона людей, які потребу-
ють належного ставлення до себе – вони хочуть жити повноцінним 
життям, вільно пересуватися, не відчувати дискримінації у працевла-
штуванні, мати змогу відвідувати бібліотеки, кінотеатри, поліклініки, 
концерти та вистави.  

Так, саме наш коледж намагається дати повноцінне життя кожно-
му громадянину нашої держави, підтримати та  надати опору, знання 
та вміння кожному студенту. Ми намагаємося створити усі належні 
умови для благополучного добробуту кожного студента, для того щоб 
наші діти відчували себе по справжньому щасливими та повноцінни-
ми членами суспільства. 

Користуючись нагодою хочу подякувати всім, хто опікується 
нашими дітками, адже надання їм щоденної підтримку, й допомоги — 
реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього. Шанов-
ні колеги, я щиро вдячний кожному із Вас за неймовірно вагомий 
внесок у життя нашого коледжу, за Вашу турботу та любов до кожної 
дитини. 

Від усього серця зичу всім нашим діткам міцного здоров'я, щастя, 
успіхів у всіх ваших справах. 

Для вас не існує меж у просторі та часі, бо сила вашого духу до-
лає усілякі перешкоди. Вам не страшні будь-які випробування, бо в 
ваших серцях живе те найдорожче, за що можна віддати цілий матері-
альний світ – це любов і розуміння. Ваша мудрість та терпіння навча-
ють нас бути більш суворими та вимогливими до самих себе. Кожен, 
хто проходить щодня через прості життєві труднощі, які ми сприймає-
мо як належне, може стати взірцем мужності, наполегливості та непе-
ресічної особистості, і кожен з вас заслуговує на повагу й щире захоп-
лення з боку інших. 

У цей день хочу побажати вам теплих стосунків з вашими близь-
кими, творчої наснаги, бадьорості духу та міцного здоров’я і надалі 
залишатися для нас прикладом безмежних людських можливостей, та 
міцної сили волі, що ці можливості породжує. Нехай справдяться всі 
ваші бажання, мрії та задуми! 

з глибокою повагою 
директор коледжу                                                                     Тріпак М. М.  
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Вітаємо із Днем Народження 

 

 Вітаємо із Днем Народження 

Вітаємо з ювілеєм 

Богач Олену Володимирівну 
Сьогодні янголи вітають 

І шлють благословення на літа. 
Нехай все радісне не оминає, 

Іскриться молодим вином життя. 
Нехай веселкою простелеться дорога, 
Хай в’ється, в’ється чарівний клубок. 

Бажань, усмішок, щастя до порогу. 
І доля піднесе хай до зірок! 

Хочеться побажати Вам побільше яскравих емоцій і незабутніх вра-
жень. Щоб паморочилося в голові від любові, а земля йшла з під ніг від 
щастя. Щоб Вас завжди зігрівали теплі слова близьких і рідних, щоб 
Вашого серця ніколи не торкнулася тінь розчарувань. Побільше Вам в 
житті посмішок і позитиву.  Справжнього Вам жіночого щастя! 

Антіпову Валентину  Михайлівну 

Михайлову Інну Анатоліївну 

Вітаючи Вас із славним ювілеєм, дорога наша ювілярко, висловлю-
ємо Вам велику пошану та любов за віддану Вами працю, доброту та 
людяність, терпіння і мудрість, за ваші добрі справи. Впевнені, що Вам 
і надалі вистачатиме сил і наснаги. Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
щастя, натхнення в роботі та сімейних клопотах на многії і благії літа! 

Щоб спокій і мир панували в родині, 
Щоб щастя всміхалось при кожній годині 

Нехай обминають Вас болі й тривоги, 
Хай стелиться довга життєва дорога, 

Хай легко працюється, гарно живеться, 
Все вміється, множиться і удається! 
Здоров’я міцного, щастя без краю, 

Вітаємо із Днем Народження 

Сморжевську Тетяну Іванівну  

 Вітаємо із Днем Народження 

 Вітаємо із Днем Народження 

 Вітаємо із Днем Народження 

Павловську Тетяну Юріївну Гуменнюк Інну Миколаївну 

Лабанську  Оксану  Михайлівну 

Вітаємо із Днем Народження 

Кравця 

 Василя  Миколайовича 

Нехай сяють очі з ніжністю, 
А серце розквітне радістю, 

Хай доля красива, як соняшник, 
Дарує Вам щастя райдугу. 

Хай сонечко світить із ясного неба,  
Бажаєм усього, чого тільки треба, 

Хай доля дарує довгого віку, 
Добре здоров’я і щастя без ліку, 

Хай обминають дім Ваш тривоги, 
Цвітом і рястом проляжуть дороги. 
Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро, 
Краси і наснаги, здоров’я без ліку 
І довгого, довгого щедрого віку. 

В цей чудовий день від усього серця хочемо 
побажати Вам виконання всіх бажань. Нехай 
збудуться всі мрії! Нехай успіх, радість і на-
тхнення стануть постійними супутниками. 
Хочемо побажати всіх земних благ, якими Все-
вишній може нагородити жінку: здоров’я та 
краси, щастя і радості, взаємної любові і відда-
ної дружби, людського тепла і внутрішньої 
гармонії, невичерпного терпіння і жіночої муд-
рості, неймовірних відчуттів душевного польоту і найпрекрасніших 
фантазій, творчого натхнення та езотеричного благословення у всіх 
починаннях! Нехай найпотаємніші мрії неодмінно збуваються! 

Нехай голова крутиться тільки від надлишку захоплення, енергії і 
щастя. Бажаємо, щоб Вас завжди оточували радісні і щирі посмішки 
Ваших рідних. Ще, звичайно ж, хочеться побажати, щоб Ви завжди 
залишалися такою ж неповторною і чарівною. З днем народження! 

Мов хризантеми, зорі золоті 
Зберем тобі на щастя й світлу долю, 
Щоб мала стільки радості в житті, 
Як струн вітрів у пізній пісні поля. 

Бажаєм долі щедрої, тепла, 
Кохання, добрих вірних друзів, 
Щоб врода не зів’яла, а цвіла, 
Немов калина у широкім лузі! 

Здоров’я тобі міцного, щастя людського, 
Успіхів в навчанні, в житті — щирого кохання! 

Хай Матір Божа тебе оберігає, 
А Господь із неба долю посилає! 

Ви незамінний співробітник, професіонал своєї справи. Ви зав-
жди сповнені ідей та енергії для втілення їх у життя. Ви чуйні, опти-
містичні, і з нашого боку давно домоглися поваги і визнання. Бажає-
мо вам кар’єрного зростання і безмежних можливостей! 

Нехай стежки всі стеляться крилато, 
Та будуть чисті, рівні, мов струна, 
А також хай добро не оминає хату, 

Як не обминає цвіт весна 
Хай мир, добробут і достаток 

Сипляться на Вас, неначе вишні цвіт, 
Хай Вам малює доля з сірих буднів свято, 

Ну а Господь дарує щедрих многа літ. 
Нехай на Вашу долю нива щедро родить, 

Та багато років щастя поруч ходить, 
Будьте на здоров’я та добро багаті, 

Хай сонце та радість не минають хату. 

Нехай кожен день дарує щастя 
Нехай сонце всміхається завжди, 

Роки ніколи не постарять, 
Та не принесуть в дім біди. 

Людської любові бажаємо й тепла, 
Дружби, злагоди й достатку у родині, 

Щоб негода у безвість відійшла, 
А щастя залишилось віднині! 
Життя вам – предовгі роки, 
Без горя, без сліз і без біди, 

Нехай буде радість у вашій хаті 
Сьогодні, завтра, назавжди. 

Нехай цвітуть під небом синьооким 
Ще довго-довго дні й літа, 

А тиха радість, чиста і висока, 
Щоденно хай до хати заверта! 

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, 
Любові, доброти і щастя повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим. 

Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт, 

Хай життєвий досвід творить з буднів свята, 
Господь дарує довгих-довгих літ! 

Наш робочий колектив цінує Вас, дорогий колега, за істинно 
чоловічі якості, тож вітаючи Вас сьогодні з днем народження, ми 
бажаємо Вам і надалі залишатися еталоном зібраності і мужності, 
прикладом для наслідування, взірцем. 

Від усього колективу вітаємо з днем народження хорошого пра-

цівника, добру людину і прекрасну жінку! Бажаємо міцного здоров’я, 

достатку, успіхів у роботі, радості, удачі, щастя, любові. Нехай життя 

б’є ключем, хай люди шанують, а будинок буде наповнений теплом і 

затишком. 
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Вітаємо із 20-річчям 

 

студентку О-23 групи ІІ курсу  спеціальності  «Облік і оподаткування» 

Семеній Діану Валентинівну 

Вітаємо З Днем Народження 

 Вітаємо З Днем Народження 

студентів  групи Бо-31  ІІІ курсу  спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Білінського Андрія Юрійовича 
Святюк Богдана Васильовича 

 Вітаємо З Днем Народження 

студентів О-11  групи І курсу  спеціальності «Облік і оподаткування» 

Довгого Дмитра Васильовича 
Охотську Ангеліну Сергіївну 

Студента  групи С-12  І курсу  спеціальності  
«Соціальна робота» 

Єгорова Богдана Михайловича 

Вітаємо З Днем Народження 

студентів О21-БЗ групи ІІ курсу спеціальності  «Облік і оподаткування» 
заочної форми навчання на контрактній основі, БАКАЛАВР 

Грицюк Миколу Андрійовича 
Кучерявого Костянтина Григоровича 

Вітаємо З Днем Народження 

студента О-22 групи ІІ курсу  спеціальності 
«Облік і оподаткування»  

Мельника Ігоря Костянтиновича  

Вітаємо З Днем Народження 

студентів Е-11  групи І курсу   
спеціальності «Економіка» 

Горбатюк Олену Михайлівну 
Кирилова Андрія Сергійовича 

 

Вітаємо З Днем Народження 

студенток С-21 групи ІІ курсу  спеціальності 
«Соціальна робота» 

Білінську Олену Віталіївну 
Кушнір Юлію Русланівну 

Романюк Богдану Миколаївну 

Вітаємо З Днем Народження 

Від усього серця хочемо побажати Вам виконання всіх бажань. Нехай збудуться всі 
мрії! Нехай успіх, радість і натхнення стануть постійними супутниками. Нехай голова 
крутиться тільки від надлишку захоплення, енергії і щастя. Бажаємо, щоб Вас завжди 
оточували радісні і щирі посмішки Ваших рідних. Ще, звичайно ж, хочеться побажати, 
щоб Ви завжди залишалися такими ж юними та неповторними. 

Бажаємо радості, веселощів, достатку та міцного 
здоров’я Вам і всім рідним і близьким. А ще безліч 
посмішок, впевненості у завтрашньому дні, успіхів і 
величезного, неосяжного, щоденного та якісного 
щастя! 

Бажаємо неймовірної радості, приголомшливого 
успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих 
друзів! А ще — вдалих днів, хороших новин, величез-
ної сили духу, приємних подій та невичерпного опти-
мізму! 

Дозвольте побажати Вам здоров’я, гарного на-
строю, здійснення всіх Ваших бажань, якомога біль-
ше світлих смуг на життєвому шляху. Хочемо, щоб 
всі життєві негаразди обходили Вас стороною, щоб 
посмішка ніколи не зникала з Вашого обличчя.  

студента С-31  групи ІІІ курсу  спеціальності  
«Соціальна робота» 

Савчука Вадима Івановича 

 

Вітаємо З Днем Народження 
студента Е-31 групи ІІІ курсу  спеціальності  

«Економіка»  

Токарук Богдана Леонідовича 

 Вітаємо З Днем Народження 

студента С-32  групи ІІІ курсу  спеціальності «Соціальна робота» 

Шварчевського Дмитра Володимировича 

студенток С-11  групи І курсу  спеціальності  «Соціальна робота» 

Барабановську Олександру Дмитрівну 
Зарицьку Анастасію Олександрівну 

Нехай в житті все буде, що потрібно, 
Без чого не складається життя: 

Кохання, щастя, вірні друзі 
І вічно юна, нестаріюча душа. 

Ми просимо в Бога років багато, 
В здоров’ї хорошім світанки стрічати. 

Хай Матір Божа від зла захищає, 
Від горя боронить молитва свята, 

Христос хай здоров’я посилає 

Хай здоров'я, радість і достаток,  
Сиплються не мов вишневий цвіт  
Хай малює доля з буднів свято,  

І дарує Вам багато літ! 

Незабутніх вражень, щасливих подій,  
Здійснення задумів, втілення мрій!  

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,  
Справджуються завжди заповітні мрії.  
Хай палають в серці почуття високі,  

А доля дарує повні щастям роки. 

Вітаємо, з Днем Народження! Нехай збуваються усі Ваші мрії. Нехай життя прино-
сить побільше світлих моментів і радості. Нехай кожен день буде сповнений сонячними 
посмішками. Здоров’ячка Вам міцного, ну і звісно бажаємо, щоб Ваше серце було пере-
повнене любов'ю, тому що вона веде до щастя. 

З прекрасним 20-річчям Вас. Нехай добрий художник розфарбує Ваше життя яскра-
вими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію Вашої долі. У 
Сплячої Красуні були феї, а Вашою феєю нехай буде прихильна доля. Бажаємо, щоб 
вона тішила Вас приємними подарунками та раптовими сюрпризами, причому не тільки 
в День народження, а набагато частіше. Бажаємо Вас міцного здоров'я і сил. Везіння, 
успіхів та удачі у всіх починаннях, виконання заповітних бажань. Надійних друзів та 
безмежного щастя.  

Бажаємо вам міцного здоров'я, особистого щастя, яскравих успіхів та здійснення 
найзаповітніших мрій. Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре 
самопочуття і гарний настрій стануть запорукою вашого процвітання. Миру, злагоди, 
шани, любові та достатку!  

Вітаємо З Днем Народження 

студента О-33 групи ІІІ курсу  спеціальності  
«Облік і оподаткування»  

Любого Руслана Михайловича 

 Вітаємо З Днем Народження 

студентку С-22 групи ІІ курсу  спеціальності  «Соціальна робота»  

Вербіцьку Юлію Іванівну 

 Нехай Ваша життєва чаша буде переповнена щас-

тям, здоров'ям і любов'ю! Нехай всі Ваші бажання 

збудуться! І хай у Вас все буде так, як Ви того бажаєте!  

Зимні морози – не біда, головне, щоб у серці палав вогник оптимізму та радості. 

Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, нехай Вас завжди підтримують і надихають 

рідні люди. 

Бажаємо жити Вам гарно й щасливо, 

День кожний щоб був би схожий на диво, 

Бажаємо Вам щастя і достатку, 

Ясного неба, сонця, тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була. 
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Добро 
Я так хочу робити добро, 
У біді усім допомагати. 
Дарувати щоб ласку й тепло, 
Щоб добром душа була багата. 
Я так хочу, щоб кожен із нас 
Мав серце лагідне й чутливе. 
Так прагнуть всі у цей нелегкий час 
Відчути хоч на мить себе щасливими. 
Так хочеться тому допомогти, 
Хто нині терпить горе й біль. 
Ітиму до своєї я мети. 
Це є моя життєва ціль. 
Ті, кому важко нині, знайте, 
Добро на світі не перевелось 
Всім іншим завжди помагайте, 
Щоб добре в світі лиш збулось. 

Мрія 
Я мрію, аби це святе Різдво 
Пройшло у мирі, злагоді й любові, 
Щоб ми були щасливі і здорові, 
Щоб завітало у наш дім добро. 
Хотілося б, щоб мир прийшов на Україну, 
Щоб пострілів ніколи не було, 
Щоб Бог зберіг нам матінку єдину, 
Щоб панували радість, щастя і тепло. 
Щоб наші герої вернулись додому, 
Святкуючи з нами чудове Різдво. 
Хай горя і болю не буде нікому 
Аби янгол миру на землю прийшов. 
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Літературна студія “Дивослово” 

Лірика... Знов серце поцілувала, 
То дощ приніс її,  
Вона на краплях заграла,  
Свої душевні пісні...  
Нотами по ринвах тремтіла,  
Відлунювала голосом прохожих,  
Лірика мріяти захотіла,  
Серед людей... Таких не схожих...  
Кожною краплинкою сміялась,  
Напевно це вперше з нею, 
Така юна в тюльпанах кохалась,  
І вони... Захоплювались нею...  
Лірика... По-дитячому щира,  
Не всі признають її,  
Лише тоді людина щаслива,  
Коли відчуває, щастя в собі… 
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