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Нехай тендітні пахощі троянд 
Навіюють щастя, ніжність і кохання, 
Хай здійснюється мрій зорепад 
І втілюються у дійсність сподівання!  
   Хай зігрівають  душу вам красою 
   Такі ніжні й тендітні пелюстки, 
   Хай розливаються джерельною водою, 
   Здоров'я й добра гомінкі струмки! 

З глибокою повагою, директор коледжу, Мар'ян  Миколайович Тріпак 

Меморандум співпраці. 

Благодійність. Екскурсія 

Міжнародний жіночий день 

у коледжі 

Дебатний турнір 

Кобзарем його ми зве-

мо...Вшанування загиблих 

визволителів м. Кам'янець-

Подільського. Виховна година 

Тиждень кафедри «Економіки, фінансів, 

обліку та оподаткування» 

Меморандум співпраці. 

Вам до нас!Спортивні 

здобутки. Подяка меру 

Дорогі переможці та учасники  
Паралімпійських ігор! 

 Щиро вітаємо вас з високими досягненнями та 
результатами. Золота крапка України на ХІІ Паралім-

піаді - 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород. 

Участь в Паралімпіаді для спортсменів з обмеженими можливостя-

ми розкриває шлях до успішного майбутнього.  

 Паралімпійські ігри – унікальні змагання, вони дають мож-

ливість спортсменам-паралімпійцям спробувати себе у зимових та 
інших видах спорту. Участь у такому змаганні – це вже перемога 

для усіх учасників спортсменів – паралімпійців. 

 Ви доводите усім, що для досягнення мети у спорті – немає 

перешкод. 

 Ви – гордість нашої держави. Ми пишаємося вами та віри-
мо у ваш успіх! 

 
З повагою, директор коледжу, к.е.н.     Тріпак М.М. 

mailto:Kp-peti@ukr.net


Слово директора 

Ст. 2 Вектор (№6) 31.03.2018 

Меморандум співпраці 

 

 Шановні студенти та педагоги щиро 

вітаю вас з початком весни! Нехай ця весна 

буде рясна для нас на перемоги, а праця знай-

де свою винагороду. Навіть незначні поразки 

приносять неоціненний досвід і неодмінно 

ведуть нас впевненим кроком до успіхів.  

 На протязі березня було багато ціка-

вих заходів як для педагогів так і для студе-

нтства. Саме в березні ми відзначаємо чудове весняне свято —

Міжнародний жіночий день. В цей день ми вітаємо усіх дівчат 

та жінок зі святом та бажаємо весняного настрою, щиро вдячні 

нашим дружинам, матерям, сестрам за доброту, терпіння, щи-

рість, любов та співчуття.  

Ми пам'ятаємо подвиг воїнів, які віддали своє життя за 

рідну землю, у День українського добровольця, та у День виз-

волення Кам'янця-Подільського від німецько-фашистських 

загарбників ми низько вклоняємося перед  подвигом, завдяки 

якому ми можемо спокійно жити, навчатись, працювати. Ми 

пам'ятаємо про них не лише в певні дні, вони у нас в серці. На 

початку березня ми традиційно з великою пошаною згадуємо 

про пам'ять відомого поета — Тараса Григоровича Шевченко.  

Я вдячний усім студентам, які показали високий рівень 

знань та гарні результати протягом тижня кафедри “Економіки, 

фінансів, обліку та оподаткування”. На відкритих заняттях, 

вікторинах, квестах, інтелектуальних шоу, на концертах та 

інших заходах студенти коледжу демонстрували свої вміння, 

знання та навички, проявили себе як дружна студентська сім'я. 

З великою приємністю хочеться згадати і про перемоги 

наших студентів у предметних олімпіадах, у спортивних зма-

ганнях, у Дебатному турнірі та інших заходах. Дорогі мої сту-

денти, я пишаюся кожним із Вас, ви неймовірно працьовиті та 

наполегливі, чесні, мудрі та сильні духом, саме завдяки вам я   

намагаюся зробити для коледжу та студентства багато гарних 

речей, для мене і усього колективу Подільського коледжу  ве-

ликою винагородою є ваше прагнення до знань та бажання 

перемагати! 

Дорогі мої студенти та педагоги я щиро вірю разом, спіль-

ними зусиллями ми зможемо стати найкращим серед усіх на-

вчальних закладів України. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Екскурсія до університету 

З повагою до Вас  

директор коледжу    

Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Тамара Георгіївна 

Сосновська - керів-

н и к  К а м ' я н е ц ь -

Подільського міськ-

районного товариства 

інвалідів підписує 

Меморандум співпра-

ці з Подільським 

спеціальним навчаль-

но-реабілітаційним 

с о ц і а л ь н о -

економічним коледжем в присутності найкращих студентів і 

майбутніх "міських волонтерів" згідно МЕМОРАНДУМУ.  

Благодійність 

19 березня студенти 2 курсу заочного відділу спеціальності 

«Облік і оподаткування» (бакалаври) в рамках співпраці з 

Тернопільським національним економічним університетом 

разом зі студентами цього вищого навчального закладу 

ознайомилися з особливостями електоральної системи та 

структури, які існують в університеті.  

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж не може залишатися осто-

ронь подій, які відбуваються в Україні.  

 Студенти та 

колектив коледжу 

вважають своїм 

громадянським обо-

в'язком допомогти 

та підтримати бій-

ців АТО, що захи-

щають нашу Батькі-

вщину та нашу сво-

боду.  

 За ініціативи 

директора коледжу 

та Студентської ради було оголошено благодійну акцію 

«Допоможемо воїнам АТО», в ході якої було зібрано необ-

хідні продукти, кришечки від пляшок та написано 

(намальовано) листівки від щирих та вдячних юнацьких 

сердець. 

Дякуємо за співпрацю волонтерському центру 

«Жіноча сотня» у м. Камʼянці-Подільському.  
 

Альона ГОДОВАНЮК 

Лист  коледжу 

  
 У Подільському 

коледжі було організо-

вано благодійну акцію 

«Необхідна допомога», 

що спрямована на збір 

коштів для лікування 

Нестерука Миколи 

Григоровича, родичі 

якого звернулись до 

наших студентів із про-

ханням про допомогу.  

 Студенти коле-

джу швидко відгукну-

лись на прохання - зіб-

рали та передали кошти 

родичам.  

 

 19 березня студенти 2 курсу заочного відділу спеціа-

льності «Облік і оподаткування» (бакалаври) в рамках спів-

праці з Тер-

нопільським 

національним 

економічним 

університе-

том разом зі 

студентами 

цього вищого 

навчального 

закладу озна-

йомилися з 

особливостя-

ми електора-

льної систе-

ми та структури, які існують в університеті .  

     Наталія ШЕВЧУК 



Ст. 3 Вектор (№6) 31.03.2018 

Міжнародний жіночий день у коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

  Від щирого серця ми ще раз вітаємо 

  Наших жінок – дорогих викладачів! 

  Щастя, здоров’я вам, любі, бажаємо, 

  Світлих, ясних і сонячних днів! 

6 березня в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбувся свя-

тковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню, 

який відзначається 8 березня.  

 З вітальним сло-

вом до усіх присутніх 

звернувся директор коле-

джу Мар’ян Миколайо-

вич Тріпак, який наголо-

сив на чарівності та непе-

ревершеності цього свята, 

побажав усім весняного 

настрою, не дивлячись на 

засніжену погоду, яка до 

нас несподівано завітала, 

та щоб ця засніжена весна 

принесла усім щирі пос-

мішки, які б зігрівали 

теплом та радістю всіх 

навколо: «Ці посмішки 

людям ви віддавайте, в них частину душі додавайте, і шарму 

жіночого трохи вкладайте…» 

 Також з вітальним словом та найкращими поба-

жаннями тепла, добра, радості та здійснення мрій звернувся за-

ступник директора з наукової роботи Олег Никодимович Кор-

кушко та передав від директора коледжу у гуртожиток студен-

там подарунок – пральну машину. 

З щирими словами привітання звернулася Тамара Гео-

ргіївна Сосновська, голова міськрайонного товариства інвалі-

дів, Почесна громадянка міста, удостоєна найвищої міської від-

знаки «Честь і шана», нагороджена відзнакою «За заслуги перед 

громадою». Студенти коледжу та волонтерська група 

«Милосердя» коледжу привітали Тамару Георгіївну квітами та 

підготували музичний подарунок.  

 Захід відбувався у форматі жіночого журналу, ведучі 

жваво та з гумором вітали усіх присутніх зі святом та оголо-

шували рубрики журналу (рубрики «З життя зірок!», 

«Здоров’я», шоу-програма «Крок до зірок»), студенти та 

випускники коледжу демонстрували свої вокальні та артис-

тичні здібності.  

 Так, у рамках шоу-програми «Крок до зірок» студен-

ти вокального гуртка (керівник Брудніцька Лариса Івані-

вна) подарували неперевершені враження від співу, радува-

ли майстерністю виконання: Ріль Н.А. (студентка С-31), 

Вигівська Н.П. (студентка О-23), Миколюк Б.Я. (О-21), Цу-

па Л.О. (студентка С-12), Дикий І.О. (студент Е-31), Картин-

нік Ю.Д. (О-23), Касап В.Ю. (БО-32). Учасниками шоу-

програми «Крок до зірок» стали солісти зразкового театру-

студії сучасного танцю «Абра» Каріна і Вікторія.  

Вихованці театрального гуртка «Феєрія» коле-

джу також підготували 2 гумористичних сценки, присвяче-

них Міжнародному жіночому дню. В розігруванні сценки 

«Напередодні свята 8 березня» брали участь студенти: 

Беженар К.Г. і Охотська А.С. (група О-11), Бурла О.А. (Е-

11), Заставний А.В. (Е-31). 

У сценці «Автомобіль для коханої» брали участь 

Р е ш е т ю к 

О.С. (Е-11), 

Білінський 

А.Ю. (БО-

31). 

 У с і 

п р и с у т н і 

о т р и м а л и 

задоволен-

ня під час 

перегляду 

в и с т у п і в 

студентів і від свята в цілому.  

 

Марина ВОЛОЩУК 

Свято 8 березня у світі 

  

Німеччина. Раніше це свято відзначали тільки в Східній Німеч-

чині, але зараз фактично вже не відзначають ніде. 

У травні тут вітають усіх жінок, незалежно від віку, 

з Днем матері. Традиційно, всі господарські турботи 

лягають у цей день на плечі чоловіків.  

В Польщі, як і в Німеччині, в цей день не роблять ви-

хідний, але чоловіки не забувають вітати жінок з цим 

святом. На квіткових базарах з'являються весняні квіти, 

які надзвичайно швидко розбирають.  

У Франції цей день практично не святкують. Міжнародний 

жіночий день - традиційний день боротьби за права 

жінок у Франції. Представницям прекрасної статі не 

дарують квіти, проте в країні проходить безліч захо-

дів, присвячених боротьбі за права жінок. Вітають жінок фран-

цузи також в травні – на День матері. Варто зазначити, що мо-

лоді дівчата не мають жодного відношення до цього свята. Для 

них залишається тільки 14 лютого. 

 Італія. Тут 8 березня – справжній жіночий день. Іта-

лійки збираються виключно жіночими компаніями в 

кафе, ресторанах, парках і відпочивають від повсяк-

денних турбот.  

 

 

Болгарія. У цій невеличкій країні в "жіночий 

день" представниць прекрасної статі вітають не ли-

ше в сімейному колі, але й на роботі, оскільки свято 

не має статусу офіційного вихідного.  
  В’єтнам. Тут традиція вітати і вшановувати жінок 

існує більше 2 тисяч років. Раніше це свято називало-

ся Днем пам'яті сестер Чинг, з якими пов'язана до-

сить трагічна історія. Вони були відважними дівчатами і ви-

ступали проти агресії з боку Китаю, керували боротьбою в'єт-

намського народу за незалежність. Поступово свято на честь 

двох хоробрих сестер переросло у 8 березня і "жіночий день". 

Японія. Тут цю дату офіційно не святкують, але і 

жінок не залишають без належної уваги. Третього 

березня японці відзначають Свято дівчаток (або Пер-

сикових дерев, що цвітуть), а 14 березня – Білий 

день, коли чоловіки дарують подарунки своїм коханим, але на 

суму в три рази більшу, ніж ті витратили, аби привітати 

їх "чоловічого" дня – 14 лютого. 

Міжнародний жіночий день — чудове свято. А як його святкують у світі? 

Марина ВОЛОЩУК 

http://www.uamodna.com/articles/chy-vse-my-znaemo-pro-denj-materi/


Ст. 4 Вектор (№6) 31.03.2018 

Дебатний турнір у коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 19 березня в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбувся від-

бірковий етап Дебатного турніру у вигляді британських парла-

ментських дебатів.  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернувся заступ-

ник директора з наукової роботи, к.е.н., Коркушко Олег Нико-

димович, який побажав усім учасникам дебатного турніру удачі.  

 З правилами турніру люб’язно ознайомили представники 

Дебатного клубу, експерти:  

 Регіональний координатор проектів ВГО інституту 

«Республіка» м.Кам’янця-Подільського - М.Г.Будурович; 

  Комунікаційний координатор проектів ВГО інституту 

«Республіка» м.Кам’янця-Подільського - Х.Г. Будурович; 

  доцент кафедри політології та 

с о ц і о л о г і ї  К а м ’ я н е ц ь -

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

- Т.В. Білецька; 

  журналіст обласного осередку 

Всеукраїнської організації комі-

тету виборців України, доцент 

кафедри політології та соціології 

Кам’янець-Подільського націо-

нального університету імені Іва-

на Огієнка - О.В.Рибщун; 

  експерт Всеукраїнської ініціа-

тиви «Активна громада», доцент 

кафедри філософії Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

-  С . О . В о л к о в и н с ь к и й . 

Секундант дебатів – Казмірчук 

Каміла. Шляхом жеребкування 

визначились з темою дебатів -

«Запровадження обов’язкових   

фізичних навантажень щодня  
у  навчальних закладах».  

 27 березня о 17.10год. студенти коледжу брали участь у 

обговоренні теми «Як розпізнати маніпулятора?» в рамках засі-

дання студентського Клубу «Практична філософія», яке відбу-

лось в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка. 

 Студенти ознайо-

мились з  поняттям 

«маніпуляція» та ознака-

ми маніпуляції. На засі-

данні усі учасники знахо-

дили приклади різних 

видів маніпуляції та спі-

льно намагалися виявити 

шляхи їх запобігання. 

Студенти також пройшли 

тест «Макіавеллізм осо-

бистості» та спробували виявити ступінь своєї здатності до мані-

пуляції. Приємно, що студенти нашого коледжу не вперше є 

учасниками університетських заходів. Так, 20 березня наші сту-

денти були присутні на Дебатах в Кам’янець-Подільському на-

ціональному університеті імені Івана Огієнка. Побажаємо успі-

хів, гарних ідей та результатів нашому студенству!  

Як розпізнати маніпулятора? 

 Студенти коледжу активно брали участь в обгово-

ренні усіх «за» і «проти», аргументуючи свою позицію, до-

цільно використовували фактологічний матеріал.  

 Двоє переможних команд опозиції (Ковальчук Оле-

ксандр, Веждел Вікторія) та пропозиції (Білінський Анд-

рій, Квітінська Марина) вибороли місце представляти свій 

заклад на Чвертьфіналі серед коледжів 28 березня. 

, Приємно, що, показавши високий результат на відбі-

рковому Дебатному турнірі у коледжі для участі у міському 

Дебатному турнірі серед коледжів було запрошено не дві, а 

чотири команди від нашого навчального закладу: Ковальчук 

Олександр, Веждел Вікторія, Губич Павло, Савченко Надія, 

Кирилюк Анастасія, Білінський Андрій. 

 28 березня в приміщенні коледжу Подільського дер-

ж а в н о г о  а г р а р н о -

технічного університету 

відбувся Чвертьфінал 

Дебатного турніру, на 

якому студенти нашого 

коледжу здобули пере-

могу та увійшли до ПІВ-

ФІНАЛУ! Дві команди  

нашого коледжу здобу-

ли перше місце, а одна - 

третє місце серед коле-

джів. Директор коледжу 

Мар'ян Миколайович 

Тріпак привітав студен-

тів:“Це найкраща пере-

мога наших студентів серед вузів Кам'янець-Подільського за 

історію нашого коледжу в цій сфері. Я думаю, що наші ко-

манди, які ввійшли до півфіналу обов'язково будуть у фіна-

лі! Я впевнений і бажаю, мої дорогенькі студенти, Вам пере-

моги!” 

 Після участі у відбірковому турнірі Дебатів та після 

Чвертьфіналу студенти нашого коледжу ініціативно відслі-

дковують майстер класи та заходи, в яких відбувається 

обговорення цікавих для студентства тем, стають актив-

ними учасниками таких обговорень. 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ, ПИШАЄМОСЬ ВАМИ 

 та БАЖАЄМО УСПІХІВ У ПІДГОТОВЦІ ДО  

ПІВФІНАЛУ!!!  

Менторська програма 

 29 березня у центральній бібліотеці ім. Кості Солухи в 

рамках Клубу Активної Громади відбулося чергове навчання 

для студентів, які активно беруть участь в Дебатному турнірі. 

Лекторами виступили - експерт 

Активної Громади, постійна 

суддя дебатних ігор - Тетяна 

Сметанюк, а також координа-

тор регіональних проектів ВІ 

"Активна Громада" - Будуро-

вич Михайло.  

 За майже 1,5 години 

навчання студенти могли дізна-

тися як мотивувати школярів до 

участі у дебатах, як саме гово-

рити, що є важливим для деба-

тера, секрети публічного виступу, як тримати увагу аудиторії 

та ін. Безпосередніми учасниками менторської програми є 

студенти нашого коледжу: Ковальчук Олександр, Білінсь-

кий Андрій, Кирилюк Анастасія, Веждел Вікторія, Савче-

нко Надія, Ріль Наталя, Губич Павло.  
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Тренінг “Як готуватися до виходу на 

ринок праці” 

 26 березня в День визволення Кам'янця-Подільського 

від німецько-фашистських загарбників студенти Подільського 

спеціального на-

в ч а л ь н о -

реабілітаційного 

с о ц і а л ь н о -

е к о н о м і ч н о г о 

коледжу взяли 

участь в урочис-

тій ході та прове-

ли мітинг-реквієм 

біля могили Неві-

домого солдата, 

яка знаходиться 

на Руськофільва-

рецькому цвинта-

рі. На урочистому заході були присутні Васильянов Дмитро 

Сергійович, секретар міської ради, та Латишева Стелла 

Олександрівна, член Комітету ветеранів праці і дітей війни, 

які згадували про сумні сторінки історії та закликали студенст-

во пам’ятати та шанувати подвиг полеглих визволителів, які 

День визволення Кам'янця-Подільського від німецько-фашистських загарбників 

загинули, обороняючи нашу землю, цінувати кожну хвилину 

миру, яку вони вибороли нам ціною власного життя у ті дале-

кі 40-ві роки саме для нас. Студенти Подільського коледжу 

згадували історичні 

факти, пов’язані з 

окупацією та визво-

ленням нашої По-

дільської землі, 

читали вірші про 

війну.  На мітингу 

були також присут-

ні студенти інших 

навчальних закла-

дів, зокрема, Кам'я-

нець-Подільського 

вищого професійно-

го училища та студенти Кам'янець-Подільського національно-

го університету імені Івана Огієнка. 

 Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та 

поклали квіти до могили загиблих воїнів.  

Марина ВОЛОЩУК 

 15 березня студенти випускної групи Б0-31 прой-

шли тренінг з працевлаштування на тему «Як готуватися 

до виходу на ринок праці» у Кам'янець-Подільському 

Міському Центрі Зайнятості, ознайомилися з сучасними 

тенденціями в цій сфері. 

 Вимогою сьогодення є орієнтація студентства на 

свідомий вибір професії з урахуванням вимог сучасного 

ринку праці та влас-

них індивідуально-

особистісних здіб-

ностей, інтересів. За 

допомогою інтерак-

тивних засобів сту-

денти групи Б0-31 

ознайомились з 

сучасними вимога-

ми ринку праці, та 

технікою пошуку 

роботи. Такі тренін-

ги надзвичайно 

ефективні для сту-

дентів-випускників.  

“Кобзарем його ми звемо...” 

 15 березня у коледжі відбулася виховна година, присвя-

чена творчості видатного українського поета, прозаїка, драмату-

рга, художника, політичного та громадського діяча – Тараса 

Григоровича Шевченка. 

 Ведучі виховно-

го заходу ознайомили 

усіх присутніх з життє-

вим та творчим шляхом 

великого майстра худо-

жнього слова.  

 Студенти коле-

джу демонстрували свої 

вокальні здібності, вико-

нуючи пісні («Реве та 

стогне Дніпр широ-

кий…», «Мамина хати-

на», «Українці»), декламування поетичних творів великого поета 

та артистизм (виразне читання вірша «Думи мої думи мої…», 

сценки з участю персонажів – Тарас, мати, перебендя з хлопчи-

ком-поводирем та ін., інсценізація уривків з поеми «Катерина», 

«Наймичка»). 

 До виховного заходу було підготовлено виставку книг 

Тараса Шевченка, яка викликала неабиякий інтерес у студентів. 

Виховна година з залученням інспектора з ювенальної превенції та головного 

спеціаліста відділу правової інформації і консультації 

 29 березня в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному 

соціально-економічному коледжі відбулась виховна година, на яку були запрошені 

інспектор з ювенальної превенції Семірякова Роксолана Михайлівна, яка виступи-

ла з доповіддю на тему «Адміністративна та кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» та головний спеціаліст відділу правової інформації і консультації 

Кам’янець-Подільського місцевого центру безоплатної правової допомоги 

Кимаківська Анна Вікторівна з доповіддю «Запобігання та протидія домашньо-

му насиллю».  

 Після виступів інспектора та головного спеціаліста відбулось активне обгово-

рення тем доповідей серед студентів.  

Марина ВОЛОЩУК 
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Тиждень кафедри “Економіки, фінансів, обліку та оподаткування” 

 Протягом тижня з 19 березня по 23 березня у Подільському спеціально-

му навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі проведено 

тиждень кафедри «Економіки, фінансів, обліку та оподаткування».  Ц і л и й 

калейдоскоп неймовірних заходів та яскравих вражень приніс нам цей тиждень, 

який було розпочато загальноколеджівською лінійкою «Улюблена професія як 

запорука успішного майбутнього». Усі бажаючі мали змогу ознайомитися з 

новими посібниками та періодичними виданнями з дисциплін, які викладаються 

на кафедрі.  

 В рамках тижня кафедри у коледжі відбувся конкурс кросвордів та 

стінгазет серед студентів І-ІІІ курсів. Студенти брали активну участь у виготов-

ленні стіннівок та обговоренні завдань для кросвордів.  

Відкриті заняття  Вікторина 

 19 березня відбулось два відкритих заняття. 

 Відкрите заняття з дисципліни «Економічний аналіз» у групі О-21 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», провела Герасимова Тамара 

Іванівна, викладач економічних дисциплін.  

 Тема заняття - «Аналіз обсягів і динамі-

ки товарної продукції, асортиментно -

структурний аналіз обсягу виробництва продук-

ції та аналіз якості продукції». На занятті студен-

ти ознайомились з особливостями проведення 

аналізу виробництва продукції. Студенти прово-

дили аналіти-

чне дослі-

дження по 

р е з у л ь т а т у 

діяльності випуску продукції одного з 

підприємств України.  

 Гра-заняття «Частування від 

інтелект-кафе "Баланс"» проведено 

викладачем облікових дисциплін 

Свиридою Ольгою Василівною в 

групі БО-31 ІІІ курсу спеціальності 

«Бухгалтерський облік». Студенти демонстрували високий рівень теоре-

тичних і практичних знань з економічних та облікових дисциплін, про-

явили свої розумові та творчі здібності.  

Подаруй щастя іншим! 

 20 березня проведена вікторина з Фінансово-

го обліку в групі Е-31 ІІІ курсу, яку провела викла-

дач облікових 

д и с ц и п л і н 

Яшина Алла 

В’ячеславівна.  

 Т е м а 

вікторини - 

«Облік праці і 

заробітної пла-

ти». Дві коман-

ди «Дебет» і 

«Кредит» акти-

вно обговорю-

вали запитання 

та завдання у 

к о н к у р с а х 

«Розминка», «Важливе завдання», «Я – бухгалтер по 

зарплаті», «Фантазія + знання».  

 Перемогу отримала команда «Кредит».  

 ВІТАЄМО переможців та усіх учасників  

вікторини!  

 До Міжнародного Дня щастя та у рамках тижня кафедри 

«Економіки, фінансів, обліку та оподаткування» було проведено свят-

ковий концерт.  Море позитиву, посмішок та задоволення подарували 

відеоролики про правила, завдяки яким можна стати щасливішим та 

отримувати більше задоволення від життя, студенти розповіли про 

символіку семи кольорів щастя 

та поділились рецептом щастя.  

 Навіть на щастя економіс-

ти та обліковці дивляться крізь 

призму формул, тому цікавим 

відкриттям стала формула щас-

тя, яку розкрили студенти коле-

джу.  На концерті лунали вірші 

та пісні про щастя, й спеціально 

для усіх присутніх - чарівний 

«Вальс щастя». Студенти розпо-

віли усім присутнім притчу про 

щастя та із щасливих мішечків 

роздавали «рецепти щастя» та 

«пташки щастя» із віршиками 

про щастя. Гості закладу, учні 

Кульчиєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та вчитель-методист Майя Анатоліївна Мозолюк, 

поділились з усіма присутніми своєю притчею про щастя та подякували за запрошення.  

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

Алла ЯШИНА 
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 21 березня 2018 року відбувся економічний квест «Ти – студент 

Подільського коледжу».  

 У квесті приймали участь студенти 1 - 3 курсів, спеціальностей 

«Економіка» та «Облік і оподаткування»: 

1. Беженар К. – гр. О-11; 

2. Бурла О. – гр. Е-11; 

3. Бойчук І. – гр. Е-21; 

4. Павлюк Д. – гр. О-21; 

5. Губич П. – гр. О-22; 

6. Вигівська Н. – гр. О-23; 

7. Протас О. – гр. БО-31. 

8. Романенко В. – гр. БО-32 

9. Любий Р. – гр. О-33; 

10. Ткачук М. – гр. Е-31 

 Командам дісталися 

стрічки кольорів, що відповіда-

ли їх назвам – "Золотий запас" і 

"Валютний фонд" . 

 Студенти закріпили знання в ігровій формі з предметів спецциклу 

«Політична економія», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», 

«Фінансовий облік». 

 Перемогу здобула команда «Золотий запас» з чим ми їх і вітаємо! Побажан-

ня на майбутнє – підвищуйте свій інтелектуальний рівень, штурмуйте й далі висоти 

знань і не зупиняйтеся на досягнутому!   
Ірина ГАРБАРЕЦЬ 

Економічний форум 

 21 березня в рамках тижня кафедри «Економіки, фінансів, обліку та оподатку-

вання» у коледжі проведено економічний форум.  

 Тема форуму – «Актуальні питання соціально-економічного розвитку дер-

жави». З вітальним словом до учасників форуму звернувся Коркушко Олег Никоди-

мович, заступник директора з наукової роботи, 

кандидат економічних наук, доцент, який привітав 

усіх та запросив до активного обговорення теми 

форуму.  

 Серед запрошених:  

Гурська Майя Дмитрівна, Директор департамен-

ту економіки та розвитку інфраструктури міста 

Кам’янець-Подільської міської ради, Кульчицька 

Ірина Анатоліївна - заступник директора Депар-

таменту економіки та розвитку інфраструктури 

міста Кам’янець-Подільської міської ради, началь-

ник Відділу соціально-економічного розвитку міста, Піскоровська Надія – PR менеджер 

CRH UKRAINE, Стадник Тетяна – випускниця програми стажування, Попова Надія 

Миколаївна – Начальник Кам’янець-Подільського 

управління Державної казначейської служби України 

Хмельницької області, Печенюк Сергій Васильович 

– головний бухгалтер ТОВ «Преттль-Кабель Україна» українсько-німецьке підприємство, 

Каньоса Дмитро Андрійович – головний експерт Райффайзен Банк Аваль.  

 Серед актуальних проблем, які порушувались на форумі - перспективи сучасного 

розвитку інфраструктури міста, програма міжнародного стажування та критерії відбору, 

специфіка роботи казначейства, завдання та функції, особливості ведення міжнародної фі-

нансової документації, особливості розвитку криптовалюти в Україні.  

 Доповідачі, гості закладу подякували за запрошення та висловили пропозиції щодо 

співпраці з коледжем.  

 З заключним словом до усіх присутніх звернулась Гуменюк Ірина Леонтіївна, заві-

дувач кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування, кандидат економічних наук, 

яка подякувала усім за участь та висловила побажання співпраці з представниками підпри-

ємств та керівниками департаментів та відділів.  
Марина ВОЛОЩУК 

Квест “Ти — студент Подільського коледжу” 
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Тиждень кафедри “Економіки, фінансів, обліку та оподаткування” 

Економічне ток-шоу  

“Хто зверху?” 

Інтелектуально-розважальна гра 

“Найрозумніший” 

 22 березня в коледжі в рамках тижня «Економіки, 

фінансів, обліку та оподаткування» проведено інтелектуа-

льно-розважальну гру «Найрозумніший».  

 Голова журі – Коркушко Олег Никодимович, 

заступник директора з наукової роботи, к.е.н., доцент. Чле-

ни журі – Гуменюк Ірина Леонтіївна, завідувач кафедри 

«Економіки, фінансів, обліку та оподаткування», к.е.н.; 

Годованюк Альона Володимирівна, завідувач організа-

ційно-виховного та наукового відділу, викладач економіч-

них дисциплін; Гльос Ірина Романівна, викладач еконо-

мічних дисциплін, Свирида Ольга Василівна, викладач 

облікових дисциплін.  

 Учасники гри мали можливість обирати категорії 

«Економіка», «Інформаційні системи», «Фінансовий об-

лік», «Статистика», «Маркетинг» та ін. та продемонструва-

ли високі знання. П’ять півфіналістів старанно виборювали 

своє право на перемогу, та у фінал потрапило лише три 

учасника гри – Білінський 

Андрій, Кутова Катерина, 

Люльчак Андрій.  

 За результатами гри 

третє місце посіла Кутова 

Катерина, яка отримала гра-

м о т у  т а  с е р т и ф і к а т 

«Watsons» на суму 50 грн., 

друге місце – Білінський 

Андрій, якого також нагоро-

джено грамотою та надано 

сертифікат «Watsons» на 

с у м у  5 0  г р н .   

Перше місце посів ЛЮ-

ЛЬЧАК АНДРІЙ, якого 

нагороджено грамотою та 

н а д а н о  с е р т и ф і к а т 

«Watsons» вартістю 100 

грн.  

 У перервах між 

турами гри звучали чудові 

пісні студентів коледжу. Цікавим було також те, що і сту-

денти, які сиділи у залі та щиро вболівали за учасників, 

мали можливість взяти участь у обговоренні запитань та 

завдань гри, та наприкінці гри отримали солодкі подарун-

ки. Браво організаторам! Браво студентам!  

ВІТАЄМО ФІНАЛІСТІВ ТА ПЕРЕМОЖЦЯ!  

 В рамках тижня кафедри «Економіки, фінансів, обліку та оподаткування» 

відбувся конкурс «Марафон бізнес-ідей». До розгляду було подано 4 бізнес-ідеї, 

які вражали своєю актуальністю та креативністю – пошив одягу з водонепроник-

ними кишенями (Дуб Наталія), відкриття сучасного кінотеатру (Нікуленко 

Руслан), пошив авточохлів (Бойчук Іван), проект створення підприємства з 

реалізації віконних блоків та дверей вхідної групи (Влодарчик Артур).  

 Журі марафону бізнес ідей - Гуменюк Ірина Леонтіївна, завідувач кафе-

дри «Економіки, фінансів, обліку та оподаткування», к.е.н.; Годованюк Альона 

Володимирівна, завідувач організаційно-виховного та наукового відділу, викла-

дач економічних дисциплін; Гльос Ірина Романівна, викладач економічних 

дисциплін. Журі конкурсу оцінювало учасників за такими критеріями: логіка 

викладу змісту бізнес-ідеї, самостійність бізнес-ідеї, оригінальність та новизна, 

обґрунтованість та можливість її реалізації.  

Бажаємо учасникам, щоб їх бізнес-ідеї втілились в життя, а студенти – май-

бутні випускники - були успішними у своїй справі!  

 22  березня відбулось економічне ток-шоу “Хто звер-

ху?”, яке провела Годованюк Альона Володимирівна, викладач 

економічних дисциплін.  

 У протистоянні 

двох команд - команди 

дівчат проти команди 

хлопців — перемогу в 

запеклому бою з незнач-

ним відривом отримала 

команда дівчат. Усі учас-

ники ток-шоу проявляли 

свою ерудованість, кміт-

ливість, почуття гумору.  

 В останньому 

конкурсі «Дивоглядки» 

в останній момент ток-

шоу вирішальний бал 

виборола куратор групи 

О-21 Герасимова Тамара Іванівна.  

ВІТАЄМО УСІХ УЧАСНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ТОК-

ШОУ!  

Інтелектуальна гра “Що? Де? Коли?” 

 23 березня в рамках тижня кафедри “Економіки, фінансів, 

обліку та оподаткування” викладачем економічної дисципліни 

«Гроші та кредит» Гарбарець Іриною Алініївною був проведе-

ний відкритий урок у вигляді інтелектуальної гри «Що? Де? Ко-

ли?» в групі О-21 ІІ курсу спеціальності 071 «Облік та оподатку-

вання».  Також до гри команди знавців були запрошені студенти 

груп О-22 та О-23 ІІ курсу спеціа-

льності 071 «Облік та оподатку-

вання». Студенти продемонстру-

вали високий рівень теоретичних 

знань з дисципліни «Гроші та 

кредит». Перемогла команда знав-

ців, з чим ми їх і вітаємо! На грі 

були присутні глядачі від кафедри 

економіки, фінансів, обліку та 

оподаткування та гості, які завіта-

ли до нашого коледжу – майбутні 

абітурієнти.  

Ірина ГАРБАРЕЦЬ 

“Марафон бізнес-ідей” 
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Підсумки тижня кафедри “Економіки, фінансів, обліку і оподаткування” 

Вам до нас! 

 27 березня Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж широко відк-

рив двері для гостей, які завітали до нас з м. Хмельницького. 

 За сприяння мера міста Михайла Євстафійовича Сі-

машкевича для делегації з Хмельницького обласного товарис-

тва інвалідів була організована незабутня екскурсія по Старому 

місту та фортеці. А коледж, в свою чергу, провів екскурсію до 

свого музею, викладачі коледжу ознайомили гостей з історією 

коледжу та розповіли про особливості та переваги навчання в 

закладі.  

 Важливою подією для усіх стало підписання директо-

ром коледжу Мар’яном Миколайовичем Тріпаком та голо-

вою Хмельницького обласного товариства інвалідів Анатолієм 

Миколайовичем Савчуком Меморандуму про співпрацю. 

 Студенти коледжу радо вітали гостей святковим конце-

ртом. На початку концерту з вітальним словом звернувся до 

усіх присутніх директор коледжу – Мар’ян Миколайович 

Тріпак, який подякував усім гостям, що завітали, розповів про 

унікальність навчального закладу та перспективи для студен-

тів, а також про договори про співпрацю з іншими навчальни-

ми закладами, запросив на навчання у коледж. Голова Хмель-

ницького обласного товариства 

інвалідів Анатолій Миколайо-

вич Савчук подякував за гос-

тинність та теплоту, родинну 

атмосферу та уважність виклада-

чів до студентів, яка має бути 

взірцем для багатьох навчальних 

закладів. Анатолій Миколайович 

зазначив, що саме Подільський 

с п е ц і а л ь н и й  н а в ч а л ь н о -

реабілітаційний соціально -

економічний коледж – це місце 

де «можна почати крок до великого успіху в житті» та на 

згадку про подію вручив подяку директору коледжу. 

 У подарунок усім присутнім члени хореографічного 

гуртка виконали композицію «Ніжність», Олександра Бараба-

нова майстерно декламувала вірш «Що таке щастя?», а сту-

денти Наталія Вигівська («Пісня про бухгалтера»), Юрій Кар-

тиннік (пісня «Економіст»), Володимир Шевчук (пісня 

«Соціальна робота»), Наталія 

Ріль та Аля Касап («Музика 

рідного дому») демонстрували 

чудовий спів та зірвали овації 

залу. Ведучі концерту познайо-

мили усіх присутніх з професі-

єю бухгалтера, економіста, со-

ціального працівника, психоло-

га, розповіли про високий клас 

фізичної підготовки студен-

тів,ознайомили з системою 

«Інваспорт» та розкрили фор-

мулу щастя.  

 Гості закладу також звернулися до студентів з щирими 

й теплими словами подяки за запрошення та поділились свої-

ми талантами: пісня, присвя-

чена мамі, за виконанням 

Валерія Білоусова «Милая 

мама» настільки була звору-

шлива, що вся зала аплодува-

ла стоячи, не менш чуттєво 

пролунала пісня у виконанні 

І р и н и  Ч и к а н о в с ь к о ї 
(«Батькам»), надзвичайно 

проникливо виконана пісня 

дуету матері і доньки Чика-

новських Валентини та Іри-

ни «Відлуння любові». На 

завершення студенти подару-

вали гостям пісню «Щастя, добра і любові».  

 На загальноколеджівській лінійці було підведено підсумки тижня кафедри «Економіки, фінансів, обліку та оподатку-

вання», відзначено переможців та найактивніших студентів коледжу. Директор коледжу, к.е.н., доцент Мар’ян Миколайович 

Тріпак подякував усім за таку чудову організацію та підкреслив унікальність Подільського коледжу та його студентів. Побажав 

усім успіхів та нових звершень! Вручив нагороди переможцям. А саме: 

 У грі-занятті «Частування від інтелект-кафе "Баланс"» стали перемо-

жцями студенти групи БО-31: Загородня Ольга, Мельник Катерина, Брозницька 

Анастасія. Друге місце вибороли Кирилюк Анастасія, Лукасевич Василь, Любий 

Руслан. Третє місце здобули Протас Олександр, Люльчак Андрій, Сідоров Ра-

діон. За розв’язок кросвордів нагородили старост: групи Е-21, яка здобула ІІІ 

місце;   групи БО-31 та О-23, які набрали рівну кількість балів за результатами 

оцінювання та розділили між собою ІІ місце; групи Е-31, яка виборола І місце.

 За найкращу стіннівку нагороджено: за ІІІ місце – групу Е-21; за ІІ місце 

– групи БО-31 та О-23; за І місце – групу Е-31. 

 За перемогу у вікторині «Облік праці і заробітної плати» нагороджено 

команду «Кредит» групи Е-31. В Економічному квесті «Ти – студент Поділь-

ського коледжу» вибороли перемогу Вигівська Наталія (група 0-23), Любий Руслан (група О-33), Бойчук Іван (Е-21), Беженар 

Катерина (група О-11), Романенко Віктор (група БО-32). 

 В економічному ток-шоу «Хто зверху?» у протистоянні двох команд групи О-21 – команди дівчат проти команди хлоп-

ців – перемогу з незначним відривом в один бал отримала команда дівчат.  

 В інтелектуально-розважальній грі «Найрозумніший» статус найрозумнішого студента коледжу отримав Люльчак 

Андрій, який виборов І місце, ІІ місце здобув Білінський Андрій, а ІІІ місце – Кутова Катерина. Переможцями в інтелектуальній 

грі «Що?Де?Коли?» стала команда «Знавці» - Губич Павло і Мельник Ігор (група О-22), Дуб Наталка і Голик Анжела (група О-

21), Вигівська Наталія і Пилипчук Ганна (група О-23). 

 Найкреативнішим проектом у сфері бізнесу в конкурсі «Марафон бізнес-ідей» визнано проект Дуб Наталії (група О-21), 

яка виборола І місце, ІІ місце здобув Нікуленко Руслан (група Е-31), ІІІ місце – Бойчук Іван (Е-21). А також нагороджено усіх 

студентів, які брали активну участь у організації заходів, зокрема, Касап Аля та Вадим, Бута Олександр. 

 До привітань приєдналась завідувач кафедри «Економіки, фінансів, обліку та оподаткування», к.е.н, Ірина Леонтіївна 

Гуменюк та подякувала усім за участь у заходах. 
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Вітаємо з Днем народження 

 
Наша команда по футболу під керівництвом Паралімпійського Чем-
піона, Чемпіона Світу 2017 року Трушева Віталія Євгеновича, 

нашого тренера, стала срібним призером на Чемпіонаті області по 

футзалу. Вітаємо наших 
вихованців: Цибулька Сер-

гія,Никуленко Руслана, Дація 

Андрія,Кокойко Івана, Бату-
ру Дмитра,Голець Катери-

ну,Шульгу Назара,Сабадах 

Вадима,Муржака Богдана, 
Безпалька Андрія, Миколюка 

Богдана!  

Слава Україні і нашим 

героям!  

Вітаємо з Днем народження 

Ліщинську Анну Борисівну             

Нехай здоров’я завжди добрим буде, 

Щоби в роботі ладилось все, 

За справи добрі хай шанують люди, 

У дім хай доля затишок несе.  

Яцемірську Ірину Антонівну 

Хай будуть з Вами здоров’я та сила, 

Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали Ви втоми! 

Хай мир і злагода будуть у домі,  

Вітаємо з Днем народження 

Паламар Ольгу Людвигівну  

Вітаємо з Днем народження 

Нехай стежки всі стеляться крилато, 
Та будуть чисті, рівні, мов струна, 

А також хай добро не оминає хату, 

Як не обминає цвіт весна  

Ленську Ірину Анатоліївну 

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.  

Вітаємо з Днем народження 

Спортивні здобутки 

Вітаємо з Днем народження 

Данилюк Галину Олексіївну 

Вітаємо з Днем народження 

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.  

Любінського Олександра Івановича  

Бажаємо миру і світлої долі,  
Запалу, енергії, сили доволі.  

Творчого вогнику, віри й наснаги,  

Щедрості серця, людської поваги.   

Бачинську Олену Миколаївну  

Бажаю щастя i достатку  
Ясного неба i тепла.  

В житті лиш злагоди й порядку,  

Щоб доля світлою була.  

Вітаємо з Днем народження 

Марковську Наталію Василівну 

Здоров’я міцного і сили, 

Тепла і сонця, доброти, 

Нехай Вас по життю оточує 

Любов і мир, скрізь максимум краси!  

Гапоненко Наталію Пилипівну  

Нехай літа не стануть тягарем, 
Нехай душі не вигасне зірниця, 

Хай повниться до краю день за днем 

Добра і щастя золота криниця.  

Вітаємо з Днем народження 

Стрільчука Володимира Івановича 

Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще мріяти, творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє 

В здоров'ї й радості багато літ прожити!  

Білу Ірину Миколаївну 

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

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 

Здійснюються завжди заповітні мрії  

Спортивні здобутки 

 Вітаємо Семенова Дмитра, який виборов ІІ місце у Чемпіонаті 
міста з шахів серед спортсменів «Інваспорт» серед дорослих. 

 Вітаємо Ткачук Марію (І місце), Гнатюк Владислава (ІІ 

місце), Корнійчук Іванну (ІІІ місце), Лукасевич Василя (ІІІ місце) 

яка вибороли призові місця в Чемпіонаті Хмельницької області з насті-

льного тенісу серед спортсменів з обмеженими можливостями. 



Вітаємо з Днем народження 

Ст. 11 Вектор (№6) 31.03.2018 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

 

Вітаємо з Днем народження 

Іменинники квітня  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

студентку Е-21  групи ІІ курсу  спеціальності 

«Економіка»  

Старчевську Валентину Василівну 
 

Бажаємо Вам щастя і достатку, 

Ясного неба, сонця, тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була.  

Вітаємо з Днем народження 

 

студентку О-23 групи ІІ курсу  спеціальності 

«Облік і оподаткування»  

Штогун Юліанну Олександрівну 

 

Удачі, натхнення й духовного росту,  

Хай буде в житті усе легко та просто! 
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Вітаємо з Днем народження 

Корник Валентина Сергіївна   

Вінник Анатолій Володимирович  

Герасимова Тамара Іванівна  

Ленська  Ірина Анатоліївна   

Дабуляк Алевтина Василівна   

Смеречинська Антоніна Петрівна  

Шевчук Олександр Володитирович  

Нікітіна Наталя Миколаївна  

Вербова Алла Анатоліївна   

Щегельська Наталія Василівна  

07.04.1967  

11.04.1955  
13.04.1959  

13.04.1963  

15.04.1975  
17.04.1962  
17.04.1988 – 30 років  

23.04.1975  
24.04.1986  

29.04.1986  

студентку С-31  групи ІІІ курсу  спеці-

альності «Соціальна робота»  

Мирошнікову Вікторію Олексан-

дрівну  

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

Машевську Олену Юріївну  

Романюк Вікторію Борисівну  

студентів  групи Бо-32  ІІІ курсу  спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Мельник Богдана Віталійовича 

Романенко Віктора Івановича 

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

Боршуляк Ірину Миколаївну  

студентів О-21 групи ІІ курсу  спеціальності «Облік і оподаткування»  

Матковського Івана Олександровича  

Палій Євдокію Анатоліївну  

студента О-22 групи ІІ курсу  спеціальності 

«Облік і оподаткування»  

Дорожок Руслана Івановича 

студентку Е-31 групи ІІІ курсу  спеціально-

сті «Економіка»  

Волошин Христину Йосипівну  

Студента О-33 групи ІІІ курсу  спеціальності  

«Облік і оподаткування» 

Гнатюка Владислава Ігоровича  
Хай буде життя позитивним, 

Веселим, чудовим, активним, 

Багатим, щасливим і плідним, 
Цікавим, блискучим і гідним! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

студента Е-11  групи І курсу  спеці-

альності «Економіка»  

Решетюк Олександра Сергійо-

вича  

студентів О-21бз групи ІІ курсу спеціальності  

«Облік і оподаткування»  

Богач Інну Олексіївну 

Кащука Михайла Васильовича  

Кологойда Ксенію Петрівну 

Цішковського Богдана Віталійовича  

Нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди. 
Здоров’я, щастя, довгих років! І кожен день наро-

дження нехай залишає добрий слід! 

Хай сонце яскраво освітлює ваш шлях, 
а в двері ніколи не постукає сум.  

Бадьорості, радості, вірних друзів!  

Хай здоров'я, радість і достаток,  
Сиплються немов вишневий цвіт  

Хай малює доля з буднів свято,  

І дарує Вам багато літ!  

У цей святковий день бажаємо побільше посмішок, радості, сміху, успіхів, чудового 
настрою, багато-багато здоров’я, море квітів і подарунків, а ще виконання всіх ба-

жань!  

Бажаємо невичерпного запасу здоров’я. Щоб кожен день супрово-
джувався радісними подіями і посмішкою на обличчі. Нехай будь-які 

негаразди обходять стороною, а кращі якості допомагають в досягненні життєвих цілей.  

Нехай цей день стане першою сходинкою на шляху до нових починань і відкриттів у 
вашому житті. Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були дбайливі і щирі друзі, удача не 

забувала заглядати до вас як можна частіше! 

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, радісних 
подій, щасливих посмішок навколо, вірних друзів, а ще приєм-

них поїздок й  яскравих вражень!  

Здоров’я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 

Хай буде все у Вас гаразд!  

Хай сонечко світить із ясного неба,  

Бажаєм усього, чого тільки треба, 

Хай доля дарує довгого віку, 

Доброго здоров’я і щастя без ліку! 
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 Наші перемоги 
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Вельмишановний Михайле Євстафійовичу! 

 Щиро вдячні Вам за чуйну турботу та сприяння в 

організації незабутньої екскурсії по Старому місту та 

фортеці для делегації, яка завітала на запрошення до на-

шого міста у Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж. 

 Знаємо, що сердечне ставлення до кожного жите-

ля та гостя нашого міста є пріоритетним у Вашій діяльно-

сті. 

 Бажаємо, щоб та титанічна праця, яку Ви здійсню-

єте щоденно, направлена на сучасний розвиток та розбу-

дову туристичного центру нашого міста, принесла успіх. 

 Гостра проблема залучення наших юних співгромадян, які мають спеціа-

льні потреби та деякі особливості фізичного розвитку, в соціум, не втрачає своєї 

актуальності. 

Щиро вдячні, що, незважаючи на Вашу надзайнятість, Ви знаходите час для нас. 

 З повагою,  директор коледжу, к.е.н.  Тріпак М.М. 

Подяка меру 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

Свої матеріали для публікації, пропозиції та побажання щодо наповненості номеру журналу 

надсилайте за електронною адресою marinavoloshchuk@i.ua  або marinabormv@gmail.com  

Слово редактора 

17 січня 2017 року Верховною Радою України з 
метою вшанування мужності та героїзму захис-

ників незалежності, суверенітету та територіаль-

ної цілісності України, 
сприяння дальшому зміц-

ненню патріотичного 

духу в суспільстві, поси-
ленню суспільної уваги 

та турботи до учасників 

добровольчих формувань 
та на підтримку ініціати-

ви громадськості Поста-

новою №4261 14 березня 
було встановлено День українського доброво-

льця. Ми низько вклоняємося перед кожним 

захисником, який перебуває зараз на Сході, 
перед подвигом, завдяки якому зберігається 

цілісність української землі, а ми можемо спо-

кійно жити, навчатись, працювати, ходити вули-
цями нашого міста. Ми пам’ятаємо імена загиб-

лих на Сході та розділяємо біль втрати. 

Ми щиро віримо у перемогу та у світле 

майбутнє українського народу.  

03 березня студент ІІ курсу факультету 

«Облік та оподаткування» Матковський 

Іван Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу виборов ІІІ місце у чемпіонаті Хме-

льницької області з важкої атлетики серед 

юніорів до 20 років у ваговій категорії 77 кг., 

з сумою двоборства 170 кг.  

Вітаємо переможця! 

Спортивні здобутки 


