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Вітаємо кафедру соціальної роботи та психології з Днем працівників соціальної сфери 

Щиро вітаємо вас із професійним святом! 
Ваша праця сповнена гуманізму, милосер-

дя, тепла. Усі ви небайдужі до людських про-
блем, завжди відкриті для спілкування з тими, 
хто потребує вашої допомоги. 

На сьогодні соціальна робота стала части-
ною політики держави. До спеціалістів установ 
соціальної сфери висуваються дуже високі 
вимоги. І в чому б не полягала їх робота, осно-
вна мета їхньої діяльності – допомога людям. 
А головна риса характеру – людяність. 

Щиро віримо, що ваша працьовитість, 
компетентність і надалі будуть служити лю-
дям. 

Бажаємо вам творчого натхнення, здійс-
нення всіх ваших задумів і мрій. щоб не вичер-
палася ваша віра в щедрість людської душі, 
щоб вас завжди супроводжували милосердя та 
доброта, бажання та спроможність бути корис-
ними людям! 

Низький вам уклін, шановні, за доброту, 
терпіння, щирість, любов до людей та співчут-
тя. Ви робите потрібну і гуманну справу. 

Надії вам і віри, натхненної праці задля 
розквіту нашого коледжу! 

Слово директора         Ст.2 
Міжнародний день студента – це символі-

чне об'єднання студентів всіх напрямів і всіх 
навчальних закладів. 
Саме зі студентської 
лави починається 
довга й наполеглива 
дорога пошуків, 
стверджень і досяг-
нень у науці, мистец-
тві, культурі. Зі сту-
дентства формується 
українська націона-
льна еліта. 

Департамент гуманітарної політики відділ 
молоді та спорту 
провів захід, що при-
свячений Міжнарод-
ному дню студента, 
де нагороджував 
студентську націона-
льну еліту. Одним із 
представників такої 
еліти є студент Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу Ковальчук Олександр, 
який отримав відзнаку «Найкращий студент» 
від Кам'янець-Подільського міського голови 
Михайла Євстафійовича Сімашкевича. 

Також студенти 
Подільського спеціаль-
ного навчально-
реабілітаційного соціа-
льно-економічного 
коледжу відвідали 
панельну дискусію на 
тему «Закон про осві-
ту» та «Права та обо-
в’язки студентів», організовану Департаментом 
гуманітарної освіти відділом молоді та спорту, що 
присвячена міжнародному Дню студента. 

А після 
даної дискусії 
наші студентки 
Савченко Н. та 
Веждел В. 
прийняли 
участь у півфі-
налі дебатного 
турніру «Права 
та обов’язки 
студентів», де 
достойно продемонстрували свої знання та вмін-
ня. Відстоювали свою думку чітко, впевнено і 
наполегливо.  

Пишаємось нашими студентами! 

Проект "Відходи – в 
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Шановні студенти та педагоги позаду вже три місяці 

навчання. На протязі листопада місяця було багато 

цікавих заходів як для педагогів так і для студентст-

ва. Саме в листопаді ми відзначаємо день працівни-

ків соціальної сфери, в цей день ми завдячуємо усім 

тим хто докладає максимум зусиль задля благопо-

луччя інших. Шановні низький вам уклін, за добро-

ту, терпіння, щирість, любов до людей та співчуття. 

Листопад був багатий на визначні дати, так саме на цей місяць припадає 

славнозвісне свято – День студента. Дорогі мої студенти, рідні діточки, я 

пишаюся кожним із Вас, ви неймовірні, благородні, кожний у своєму роді 

індивід, мудрі та сильні духом, саме завдяки вам я удосконалююся та  

намагаюся зробити для коледжу та студентства якомога більше найкращих 

речей, адже ви того варті. 

Приємно, що наш коледж бере активну участь у різних науково-

практичних форумах, диспутах та семінарах, а студенти та педагоги три-

мають марку нашого навчального закладу. Невід’ємною частиною життя 

коледжу є спорт, так я був приємно вражений як показали себе наші студе-

нти на спортивних змаганнях із настільного тенісу. 

Кожного року я намагаюся зробити щось на благо студентства, в цьо-

му місяці ми організували театральну виставу для студентів, спеціальним 

гостем якої буде театр ім. Володимира Гнатюка.  

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 

За ініціативи директора Подільського спе-
ціального навчально-реабілітаційного соціаль-
но-економічного коледжу Тріпака М.М. та 
колективу кафедри економіки, фінансів, обліку 
та оподаткування, 2 листопада 2017 року відбу-

вся науковий семі-
нар на тему 
«Економічні чин-
ники розвитку 
держави, регіонів 
та суб’єктів госпо-
дарювання: про-
блеми сьогодення 
та шляхи їх вирі-

шення». 
Метою заходу було надання можливості 

поспілкуватися на науковому рівні, обмінятися 
ідеями і обговорити актуальні проблеми, ово-
лодіти практичними навичками у сфері науко-
вої діяльності. 

Плідна робота учасників семінару 
залишила тільки позитивні враження і 
дала поштовх до подальших наукових 
досліджень. 

А вже 14 листопада кафедрою 
економіки, фінансів, обліку та оподат-
кування буде проведено науковий 
студентський диспут, який дасть змогу 
студентам проявити себе у якості нау-
ковців. 

  

10 листопада 2017 року в м. 
Кам’янець -Подільський, відбувся 
Бізнес-Форум «Кам’янець відкри-
тий для світу, Кам’янець відкритий 
для Вас». Мета заходу – популяри-
зація нашого міста, залучення 
інвесторів, а також пошук закор-
донних бізнес-партнерів для реалі-
зації продукції, що виготовляється 
в Україні. У форумі прийняли 
участь представники міської влади, 
директори успішних підприємств 
міста, бізнесмени, науковці, а також представники торгово-промислових 
палат різних країн світу. 

Від Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально
-економічного коледжу участь у фо-
румі прийняли: заступник директора з 
наукової роботи, кандидат економіч-
них наук, доцент, Коркушко Олег 
Никодимович та завідувач кафедри 
економіки, фінансів, обліку та оподат-
кування, кандидат економічних наук, 
Гуменюк Ірина Леонтіївна. 

Поважними гостями форуму 
були: 

Емма Турос – директор Канадсь-
ко-Української Торгової палати; 

Александер Маркус – голова 
правління Німецько-Української 
промислово-торгової палати; 

Маріуш Яшевич – віце-директор 
представництва Польсько-
Української Господарчої Палати у Вроцлаві; 

Юрій Куренков – офіційний представник торгово-промислової пала-
ти в Балканських країнах; 

Бурак Пехливан – віце-президент Асоціації турецьких бізнесменів в 
Україні; 

Ральф Ловак – координатор Європейського офісу Торгово-
промислової палати України; 

Наталя Бєлякова – президент Хмельницької торгово-промислової 
палати тощо. 

Відкрив Бізнес-Форум міський голова Михайло Сімашкевич. У своє-
му вітальному слові мер міста привітав усіх гостей форуму, побажав 
плідної праці усім учасникам. 

 

Далі відбулась діяльність 
форуму за чотирма блоками, 
під час яких присутні учасники 
ознайомились із бізнес-
пропозиціями Кам’янця-
Подільського, успішними прак-
тиками ведення бізнесу в на-
шому місті, із особливостями 
діяльності торгово-
промислових палат у різних 
країнах світу, отримали фахові 
відповіді на питання «Як вийти 
на нові ринки і там залишити-
ся». 

По завершенню Бізнес-
Форуму відбулась знакова 
подія для нашого міста, а саме 
підписання меморандуму про 
співпрацю. Так, між міським 
головою Михайлом Сімашке-
вичем та віце-президентом 
Асоціації турецьких бізнесме-
нів в Україні Бураком Пехливаном була підписана угода щодо прокла-
дання в нашому місті канатної дороги. 

Усі учасники Бізнес-Форуму отримали позитивні враження від цієї 
події! 

Олег  КОРКУШКО 

Бізнес-Форум  

«Кам’янець відкритий для світу, Кам’янець відкритий для Вас»  

З повагою до Вас директор коледжу      
  Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Економічний науковий семінар  

Олег  КОРКУШКО 
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 Науковий студентський диспут  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

Сьогодні немає необхідності 
переконувати будь-кого у тому, що 
досягнення нової якості життя в ХХІ 
столітті можливе лише за умови гли-
бинного реформування освіти. Для 
того, щоб підтримати дане тверджен-
ня 14 листопада 2017 року було про-
ведено науковий студентський дис-
пут «Студентство та наука як шлях 
сталого соціально-економічного роз-
витку держави», що присвячений Міжнародному дню студента!!! Адже, 
День студента — це свято усіх студентів, що відзначають 17 листопада, 
як в Україні, так і в більшості країн світу. Даний науковий захід прово-
дився серед студентів ІІІ курсу спеціальностей «Облік і оподаткування» 
та «Економіка» Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, а також наших гостей із ДВНЗ 
«Камʼянець-Подільський індустріальний коледж», за сприяння кафедри 
економіки, фінансів, обліку та оподаткування. 

 

 Науково-практичний семінар  

Олег  КОРКУШКО 

Кафедра інформаційної діяльності, до-
кументознавства і фунда-
ментальних дисциплін 
провела науково-
практичний семінар на 
тему «Комплектування 
лекційного фонду видання 
у спеціальних формах для 
забезпечення фізичного 
доступу до інформації студентам з особливими пот-
ребами». Метою даного заходу було ознайомлення з 
можливостями комп’ютерних програм для розробки 

навчального відео, висвітлення сучасних найпопулярніших програм 
для створення відео, обмін досвідом між викладачами, ознайомлення 
широкого загалу викладачів з даною проблемою. 

Проект "Відходи – в доходи" 

В умовах сьогодення багато уваги приділя-
ється проблемі сортування та утилізації відходів 
в Україні. Студентками групи Е-31 Ткачук М. та 
Кутовою К. було підготовлено проект "Відходи – 
в доходи" (керівник Гльос І.Р.). Даний проект 
отримав схвальні відгуки журі конкурсу проек-
тів, який став завершальним етапом курсів муні-

ципального управління при міській раді 
м. Кам'янця-Подільського. 
09.11.2017 р. студентка Кутова К. про-
вела лекцію для студентів нового набо-
ру щодо формування та свідомого став-
лення до проблем забрудненості навко-
лишнього середовища та активної учас-
ті молоді у природоохоронних заходах. 

Ірина  ГЛЬОС 

День української писемності та мови 

Українська мова 
(вимовляється [ukrɑ'jınʲsʲkɑ 
'mɔwɑ]) — мова, поширена у 
південно-східній Європі, 
належить до слов'янської 
групи індоєвропейської 
мовної родини. Єдина дер-
жавна мова в Україні. 

Українською мовою 
говорять в Україні, прикор-
донних територіях сусідніх 
країн, де здавна мешкають 
українці, а також у країнах, куди свого часу виїхало чимало українців 
(українська діаспора). 

Українська мова виділилася з праслов'янської мови у VI — VII ст. 
Розмовна мова південних районів Русі X — XIII ст. є одним з етапів 
розвитку сучасної української мови. 

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку 
відзначається в Україні 9 листопада. Встановлене воно було 9 листопада 
1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День української писем-
ності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з 
урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського 
суспільства». 

За православним календарем — це день вшанування пам’яті препо-
добного Нестора-літописця — письменника-агіографа, основоположника 
давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя, 
вченого, ченця Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що 
саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українсь-
ка мова. Чернецтво Нестор прийняв у 17-річному віці, пізніше висвяче-
ний в сан диякона. Він був книжником з широким історичним світогля-
дом і великим літературним хистом. Автор двох відомих творів – «Житіє 
Бориса і Гліба» та «Житіє Феодосія Печерського», складених у кінці ХІ 
ст. або на початку ХІІ ст. 

Всесвітню славу Нестору принесла справа усього його життя – 
участь у літописанні Київської Русі. Він переробив зведення Никона 
(1073) та Іоанна (1093), опрацював низку нових усних і письмових дже-
рел, довів розповідь до 1113 року, надав їй літературної форми. Так на 
початку ХІІ ст. виникла перша редакція «Повісті минулих літ». 

Колись цього дня віддавали до школи дітей. Батьки зі школи йшли 
до церкви та ставили свічку перед образом преподобного, вірячи, що він 

допоможе дитині вивчитися. І, 
що головне, вчитися все життя 
багато, старанно і завжди. 
Адже «користь від цього є 
велика», бо «Хто вчиться змо-
лоду – не зазнає на старість 
голоду». 
Щодо походження української 
літературної мови в сучасному 
мовознавстві особливих про-
блем немає: загальновідомо, що 
її започаткував І. Котляревсь-
кий творами «Енеїда», 
«Наталка Полтавка» та 
«Москаль-чарівник», а її норма-
лізація пов'язана з творчістю Т. 
Шевченка, а також Г. Квітки-
Основ'яненка, П. Гулака-
Артемовського, Є. Гребінки, Л. 
Боровиковського, А. Метлинсь-
кого, В. Забіли та ін. Вони по-
чали писати свої твори народ-
ною мовою на основі українсь-
ких середньонаддніпрянських 
та слобожанських говірок. До І. 
Котляревського і Т. Шевченка 
існувала староукраїнська писе-

мна мова (XIII-XVIII ст.). яка сформувалася на основі давньокиївських 
(давньоруських) літературних традицій і впливу живого народного мов-
лення, а давньокиївська (давньоруська) писемно-літературна мова вини-
кла під безпосереднім впливом старослов'янської (церковнослов'янської) 
мови, запозиченої від болгар разом з прийняттям християнства. Отже, 
цілком зрозуміло, що коли ми говоримо про давність української мови й 
шукаємо її коріння в глибині століть, ідеться не про її сучасний літерату-
рний варіант, а про народне мовлення, тобто про народні діалекти. 

Традиційно, в День української писемності та мови покладають 
квіти до пам’ятника Несторові-літописцю, відзначають найкращих попу-
ляризаторів українського слова, заохочують видавництва, які випуска-
ють літературу українською мовою, проводять регіональні тематичні 
конкурси тощо. 

Мова — це не просто спосіб спілкування, 
а щось більш значуще. Мова — це всі 
глибинні пласти духовного життя наро-
ду, його історична пам’ять, найцінніше 
надбання віків, мова — це ще й музика, 
мелодика, барви буття, сучасна художня, 
інтелектуальна і мислительська діяль-
ність народу.  

Олесь Гончар 
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 Правила поводження із вогнем. Вогонь — друг, вогонь — ворог.  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

Вогонь здавна став надійним помічником у житті людей. Разом з тим 
необережне поводження з ним може призвести до виникнення пожежі.  

Пожежі часто виникають через такі причини: несправність або непра-
вильна експлуатація електрообладнання, газових плит, електричних побу-
тових приладів; увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів 
великої потужності; несправність електропроводки; сушіння речей над 
газовою плитою; користування саморобними електричними гірляндами 
для ялинки, запалювання хлопавок і бенгальських вогнів поблизу хвої; 
використання легкозаймистих маскарадних костюмів із паперу та вати; 
несправна або залишена без догляду побутова електротехніка; необережне 
поводження з вогнем; ігри з вогнем; удари блискавки; збереження легко-
займистих матеріалів та речовин на балконі та вдома; витік газу; викорис-
тання піротехніки. 

Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому, приватному 
будинку. Правила поведінки при пожежі: подзвонити до служби 101 
(якщо це можливо); повідомити повну домашню адресу, що горить, свій 
телефон, прізвище, ім'я та по батькові, скільки поверхів у будинку, якщо 
ви знаєте — як до нього під'їхати; вікна відкривати не можна, адже кисень 
посилить полум'я; негайно вийти з приміщення, покликати дорослих; під 
час пожежі заборонено користуватися ліфтами; з висотного будинку не 
біжіть сходами вниз, якщо зайнялося внизу, а рятуйтеся на даху, викорис-
товуйте пожежну драбину. 

 Щоб уберегти органи дихання від чадного газу, слід пробуватися до 
виходу поповзом, бо внизу менше диму, накрити голову шматком мокрої 
тканини або пальтом. 

Правила експлуатації побутових електричних і нагрівальних приладів. 
При користуванні електричними приладами не можна: залишати без 

догляду ввімкнені прилади; ставити під розеткою електронагрівальні 
прилади, бо контакти розетки можуть перегрітися; вмикати у розетку 
декілька приладів одночасно; торкатися оголених місць при порушенні 
електропроводки або оголенні електричного проводу, поломці розетки; 
вмикати несправні електричні праски, самовари тощо; стукати по екрану 
телевізора, що згас, він може зайнятися або вибухнути; телевізор необхід-
но негайно вимкнути. При користуванні нагрівальними приладами не 
можна: вмикати їх через трійник та розміщати під розетками; накривати, 
адже прилад перегрівається; використовувати у тривалому режимі. 

До пожежнонебезпечних речовин належать лаки,  фарби, горючі   й   

Інструктаж як один із заходів посилення протипожежного та  
техногенного захисту об’єктів 

Відповідно до Плану 
заходів щодо посилення 
протипожежного та техно-
генного захисту об’єктів 
Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного 
коледжу 7 листопада 2017 
року проводився додатко-
вий протипожежний ін-
структаж з працівниками та студентами навчального закладу. 

Мета інструктажу: навчити працівників та студентів правильно і 
безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої обов’я-
зки, впевнено діяти при виникненні пожежі, виконувати евакуаційні 
заходи на випадок пожежі та надавати першу допомогу потерпілим. 

Під час проведення інструктажу розглядались наступні питання: 

 порядок куріння та користування відкритим вогнем;  

 користування електропобутовими приладами 
(електрообігрівачами, електрочайниками, прасками, плойками, 
фенами тощо); 

 зачинення приміщень після роботи; 

 евакуація на випадок пожежі; 

 надання першої допомоги при переломах, струсах, запаморо-
ченнях, опіках, обмороженнях тощо. 

Дані питання є доволі актуальними та важливими, адже подібний 
недогляд може призвести до серйозних проблем при виникненні нещас-
них випадків, каліцтва та загибелі людей. Крім того пожежі спричиня-

Користуючись нагодою, дозволю собі нагадати всім працівни-
кам та студентам навчального закладу основні положення Правил 
пожежної безпеки: 

Кожен працівник та студент 
повинен чітко знати та суворо до-
тримуватись правил пожежної без-
пеки, не допускати дій, які можуть 
призвести до пожежі. 

У випадку виникнення пожежі 
кожен працівник та студент коледжу 
зобов'язаний: 

- негайно повідомити про виникнення пожежі за номером - 101 
пожежну охорону вказавши при цьому адресу, місце виникнення поже-
жі, свою посаду та прізвище; 

- вжити заходів щодо безпечної евакуації людей та матеріальних 
цінностей; 

- при необхідності відключити електричні прилади й обладнання, 
вентиляцію; 

- оповістити про пожежу директора коледжу; 
- приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння 

(вогнегасник, внутрішній пожежний кран, пожежні рукава тощо). 
Додатково інформую, що відповідно до статті 175 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення: 
порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за 
призначенням – тягне за собою попередження або накладення штрафу 
на громадян від 0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб – від двох до десяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. 

Також, Кодекс України про адміністративні правопорушення в 2009 
році доповнено новою статтею, яка стосується любителів покурити 
цигарки поза межами місця для куріння. 

Якщо ж порушення правил пожежної безпеки більш серйозні та 
спричинили виникнення пожежі, якими заподіяно шкоду здоров’ю 
людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі 
наслідки, то наступає кримінальна відповідальність. Вона набагато 
суворіша за адміністративну і регламентується Кримінальним Кодексом 
України. Олег  СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

мастильні   речовини,   розчинники,   аерозолі,   газ тощо. 
Пожежнонебезпечними матеріалами є меблі, речі, газети, жур-

нали, книжки, картон, дерев'яні споруди, пластмасові вироби і покрит-
тя, дрова, вугілля, обпилювання, стружка, прищеп. 

Поблизу цих матеріалів категорично забороняється курити, корис-
туватися відкритим вогнем. Якщо необхідно розігріти пожежнонебез-
печну рідину, це роблять за  допомогою гарячої води. 

При виникненні загоряння можна застосувати аерозольний хладо-
новий вогнегасник «ОАХ» разового користування. 

Горіння може розпочатися, коли є займиста речовина, кисень і 
джерело запалювання (відкритий вогонь). Горючі матеріали горять і 
після зникнення джерела запалювання. Особливо обережними 
треба бути з легкозаймистими матеріалами і речовинами (бензин, 
ацетон, спирт). 

Синтетичні і пластикові вироби під час горіння виділяють отруйні 
гази. 

Пожежна безпека під час новорічних свят. До пожежнонебезпе-
чних об'єктів належить приміщення будівль, у яких скупчується вели-
ка кількість людей, наприклад, актова зала навчального закладу. Існу-
ють нескладні правила, які допоможуть влаштувати і провести новорі-
чне свято без ускладнень: не користуватися відкритими джерелами 
вогню; використовувати лише справні гірлянди заводського виробни-
цтва; не прикрашати ялинку легкозаймистими іграшками. 

Пам'ятайте, що не можна вдома: користуватися несправними 
електричними побутовими приладами; захаращувати балкони і підва-
ли; гратися з вогнем; зберігати на балконах і в гаражах легкозаймисті 
матеріали; сушити речі над плитою. 

Правила гасіння пожежі в квартирі на початковій стадії загоряння: 
слід вимкнути джерела струму, перекрити крани газоподачі, джерело 
вогню накрити простирадлом; якщо пожежа виникла через несправ-
ність електропроводки, нічого не можна заливати водою, можна взяти 
пісок, повстину, вогнегасники," вікна відкривати не можна, бо кисень 
посилить вогонь. 

Якщо вогонь відразу загасити не вдалося, необхідно якомога шви-
дше покинути приміщення і покликати на допомогу дорослих. Якщо є 
можливість, закрити по дорозі всі двері та необхідно зателефонувати 
за номером 101. 
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 Мужність та високій професіона-
лізм, працелюбність і відданість своє-
му народу постійно демонстрували 
військові інженери в усі часи. За всю 
свою багатовікову історію вони прой-
шли довгий і славний шлях з часів 
Київської Русі, війська Запорозького, 
Великої Вітчизняної війни, війни в 
Афганістані до сьогодення. 

Щорічно 3 листопада на Україні 
відзначається професійне свято всіх 
працівників і військовослужбовців 
інженерних військ - День інженерних 
військ. Він затверджений Указом 
Президента України 27 жовтня 1999 року в знак видатних заслуг сапе-
рів, ветеранів та воїнів-інженерів України. У загальній структурі 
Збройних Сил України інженерні війська належать до спеціальних 
військ. 

Інженерні війська - рід спеціальних військ забезпечення бойової 
діяльності, підрозділи якого є у кожному з видів, а також окремо у 
Головному управлінні оперативного забезпечення. Призначені для 
інженерного забезпечення бойових дій частин, з'єднань і об'єднань всіх 
видів збройних сил. 

Інженерні війська складаються зі з'єднань, частин і підрозділів 
різного призначення: 

інженерно-саперних (саперних); 

штурмових; 

загороджень і розгороджень; 

інженерно-дорожніх; 

мостобудівних (мостових); 

понтонно-мостових (понтонних); 

переправно-десантних (амфибійних); 

відновлення та захисту; 

позиційних; 

маскувальних; 

польового водопостачання (видобутку води); 

інженерно-аеродромних; 

морських інженерних; 

інженерно-базових; 

інженерно-будівельних та інших. 
Для військовослужбовців інженерних військ час не ділиться на 

мирний та воєнний. Вони завжди на варті, виконують бойові завдання 
по знешкодженню вибухонебезпечних предметів та надають іншу 
допомогу мирному населенню. 

Під час ведення бойових дій інженерні війська виконують найскладні-
ші завдання бойового забезпечення, що вимагають спеціальної підготовки 
особового складу, застосування різної інженерної техніки й інженерних 
боєприпасів. Їхніми основними завданнями є: 

 інженерна розвідка противника місцевості та об'єктів; 

 фортифікаційне обладнання районів, рубежів, позицій, що займа-
ються військами, районів розгортання пунктів управління; 

 влаштування та утримання інженерних загороджень, здійснення 
руйнувань; 

 знищення (знешкодження) ядерних мін противника; 

 пророблення та утримання проходів в інженерних загородженнях та 
руйнуваннях; 

 влаштування переходів через перешкоди; 

 знищення виявлених розвідувально-сигнальних приладів противни-
ка; 

 розмінування місцевості та об'єктів; 

 підготовка та утримання шляхів руху військ, підвозу та евакуації; 

обладнання та утримання переправ при форсуванні (подоланні) 
водних перешкод; 

інженерні заходи з маскування військ та об'єктів; 

інженерні заходи з ліквідації наслідків ядерних ударів противника; 

добування, очищення води та обладнання пунктів польового водо-
постачання. 

Інженерні війська - єдиний рід військ, для якого війна не кінчається 
ніколи. Саме військові інженери з перших днів трагедії на Чорнобильській 
АЕС приступили до виконання завдань з ліквідації наслідків аварії в без-
посередній близькості до реактора. 

І зараз воїнами інженерних військ виявляються і знищуються тисячі 
мін, снарядів, гранат у зоні АТО. Сьогодні на плечах військових саперів 
лежить надважлива та відповідальна справа – очищення територій Донба-
су від мінно-вибухових пристроїв, залишених окупантами. Щоденно, ризи-
куючи власним життям, групи саперів здійснюють інженерну розвідку 
місцевості, розміновують та знешкоджують десятки вибухових предметів, 
аби повернути мир та безпеку на звільнені території Донбасу. 

Користуючись нагодою, хочеться привітати всіх військових інженерів 
з професійним святом і побажати їм міцного здоров’я, особистого щастя, 
успіхів у службі, благополуччя і добробуту, миру і достатку в домі, здійс-
нення всіх прагнень і задумів. 

Кріп того, юнаком та дівчатам, які мріють після закінчення коледжу 
вступити до лав Збройних Сил України обрати одну із спеціальностей 
військового інженера. Гаслом інженерних військ є такий патріотичний 
вираз: "Бути попереду, вчасно знешкоджувати, честь і життя берег-
ти!" 

 

Олег  СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

3 листопада - професійне свято військових інженерів 

Заходи посилення протипожежного та техногенного захисту коледжу  

Відповідно до Плану заходів 
щодо посилення протипожежного 
та техногенного захисту об’єктів 16 
листопада 2017 року в Подільсько-
му спеціальному навчально-
реабілітаційному соціально-
економічному коледжі був проведе-
ний інструктаж з працівниками 
чергової служби навчального закла-
ду. 

Інструктаж проводився з питань: 

 здійснення контролю за додержанням протипожежного стану в 
будівлях, спорудах, приміщеннях та території навчального закла-
ду; 

 порядок проведення огляду приміщень й території навчального 
закладу відповідно до Інструкції з пожежної та техногенної безпе-
ки; 

 порядок ввімкнення освітлення на об’єктах навчального закла-
ду; 

 практичні дії працівників чергової служби у разі виявлення 
пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматич-
ного пожежогасіння. 

В кінці проведення інструктажу була проведена перевірка знань 
загальних інструкцій з пожежної та техногенної безпеки у працівників 
чергової служби навчального закладу. 

Олег  СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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Голодомор 1932—1933 років — 
геноцид українського народу, орга-
нізований керівництвом ВКП(б) та 
урядом СРСР у 1932–1933 роках 
шляхом створення штучного масо-
вого голоду, що призвів до багато-
мільйонних людських втрат у сіль-
ській місцевості на території Украї-
нської СРР та Кубані, переважну 
більшість населення якої становили 
українці. Викликаний свідомими і 
цілеспрямованими заходами вищого 
керівництва Радянського Союзу й 
Української СРР на чолі зі Сталіним, 
розрахованими на придушення укра-
їнського національно-визвольного 
руху і фізичного знищення частини 
українських селян. 

Спланована конфіскація врожаю 
зернових та усіх інших продуктів 
харчування у селян представниками 
радянської влади впродовж Голодо-
мору 1932—33 років безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у 
мільйонних масштабах, при цьому 
радянська влада мала значні запаси 
зерна в резервах та здійснювала 
його експорт за кордон під час Го-
лодомору, забороняла та блокувала 
виїзд голодуючих поза межі Украї-
ни, відмовлялася приймати допомо-
гу для голодуючих з-за кордону. 
Попри те, що дії представників 
сталінської влади, які спричинили 
смерть людей голодом, кваліфікува-
лися згідно з нормами тогочасного 
радянського кримінального законодавства як вбивство, причини цього 
масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися та ніхто з можновлад-
ців, причетних до злочину, не поніс покарання при тому, що навіть найви-
ще керівництво СРСР, включаючи Сталіна, знало про факти загибелі лю-
дей від голоду. 

Упродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не 
лише навмисно замовчувалося радянською владою, а й взагалі забороняло-
ся про нього будь-де згадувати. 

Щоб дати означення масовому голоду 1930-х років, очевидці й дослід-
ники використовували різні назви. Роберт Конквест назвав свою книгу 
«Жнива скорботи», Семен Старів свої спогади — «Страта голодом». Ши-
роко вживалося поняття «штучний голод», а також «навмисно організова-
ний голод». 

У дослідженнях Джеймса Мейса та Робе-
рта Конквеста автори доводять, що Голодо-
мор відповідає загальноприйнятому визна-
ченню геноциду. 24 країни офіційно визнали 
Голодомор геноцидом українського народу. 
Відповідно до соціологічного опитування, 
проведеного 2015 року, 80 % громадян Укра-
їни вважають Голодомор геноцидом. 2003 
року Український парламент назвав, а 2006 
— офіційно визнав Голодомор геноцидом 
українського народу. 2010 року судовим 
розглядом завершилася кримінальна справа 
за фактом здійснення злочину геноциду. 
Винними суд визнав сім вищих керівників 
СРСР та УСРР, а саме генерального секрета-
ря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна, секретарів 
ЦК ВКП(б) Лазара Мойсейовича Кагановича 
та Павла Постишева, голову Раднаркому 
СРСР В'ячеслава Молотова, генерального 
секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, другого секретаря ЦК КП(б)У 
Менделя Хатаєвича, голову Раднаркому УСРР Власа Чубара і констатував, 
що за даними науково-демографічної експертизи загальна кількість людсь-
ких втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також за 
даними слідства було визначено, що втрати українців у частині ненародже-
них становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб. 

Щорічно, у четверту суботу листопада, людство відзначає День пам'яті 
жертв голодомору. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 
соціально-економічний коледж, за ініціативи кафедри інформаційної діяль-
ності, документознавства та фундаментальних дисциплін, також долучився 
до вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Кожен із нас 
переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стиска-
тися людські серця. Одна з найстрашніших таких сторінок – Голодомор, 
який призвів до небачених безневинних жертв… 

Спогади очевидців 
«Тоді був неврожай, засуха. А ще відбирала 

влада те, що виростили люди. Ті, що відбирали, 
документів не пред'являли. Люди їм не заперечува-
ли… Приходили чоловіки — 4—5 осіб. З'являлися 
в вечірній час. Забирали зерно, продукти, дивилися 
по горшках, яка є їжа — і з'їдали або виливали. 
Приходили щоденно. Люди від них усе ховали, 
закопували. Але сховати було неможливо. Вони 
шукали із шомполами, переколювали геть усе. 
Люди їли, що було: в полі мерзлу картоплю, ми-
шей, котів, липові листки, корінці, ягоди, гриби, їжаків, відростки від 
калини, які підпікали або їли сирими. Всі голодували. Дуже багато 
вмирало людей, цілими сім'ями. Ховали їх попід хатами. На них нема 
ні хрестів, ні пам'ятників. їх згадують ті, хто зостався живим. В їх сме-
рті я виню лише владу.» 

Заріцька Станіслава Іванівна, 1923 р.н., село Яворівка Житомирсь-
кої обл. 

«Пам'ятаю, тоді у людей все забирала влада — проводила 
„викачку―. Робили це місцеві. Людей залишали без засобів існування. 
Виживали хто як міг. З липи здирали кору, сушили і пекли коржі, з 
сосни ламали відростки, їли шишки, вживали різні корінці, дикий бу-
р'ян, варили борщ з кропиви. Їли горобців, їжаків, собак, котів. У кого 
було що міняти, то міняли на їжу.» 

Патлатюк Ядвіга Миколаївна, 1922 р.н. 
Свідчення П. Андрощука про голод на Поділлі. 

27 листопада 2006 р. 
Свідчить: АНДРОЩУК Петро. 
«В ті страшні химерно-комуністичні 1932–1933 роки мені було 8 

років від народження. Зараз мені вже 82-й рік від роду, але та страшна 
пора голоду і нелюдських страждань в моєму селі, яку ми тоді пережи-
ли, і по цей день незабутня. Цього забути не можна і я до цієї пори 
жахаюсь того, що тоді відбувалось на моїх 
очах. В холодних, голодних хатах від голод-
ного виснаження щоніч, щодень помирали 
люди – старі і малі діти, не маючи ніякої 
надії на допомогу, на порятунок. Хто ще 
зміг, виходив з останніх сил на вулицю, щоб 
хоч подивитися на білий світ перед немину-
чим кінцем. Багато таких додому вже не 
поверталися, а помирали в присипаній сні-
гом останній надії на якийсь порятунок. Про 
цю страшну трагедію сьогодні згадувати 
страшно, а говорити тяжко. 

У батька нас було восьмеро дітей. І 
тільки завдяки відчайдушним зусиллям 
дорогих наших батьків ми не пропали, не 
загинули. Наш тато день і ніч латав наше 
взуття і також людське, хто просив його в 
допомозі. Від цього нам інколи щось від 
людей перепадало: шматок хліба, картоплина. Дочекавшись весняного 
тепла, ледь жива мама приносила з огороду молоденьку лободу і, роз-
терши її своїми руками, годувала нас. Вдень і вночі нам страшно хоті-
лося їсти і це відчуття порожнього живота нестерпно мучило. Наші 
добрі щирі сусіди бачили наше положення і, відриваючи від себе, чим 
могли допомагали (хто міг). На моїх очах сільський активіст, якого з 
міліцією прислали для обшуку нашого обійстя, нахабно вирвав з мами-
них рук шматочок  хліба, який хотіла віддати мені, розтоптавши його. 
От така була більшовицька ласка до голодних дітей України». 

Населені пункти та регіони: с. Святець; 
м. Теофіполь; Поділля. 

При сільській раді були створені бригади, які з довгими металеви-
ми палицями шукали приховані продукти. Якщо знаходили зерно виси-
пали з пляшки, горняти, глечика. Були випадки, коли вузлик пшона 
витягнули з-під голови грудної дитини. Люди ходили попухлі, нічого 
не могли робити.Варили і іли лободу, пекли пампушки з гречаної соло-
ми.  

ФІДА Агафія Павлівна  
1902 року народження, 

с. Левада 
У мене на очах померли тато і мама, чотири сестри. Я залишилась 

одна-однісінька. Мені йшов чотирнадцятий рік. Вижила чудом. Їла 
гичку, гнилу картоплю, мерзлу бузину. Потім нас, підлітків, брали в 
колгосп. Ми загортали в землю горох на засіяному полі. Їли його, але в 
цьому гріху не було. А потім мене забрали в сільський патронат. Добре 
пам’ятаю, як говорили між собою старші люди: „звідки цей голод взяв-
ся? Чи ж ми  не вміємо жити, чи так влада зробила?‖ І мене пече біль в 
душі. За що стільки народу вимирало? Чому я залишилась без роду?  

ДРАПАТА Ганна Федорівна, 
 1919 року народження, 

с. Яромирка 

Вічна пам’ять жертв голодомору 1932-1933 років. Ми пам'ятаємо!  

...Із тридцять третім голим роком, 
Голодно-голим та німим, 
Та тричі пухлим. Хай би з ним 
Поїли б кору і комору, 
Траву і шкуру, цвіль і міль, 
Та мерли б жовті, як з похміль, 
Без трун понесені із двору. 
Нізащо. Просто. Без вини. 

Андрій Малишко 
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Міжнародний День студен-
та – це свято усіх студентів, що 
відзначають 17 листопада, як в 
Україні, так і в більшості країн 
світу. От і студенти Подільсь-
кого спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-
економічного коледжу відзна-
чили це свято весело, цікаво і 
по-студентськи. Адже, студент-
ські роки – найщасливіші в 
житті кожної людини. В них 
визріває перше кохання, поглиблюється пізнання світу, відбувається 
становлення особистості та обирається 
подальший шлях. 

Міжнародний день студентів — щорі-
чне міжнародне свято студентської актив-
ності, що відзначається 17 листопада. 

День студента — свято всіх студентів, 
яке в Україні відзначають як і в більшості 
країн світу — 17 листопада, також відоме 
як міжнародний День студентів. Свято 
асоціюється з молодістю, романтикою і 
веселощами. Історія сучасного святкуван-
ня почалася в Чехословаччині під час 
Другої світової війни, пов'язана з трагіч-
ними подіями. 

28 жовтня 1939-го в окупованій Чехо-
словаччині празькі студенти і викладачі 
вийшли на демонстрацію, щоб відзначити 
річницю утворення Чехословацької держави (28 жовтня 1918 року). 
Окупанти розігнали демонстрацію, при 
цьому був застрелений студент медичного 
факультету Ян Оплетал. 

Похорони Яна пройшли 15 листопада 
1939-го і переросли в акцію протесту. 
Десятки демонстрантів були арештовані. 
17 листопада війська рано вранці оточили 
студентські гуртожитки. Більше 1200 
студентів було арештовано і поміщено в 
концтабір в Заксенхаузен. Дев'ятьох сту-
дентів і активістів студентського руху 
стратили в катівнях в'язниці в празькому 
районі Рузине. Всі чеські вищі навчальні 
заклади були закриті до кінця війни.  

На своїх зборах 1941 року в Лондоні 
Міжнародна Рада Студентів прийняла 
заяву, у якій день 17 листопада в пам'ять про події в Чехії було оголо-
шено Міжнародним днем студентів. Відтоді міжнародне студентство 
просуває ідею визнання 17 листопада міжнародним днем студентів на 
рівні ООН. 

Сьогодні він святкується в 
багатьох країнах світу. Свято 
встановлено в Україні згідно з 
Указом Президента № 659/99 
від 16 червня 1999 р. 

А як святкую День студен-
та у різних куточках світу?  

Сполучені Штати Амери-
ки. Протягом більше ніж ста 
років у місяці лютому в Гарва-
рдському університеті прово-
дять HASTY PUDDING WOM-
AN OF THE YEAR. Театралізо-
вані святкування, названі 
―Hasty Pudding” на честь стра-
ви, яку з 1795 року приносили 
на збори студентського клубу, 
мали культивувати суспільні 
симпатії і цінності, відчуття 
дружби і патріотизму. Це свято 
вважається одним з найбільш 
масштабних і веселих студент-
ських карнавалів США з костю-
мованим парадом. В останньо-
му і чоловічі, і жіночі ролі 
виконують чоловіки, як це було 
заведено тоді, коли Гарвард був 
виключно ―хлопчачим‖ універ-
ситетом. 

Політехнео – День студентів Греції. 17 листопада відзначається 
студентське свято Політехнео, що є роковинами 
студентських, жорстко придушених військовими 
протестів 1973 проти військової хунти ―чорних 
полковників‖. Сотні студентів були арештовані, 24 
особи вбито, понад тисячу поранено, хоча, за офі-
ційними даними, жертв не було взагалі. Після 
відновлення демократичного уряду жертв Політех-
ніона проголосили мучениками. Цього дня тисячі 
людей традиційно приносять вінки до могил і 
пам’ятників учасників тих подій. Студенти влаш-
товують мітинги і демонстрації, метою яких є 
захист демократичних прав і свобод. 

День студента в Португалії. У Порто і Коїмбрі в травні проходить 
велике студентське свято Кейма, яке супроводжується спалюванням 
стрічок. Кейма починається опівночі гучним загальностудентським спі-
вом серенад біля пам’ятника одному з португальських королів. У місько-
му парку виступають місцеві і приїжджі музичні групи. Кульмінація 
свята – студентська хода  через все місто. Студенти кожного вишу одяга-
ють власну уніформу, всі учасники тримають у руках папки зі ―своїми‖ 
стрічками і рухаються поряд із прикрашеною яскравими пап’є-маше 
вантажною машиною. В кузові сидять випускники, а першокурсники 
повзуть на колінах услід по бруківці. На стадіоні проходить церковна 
служба, а потім урочисто спалюються стрічки кожного університету. 

Студентські свята Бельгії. Тут студенти раді будь-яким студентсь-
ким святам. Успішне закінчення сесії – гарний привід для зустрічей дру-
зів. У Бельгії люблять збиратися компанії давніх знайомих, найчастіше 
по 7-8 осіб. Найпопулярніше місце проведення свят – бари. На відміну 
від наших студентів, бельгійці не дуже полюбляють співати, зате люб-
лять послухати сучасну музику. 

День студента Болгарії. Студентська молодь у Болгарії відзначає 
своє свято 8 грудня. Ця дата пов’язана з історією Софійського універси-
тету імені Климента Охридського. У 1903 році, коли Софійський універ-
ситет (СУ) був єдиним у Болгарії вищим навчальним закладом, академіч-
на рада при СУ вирішила оголосити 8 грудня (20 листопада) 1903 року 
патронним святом університету. За церковним календарем саме тоді 
відзначався день святого Климента Охридського. 

Після 1944 року відзначення  студентського свята перенесли  на 17 
листопада (Міжнародний день студентів). Але в 1962 році, з нагоди 80-
річчя Софійського університету, святу повернули стару дату. 

Цього дня вищі навчальні заклади по всій Болгарії закриті, і студенти 
відзначають своє свято в гучних компаніях 

Студентське свято Ваппу  у Фінляндії. Студентське свято Ваппу 
відзначають 1 травня. Цього дня молодь, яка закінчила ліцей, отримує 
студентські кашкети як символ переходу на новий рівень дорослого 
життя. Традиційно святкування Ваппу починається напередодні, 30 квіт-
ня, – з привітання президента країни. У Гельсінкі проходять студентські 
гуляння, що відкриваються церемонією одягання на голову статуї Хавіс 
Аманди – символу Гельсінкі – студентського кашкета. Голову статуї 
Хавіс Аманди попередньо милять. Честь покладання кашкета щороку 
переходить від одного вишу до іншого. 

День Студента у Данії. В Данії день студента відрізняється тим, що 
воно проводиться виключно в оточенні родичів. З самого ранку в сім'ї 
накривається стіл, за яким збираються рідні, а ввечері весело проводять 
час з танцями і піснями. У цій країні це свято дозволено пити слабоалко-
гольні напої, наприклад пиво. 

Студенти Франції та їхня Gala. У студентів Франції немає точної 
дати святкування, проте кожен із студентів обов’язково знає про Gala, 
іншими словами – день ―урочистого прийому‖. Студенти самі обирають 
день святкування, яке зазвичай закінчується масштабними вечірками. 
Особливим це свято є для студентів-медиків. Адже уже після перших 
екзаменів перед питанням ―вильоту‖ стає мало не половина студентів. 
Так що закриття сесії у них перетворюється на величезні веселощі. 

Німецька Ліза із братів Грім. Для студентів Німеччини у цей день 
скасовують заняття, а замість них проводять спортивні змагання. Із улю-
блених забав студентів – організація дискотек та вечірок на відкритому 
повітрі. Особливу традицію має Геттінгенський університет. Там перед 
головним корпусом університету стоїть пам’ятник Лізі – героїні казок 
братів Грім. Серед першокурсників існує повір’я – якщо поцілувати її у 
щічку, то ймовірніше, ти закінчиш університет на відмінно. Не відомо, 
наскільки це правда, але через надмірну увагу зі сторони джентельменів 
пам’ятник почав руйнуватися. Влада заборонила цілувати Лізу та накла-
ла штраф на тих, хто торкатиметься до казкової героїні. 

Норвезький ISFiT. На день студента у Норвегії проводиться найма-
сштабніший Міжнародний студентський фестиваль ISFiT (The Internatio-
nal Student Festival in Trondheim). Завдяки якому раз на два роки у норве-
зький Тронхейм з’їжджаються студенти більш ніж з 150 країн світу. З 
кожним роком фестиваль все більше перетворюється з народного гулян-
ня на серйозний захід: основними його темами стають актуальні на сьо-
годнішній день ―Освіта‖, ―Глобальні кордони‖, ―Миробудівництво‖ та 
інші. 

Святкування Міжнародного Дня студента  
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  ОГОЛОШЕННЯ 

УВАГА! УВАГА! УВАГА! 
За ініціативи директора коледжу оголошується конкурс на виконання науково-дослідницької роботи на тему «Аналіз фінансово-господарської 

діяльності коледжу за 2014-2017 рр.». 
Переможця та наукового керівника очікує винагорода: за 1, 2, 3 місце студенти отримують додаткові бали, що враховують в рейтинг для нараху-

вання академічної стипендії. 
Переможцю – грошова винагорода! 

До участі у конкурсі запрошуються студенти 1, 2, 3 курсів «Економіка», «Облік та оподаткування» та викладачі кафедри економіки, фінансів, 
обліку та оподаткування. 
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З Днем Студента З Днем Працівників соціальної сфери 

Прийміть сердечні привітання з наго-
ди професійного свята – Дня праців-
ників соціальної.  
Цей день – чудова нагода висловити 
вдячність тим, хто обрав таку потріб-
ну і благородну сферу діяльності, як 
соціальний захист населення.  
З цієї нагоди прийміть щирі побажан-
ня міцного карпатського здоров’я, 
особистого щастя, творчої мудрості і 
високого професіоналізму!  
Від щирого серця хочу привітати із 
професійним святом людей, чия праця 
сповнена гуманізму, милосердя і 
тепла – працівників соціальної сфери!  
Це свято тих, хто постійно опікується 
проблемами людей, забезпечує їх 
потреби.  
Вашу чуйність відчувають широкі 
верстви населення.  

Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціа-
льних гарантій і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації, 
ви робите вагомий внесок у розбудову демократичного, громадянського 
суспільства.  

Щиро дякую вам за сумлінну працю і вірю: ми з вами єдині у праг-
ненні соціальної справедливості, людяності, добра, у бажанні, щоб меш-
канці нашої неньки України мали гіду роботу та гідне життя.  

Ваша праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена ду-
шевного тепла. За це вам шана і повага в народі.  

Переконаний, що вам вистачить снаги, витримки та професіоналізму 
для подолання всіх труднощів у справі поліпшення добробуту населення 
нашого району, соціального захисту тих, хто його потребує.  

Зичу вам міцного здоров’я, добробуту, злагоди і домашнього затиш-
ку, звершення задумів, невтомного творчого пошуку, подальших успіхів 
у поліпшенні соціального захисту населення.  

Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі 
служитимуть людям, а свято принесе усвідомлення своєї причетності до 
великої справи соціального захисту людини.  

Висловлюючи безмежну вдячність за ваші подвижницькі зусилля, не 
маю сумніву, що вони будуть подвоєні у ході реалізації масштабних 
соціальних програм, зігріті співчуттям і любов’ю до ближнього.  

Хай невичерпною буде чиста криниця ваших душ, а заслужена шана 
додасть сил і наснаги на нові здобутки у справі, яка перетворилася на 
вашу нелегку, але щасливу долю. 

Нехай множаться наші добрі вчинки, здійснюються найкращі плани 
та задуми, а служіння обраній справі, чуйність та щедрість приносять 
вам людську шану та повагу!  

Хай у ваших домівках панують мир і злагода, благополуччя і доста-
ток. Зі святом вас! 

з глибокою повагою 
директор коледжу                                                                     Тріпак М. М.  

Бажаю, щоб роки навчання запам'яталися, як самі безтурботні 
і щасливі дні вашого життя! Бажаю, щоб кожна сторінка вашого 
підручника була для вас захоплюючою сценою з цікавого роману. 
Щоб іспити перетворилися на зустріч старих добрих друзів, яким 
є, що пригадати. Навіть якщо ви будете згадувати забуті формули, 
незнайомі закони і не вивчені правила, нехай у заліковій книжці 
завжди буде лише відмінно! 

Успішних вам буднів, легкого і приємною навчання та лояль-
них викладачів! Веселих свят і запаморочливих романів! Дивови-
жного і міцного здоров'я, вдалою підробітку і забезпечених студе-
нтських днів! Любові і розуміння, радості і щастя! 

Нехай ваші студентські роки будуть тою золотою годиною, 
про яку не раз ви будете згадувати з посмішкою і теплою носталь-
гією, нехай завтрашній день завжди тримає для вас приємний 
сюрприз у запасі і маленьке чудо! 

Чемпіонат міста з настільного тенісу 

09 листопада в Подільському спеціальному навчально-
реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбувся чем-
піонат міста до Міжнародного дня інваліда з настільного тенісу. 

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. 

з глибокою повагою 
директор коледжу                                                                     Тріпак М. М.  

Зі святом,  
мої дорогі студенти! 

Вітаю з вашим днем – 

Днем студента! 

Прийміть  вітання 

Ваша невтомна щоденна праця є вкрай 
важливою та необхідною адже,  Ви,  що-
денно піклуєтесь про людей, які так пот-
ребують допомоги. 

Переконаний, що лише люди з великим серцем 
та щирою душею, ті, хто завжди готові прийти на 

допомогу, обирають таку нелегку, але надзвичайно 
потрібну і важливу професійну діяльність. 

Хочу подякувати Вам та Вашій організації, адже Ви надаєте лю-
дям із особливими потребами щоденну підтримку, й допомогу — реа-
льний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього. 

Від усього серця зичу Вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх 
Ваших справах. 

Сердечно  бажаю  успіхів і натхнення у Вашій відповідальній та 
благородній справі. Міцного здоров’я, щастя, добра і злагоди Вам та 
вашій родині. Хай найвищою нагородою для Вас завжди буде Боже 
благословення, людська шана і подяка. Нехай посіяні Вами зерна доб-
ра і милосердя завжди дають дружні  сходи   в  серцях і душах людей! 

Щиро вітаємо Кам’янець-Подільське 

міськрайонне товариство інвалідів та 

його незмінного керівника – почесну 

громадянку нашого міста –  

Тамару Георгіївну Сосновську 

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

 

 Вітаємо із Днем Народження 

Вітаємо з ювілеєм 

Шведова Василя Івановича  
Щиросердечно вітаємо із славним ювілеєм. 

Шановний наш ювіляре, хай доля завжди буде щедрою до Вас та 
збереже міцне здоров’я, дарує безмежне людське щастя, невичерпну 
енергію, життєве довголіття. Ваше життя – яскравий приклад того, як 
треба шанувати людей і працю. Вам є чим пишатися. Ви не змарнували 
життя і на всіх життєвих дорогах прагнули бути професіоналом, чуйним 
і турботливим до людей та вміти завжди допомагати. 

Хай джерело людської вдячності за Вашу турботу ніколи не вичер-
пується, серце наповняється світлом, а здоров’я й сили дарує Всевишній. 

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, 

Усього найкращого ми Вам бажаєм! 

Кушнір Тетяну Іванівну  

Цвик Ольгу Пилипівну  

Вітаючи Вас із славним ювілеєм, 
дорога наша ювілярко, висловлюємо 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 насна-
ги, якими Ви позитивно заряджаєте 
колектив, даруєте той життєвий промінь, 
який дозволяє їм не втрачати віру, надію, 
йти вперед і ніколи не зупинятися. Не-
хай щастям і любов’ю наповнюється 
кожен Ваш день, а праця на благо людей 
приносить задоволення і радість. Бажає-
мо Вам міцного здоров’я, щастя, на-
тхнення в роботі та сімейних клопотах на многії і благії літа! 

Нехай все зроблене Вами з душею та натхненням повертається до 
Вас сторицею. 

Вітаємо із Днем Народження 

Рябого Миколу Павловича  

 Вітаємо із Днем Народження 

 Вітаємо із Днем Народження 

 Вітаємо із Днем Народження 

Тимчук Наталію Анатоліївну  
Жиляк Наталію Вікторівну  

Танасову Марію Сергіївну  

Вітаємо з ювілеєм 

Фалінського Вадима Васильовича  

 

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 вражень. 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! 

В цей чудовий день від усього серця 
хочемо побажати Вам виконання всіх ба-
жань. Нехай збудуться всі мрії! Нехай успіх, 
радість і натхнення стануть постійними 
супутниками. Хочемо побажати всіх земних 
благ, якими Всевишній може нагородити 
жінку: здоров’я та краси, щастя і радості, 
взаємної любові і відданої дружби, людсько-
го тепла і внутрішньої гармонії, невичерпно-
го терпіння і жіночої мудрості, неймовірних 
відчуттів душевного польоту і найпрекрас-
ніших фантазій, творчого натхнення та езо-
теричного 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! 

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. 

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. 

Сьогодні день народження у Вас. 
Хай щастя, наче сонце, заіскриться, 
Все сказане хай буде в добрий час, 

Хай радість Вам небачена насниться! 
Хай довгим і щасливим буде вік, 
Хай райдуга барвисто Вас чарує. 

Ви з гарною душею чоловік, 
За це життя Вас щедро обдарує! 

Від усього серця бажаємо міцного здоров’я, постійного благо-
получчя, доброго настрою та великих сил. Нехай у Вашому житті 
завжди сяє сонце радості та щастя, нехай поруч будуть підтримка 
рідних та повага друзів, нехай ніколи Вас не покине впевненість та 
бадьорість. 
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Вітаємо із 20-річчям 

 

Студентку С-31  групи ІІІ курсу  с 
пеціальності «Соціальна робота» 

Савченко Надію Олександрівну 

Вітаємо із 20-річчям 

 Вітаємо З Днем Народження 

Студента  групи Бо-32  ІІІ курсу   

спеціальності  «Бухгалтерський облік» 

Бойко Ярослава Анатолійовича 

 Вітаємо З Днем Народження 

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

Дмитрук Марину Валеріївну 
Шварчевського Дмитра Володимировича 

Шевчук Володимира Олександровича 

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

Науменко  
Микиту Павловича 

Вітаємо З Днем Народження 

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

Камінську  
Вікторію Валеріївну 

Вітаємо З Днем Народження 

Студента Е-11  групи І курсу   
спеціальності «Економіка» 

Чайковського Дмитра Леонідовича 

Вітаємо З Днем Народження 

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

Вербівського Богдана Володимировича 
Юрчишина Андрія Михайловича 

 

Вітаємо З Днем Народження 

студентаО21-БЗ групи ІІ курсу  
спеціальності  «Облік і оподаткування» 

заочної форми навчання на контрактній основі,  
БАКАЛАВР  

Власюк Андрія Івановича  

Вітаємо із 20-річчям 

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, приголомшливо-
го успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, 
щирих друзів! А ще — вдалих днів, хороших новин, 
величезної сили духу, приємних подій та невичерп-
ного оптимізму! 

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.  

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

Ткачук Ольгу Олегівну 

Студента студентів О21-БЗ групи ІІ курсу спеціальності «Облік і оподаткуван-

ня»заочної форми навчання на контрактній основі, БАКАЛАВР 

Польового Роман Івановича 

 Вітаємо З Днем Народження 
студента О-23 групи ІІ курсу   

спеціальності «Облік і оподаткування 

Чернявського Дмитра Васильовича 

 Вітаємо З Днем Народження 

студентку Е-21  групи ІІ курсу  спеціальності «Економіка»  

Гаженко Анастасію Вікторівну 

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. 

Сьогодні Вам рівно 20! Бажаємо Вам завжди залишатися красивою, життєрадісною, 

коханою і ніколи не знати розчарувань у житті! Нехай попереду Вас чекає багато нового 

і цікавого, нехай життя Ваше буде солодким, як мед, і яскравим, як квіткова галявина! 

Бажаємо щастя, величезних успіхів і море добра! 

20 років — загадкове час, коли майбутнє здається непохитно прекрасним і безхма-
рним. Бажаємо Вам зберегти позитивний настрій на все життя і ніколи не сумніватися 
в своїх силах. Нехай Ваші цілі і прагнення завжди будуть добрими і високими. Не 
бійтеся мріяти про велике, і воно обов’язково збудеться. А сьогодні Ваше свято обо-
в’язково стане чарівним днем в колі твоїх близьких і друзів!   

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.  
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Мета 
В житті мета у кожного своя: 
Хтось хоче лікарем хорошим стати, 
А хтось – вугілля добувати. 
Для когось головне – це діти і сім’я. 
Тепер про ціль свою 
Вам хочу розповісти я. 
Мета моя – робити всім добро, 
Даруючи людям ласку, тепло 
А ще у мене є велика мрія: 
Аби прийшла до нас усіх надія 
Про те, щоб повернулися солдати, 
Аби була щаслива мати. 
аби прийшла у дім наш воля. 
І щоб ми всі не знали горя. 
Хотілося б, щоб мир до нас прийшов, 
А ворог злий щоб відійшов. 
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Літературна студія ―Дивослово‖ 

Кам'янець-Подільський Вас вітає,  
квітка на камені сміється, 
у вись далеку слово лунає, 
для Вас, для всіх добром ллється. 
Коледж усіх приголубить, 
і батьком директор тут є, 
зранку вихователь розбудить, 
куратор подарує тепло своє. 
На Годованця тринадцять, 
всіх Вас доля приведе, 
неважливо, може Вам за двадцять, 
але кожен тут знайде себе. 
На Поділлі ми йдемо у світ, 
немов птахи в осені пору, 
ми звершуємо дорослий політ, 
що йому вже не буде повтору. 
Ви станете бакалавром обов'язково, 
лише пари старанно вчіть, 
за викладацьке мудре слово, 
коледжу спасибі скажіть. 
Економіст, обліковець, чи працівник соціальний, 
диплом тут буде мати, 
коледж Подільський спеціальний, 
реабілітацію ще може Вам надати. 
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Щиро вітаємо із Днем Народження, завдяки 
Вашій сумлінній та відданій праці наше місто 
ожило, розквітло, стало схоже на маленьке каз-
кове європейське містечко та своїм зовнішнім 
виглядом нагадує Прагу.  
Так, можливо і не все вдається одразу із першого 
разу, але Ви наполегливо працюєте над удоско-
наленням та покращенням життєдіяльності на-
шого містечка, крок за кроком впевнено рухаєте-
ся уперед задля кращого майбуття міста.  
Звісно, проводити реформи та нововведення не 
найлегша справа, але воно того варте, ми бачимо 
результат, а це саме головне! Місцеві жителі, які 
за різними життєвими обставинами змушені 
були залишити місто (країну), приїжджаючи на 
рідну землю на свою Кам’янеччину, затамову-
ють подих від приємних вражень, їхнє місто 
живе і воно розвивається, саме завдяки Вам!  
Михайле  Євстафійовичу, бажаємо Вам натхнен-
ня та оптимізму у реалізації усіх задумів у май-
бутньому, хай Ваша праця на благо нашого міста 
завжди буде високо оцінена, а добро Вами зроб-
лене повернеться до Вас сторицею! Міцного 

здоров’я, щастя, добра Вам та Вашій родині! Зі святом та із наступаючим Днем Ангела!     
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