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 16 травня директор Подільського спеціального 

коледжу Мар’ян Миколайович Тріпак виступив з 

доповіддю на розширеному засіданні Комітету Верхов-

ної Ради України з питань науки і освіти, на якому роз-

глядалися питання виключно функціонування техніку-

мів і коледжів.  

 Відстоюючи інтереси двох інклюзивних коле-

джів – Харківського державного соціально-

економічного коледжу і Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу, Мар’ян Миколайович озвучив пропозиції 

щодо внесення змін до 

чинного законодавства, зокрема, питання щодо 

особливостей забезпечення сталого функціону-

вання та розвитку технікумів, коледжів і прирі-

вняних до них училищ вищих навчальних за-

кладів І-ІІ рівнів акредитації), щодо акредитації 

спеціальностей, умов зарахування випускників 

шкіл, а також фінансові питання. 

Виступ директора знайшов схвальні відгуки у 

народних обранців, які пообіцяли врахувати 

пропозиції, розглянути та внести зміни до чинного законодавства. 

 Міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич залиши-

лась небайдужою до проблем функціонування інклюзивних коледжів та висло-

вила найкращі побажання колективу Подільського спеціального коледжу та 

найкращим студентам Поділля. 

 Науковий журнал «Вектор Поділля» отримав державну реєстрацію та Свідоцтво від 

Міністерства юстиції України, в якому присвоюється журналу статус наукового видання, 

періодичність видання – 1 раз в рік. Засновником журналу «Вектор Поділля» є Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Програмні цілі 

«Вектора Поділля» – пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, осві-

ти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії. 

 Отримання державної реєстрації журналу є свідченням про визнання здобутків 

колективу коледжу на високому рівні та нову сторінку у науково-дослідній роботі ви-

кладачів коледжу.  Так, тепер викладачі Подільського спеціального коледжу, а також 

науковці, аспіранти, докторанти, студенти з різних куточків України можуть поділитися 

своїми науковими досягненнями та пошуками на сторінках нашого видання «Вектор 

Поділля».  Запрошуємо усіх до участі та чекаємо на матеріали для публікації у першо-

му номері журналу!  

Вектор Поділля 

 32300, Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець - Подільський, 
вул. Годованця, 13, кабінет № 309, тел.: (03849) 3-26-51, факс (03849) 3-26-51; email: Kp-peti@ukr.net 
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Слово директора 

Ст. 2 Вектор (№8) 31.05.2018 

День дублера в міській раді 

 

 Шановні студенти та 
педагоги! Ось і добігає до кінця 
2017-2018 навчальний рік, який 
приніс нам багато успіхів, пере-
мог, радості та посмішок! Щиро 
вдячний вам за напружену і плід-
ну роботу, завдяки якій ми маємо 
гарні результати. Так, на протязі 
травня студенти нашого вищого 
навчального закладу були актив-

ними учасниками загальноколеджівських та міських заходів: День 
дублера у міській раді, волонтерський рух “Будуємо Україну разом”, 
рекорд міста, тренінг “Адвокація змін”, гідно представляли коледж на 
ХІІІ Генеральній Асамблеї студентів України. 

На надзвичайно високому рівні студенти репрезентують наш ви-
щий навчальний заклад — бронзова медаль у Паралімпійських іграх, 
яку виборола Дімітрішина Кароліна — це великий успіх для усіх нас. 
Я щиро вітаю Кароліну і всіх студентів нашого коледжу та бажаю  
багато перемог у спорті і житті, нових знайомств та успіхів, адже пере-
мога — це результат  щоденної напруженої праці над собою.  

Я радий, що наші студенти демонструють свої таланти та вокальні 
здібності не лише на коледжівських заходах, але й поза стінами коле-
джу, є активними учасниками фестивалів, дарують тепло, любов ін-
шим (фестиваль “Повір у себе”, міжнародний фестиваль “Долина нар-
цисів”).  

Приємно, що студенти нашого закладу пам’ятають історію своєї 
країни, шанують її, є учасниками багатьох заходів, присвячених Дню 
пам’яті і примирення, Дню Перемоги, мітинга-реквієма “Герої нашого 
часу” та цікавляться й відкриті для знайомства з іншими державами 
ЄС (обговорення студентами теми ЄС у виховних заходах до Дня Єв-
ропи).  

Студенти коледжу є ініціативними та свідомими українцями, які 
поважають традиції, що яскраво продемонстрували упродовж Дня 
Вишиванки. Завдяки зусиллям студентів, викладачів, їх щоденній пра-
ці та перемозі на різних заходах коледж впевнено крокує вперед.  

Щиро вітаю переможця ХІІІ обласного конкурсу науково-
дослідних робіт — Олександра Борисовича Комарніцького та ба-
жаю успіхів у подальшій науковій роботі та реалізації науково-
дослідних проектів.  

Подільський спеціальний коледж достойно було представлено на 
розширеному засіданні комітету  Верховної Ради України з питань 
науки і освіти, на міжнародному форумі “Україна — країни Африки: 
культурно-освітній та соціально–економічний діалог”, за результатами 
роботи ІІ Міжнародної науково-практичної конференції вийшов дру-
ком збірник матеріалів, ми отримали свідоцтво про державну реєстра-
цію для видання наукового збірника “Вектор Поділля”. 

Дорогі мої студенти, я пишаюся кожним із Вас, ви неймовірно 

працьовиті та наполегливі, добрі, щирі, відкриті. Дорогі мої студенти 

та педагоги, я щиро вірю в успіх усіх наших задумів та планів, вірю, 

що разом, дружньою коледжівською сім’єю ми зможемо стати найкра-

щим і найуспішнішим серед усіх вищих навчальних закладів України. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

З повагою до Вас  

директор коледжу    Мар'ян Миколайович  Тріпак 

 4 травня 2018 р. у рамках Факультету 
муніципального управління відбувся День дубле-
ра у Камʼянець-
П о д і л ь с ь к і й 
міській раді. 
С т у д е н т и 
Подільського 
коледжу отри-
мали чудову 
м о ж л и в і с т ь 
побачили робо-
ту та насиче-
ний графік пер-
ших осіб міста. 
 Н а ш і 
студенти долу-
чились до ро-
боти міської ради та прийняли участь у 
вирішенні питань громадськості. Отже, Голик 
Анжела була директором департаменту 
містобудування та архітектури і отримала 
неоціненні знання муніципального менеджменту 
від Ігоря Володимировича Пиріжка, Білий 
Олександр займав посаду заступника завідувача 
відділу молоді та спорту департаменту 
гуманітарної політики Лілії Сергіївни Шкири, 
Губич Павло плідно працював у Департаменті 
житлово-комунального господарства пліч-о-пліч 
з Бабчинським Олександром Васильовичем, а 
Квітінська Марина стала дублером завідувача 

відділу з обслуго-
вування міської 
ради Елеонори 
В ʼ я ч е с л а в і в н и 
Левченко.  
 В і т а є м о 
наших студентів із 
в д а л и м 
закінченням Фа-
к у л ь т е т у 
муніципального 
управління та от-
р и м а н н я м 
сертифікату як 

с в і д ч е н н я   
наполегливої та копіткої праці над самовдоско-
наленням!  

 15 травня  – День кохлеарного імпланта в Україні. Другий 

рік поспіль в травні в багатьох містах проходять заходи, які об’єд-

нують десятки  людей, небайдужих до проблеми інклюзії та дітей і 

дорослих з особливими фізичними можливостями та освітніми 

потребами. У Виставковій залі Кам’янця-Подільського відбувся 

святковий захід для діток із вадами слуху. 

 Дякуємо голові Кам’янець-Подільського міськрайонного 

товариства інвалідів Тамарі Георгіївні Сосновській за запрошен-

ня та можливість студентам Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу долучитись до 

такого дійства. Приємно відчути щастя спілкування із дітьми та 

подарувати їм часточку своєї любові.  

День кохлеарного імпланта в Україні 

Марина ВОЛОЩУК 

Альона ГОДОВАНЮК 



Ст. 3 Вектор (№8) 31.05.2018 

Методичне об’єднання бібліотекарів 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 03 травня на базі Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу відбулось засі-

дання міського методичного об'єднання завідуючих бібліотеками 

та бібліотекарів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації міста Кам’янця-

Подільського. 

 Із привітальним словом до учасників засідання звернувся 

директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу, кандидат економічних наук, до-

цент – Тріпак Мар’ян Миколайович. Він розповів гостям про пере-

ваги навчання, структуру та основні здобутки навчального закла-

ду, успіхи, напрямки роботи, особливості продовження освіти, 

напрями і спеціальності, за якими проводиться підготовка фахів-

ців, а також поділив-

ся з планами на майбутнє. Пролунало чимало зацікавлених запитань 

слухачів – і жодне з них не залишилось без відповіді.  

Про свою роботу прозвітувала і завідувач бібліотекою коледжу Хей-

лик А.А. 

Основна тема, яка була винесена для обговорення: 

"Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифі-

кації та впровадження Універсальної десяткової класифікації". 

Засідання відбулось у форматі дискусії, яку розпочала викладач-

методист вищої кваліфікаційної категорії циклової комісії бібліотеч-

них дисциплін Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 

- Булаєнко Валентина Олександрівна. 

 Кожен з присутніх бібліотекарів мав змогу виступити, висло-

вити власну точку зору, запропонувати нові ідеї, цікавинки щодо 

питання інформаційного обслуговування користувачів і взагалі різних ділянок бібліотечної роботи. 

 Дякуємо колегам за плідну роботу!  

Концерт до методичного об’єднання бібліотекарів 

 До методичного 

об’єднання бібліотекарів, 

яке відбувалось у стінах 

нашого коледжу, студенти 

підготували святковий 

концерт. Композиція 

«Промені світла» від солі-

сток театру-студії сучасно-

го танцю «Абра» - Каріни і 

Вікторії вразила усіх при-

сутніх своєю експресивні-

стю та умінням виражати 

відтінки почуттів за допо-

могою способу самомови, 

що прийшов до нас із най-

давніших часів. Бібліотекарі покликані різьбити дитячі душі, 

ріднити “людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова – 

що може бути достойнішим” (О.Гончар) - ці слова влучно хара-

ктеризують сутність професії бібліотекаря. 

 Для бібліотекарів пролунав вірш «Що таке щастя?» у ви-

конанні Наталки Дуб та «Пісня про щастя», яку подарувала Ма-

рина Чобан, володарка ІІІ місця у ІІ Міжнародному пісенному 

фестивалі-конкурсі «Золотий птах» для дітей з особливими пот-

ребами, який відбувся під патронатом першої леді України Ма-

рини Порошенко. А на останок, студенти ділились щастям з 

усіма присутніми, виконавши пісню-побажання «Щастя, добра і 

любові».  

Альона ХЕЙЛИК 

Марина ВОЛОЩУК 

  Вийшов друком збірник матеріалів ІІ Мі-

жнародної науково-практичної конференції 

«ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГ-

МАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ»!!!  

 Вітаємо усіх, хто став учасником конфе-

ренції та долучив-

ся до обговорення 

актуальних питань 

інклюзивної осві-

ти, інновацій, спів-

робітництва та 

партнерства.  

 Б а ж а є м о 

подальших успіхів 

у  н а у к о в о -

дослідній діяльно-

сті!    

ЗАПРОШУЄМО  
УСІХ ДО УЧАСТІ У ІІІ МІЖНАРОДНІЙ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ!  
 
З повагою,  
Подільський спеціальний навчально -
реабілітаційний соціально-економічний коледж.  

Збірник матеріалів ІІ Міжнародної нау-

ково-практичної конференції 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 4 Вектор (№8) 31.05.2018 

Мітинг-реквієм “Пам’ятаємо! Перемагаємо!” 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Відповідно до Указу Президента П. Порошенка від 

24.03.2015 року, згідно якого 8 травня в Україні відзначається 

День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої 

світової війни, а 9 травня - День Перемоги над нацизмом.  

 8 травня студенти 

Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного ко-

леджу взяли участь в 

урочистій ході та провели 

м і т и н г - р е к в і є м 

« П а м ’ я т а є м о ! 

Перемагаємо!» біля могили 

Невідомого солдата, яка зна-

х о д и т ь с я  н а 

Р у с ь к о ф і л ь в а р е ц ь к о м у 

цвинтарі. 

  Студенти коледжу 

віддали данину пам’яті жертвам війни, згадали про наслідки 

Другої світової війни для українського народу. На урочистому 

заході були присутні секретар 

Кам’янець-Подільської міської 

ради Васильянов Дмитро 

Сергійович, заступник голови 

Ради ветеранів міста Підскоцька 

Надія Костянтинівна, член 

пр авління міської  сп ілки 

ветеранів Афганістану Довбиш 

Олександр Михайлович, які 

з а к л и к а л и  м о л о д ь  м і с т а 

пам’ятати про подвиг полеглих у 

Другій світовій війні, шанувати 

та поважати історію країни. Усі 

присутні схилили голови у хвилині мовчання перед світлою 

пам’яттю тих, хто віддав своє життя за захист рідного краю, 

увійшовши в безсмертя. Учасники мітингу поклали квіти до 

могил всіх, хто не повернувся з тієї війни.  

  

 7 травня у Подільському спеціальному 

коледжі відбулась загальноколеджівська лінійка 

до Дня пам’яті та 

примирення. Ведучі 

лінійки ознайомили 

усіх присутніх з Ука-

з о м  П р е з и д е н т а 

У к р а ї н и  в і д 

24.03.2015 року, згідно якого 8 травня в Україні, 

як і у світі, відзначається День пам’яті та при-

мирення, присвячений пам’яті жертв Другої 

світової війни, а 9 травня - День Перемоги над 

нацизмом.  

 Студен-

т и  т а 

в и к л а д а ч і 

Подільського 

коледжу схи-

лили голови у 

хвилині мов-

чання, вшано-

вуючи пам'ять 

героїв, полег-

лих у Другій 

світовій війні, 

та в знак про 

те, що сучасне покоління завжди пам’ятатиме про 

подвиг, який полеглі солдати здійснили в ім’я 

майбутнього нашої країни.  

День пам’яті і примирення 

 10 травня в Подільському спеціальному коледжі відбувся виховний захід до 

Дня Перемоги. 

 Студенти коледжу підготували відеоматеріали, які на мить перенесли усіх в 

той час грізних і важких років Другої світової війни. Вірш «Синочку, рідний, чуєш, 

як курличуть...», який виконала Дуб Наталія, був просякнутий болем та сумом втрати 

за тими, хто поліг у війні. Ведучі заходу віддали 

шану подвигу наших земляків – Барабанова Петра 

Івановича, Бєлова Євстихія Омеляновича, Ушакова 

Олександра Кириловича та щораз нагадували усім 

присутнім про важкі втрати та сумні сторінки істо-

рії, які назавжди вкарбувалися в пам’яті у кожного 

громадянина країни.  Студенти майстерно викона-

ли пісні, присвячені Дню Перемоги – «Мальви», «Перемога». На святі виступила 

представник програми "Music Camp International" та привітала усіх з Днем Пере-

моги, який є знаменною датою в історії українського народу та про який потрібно 

пам’ятати молодому поколінню, й шанувати подвиг кожного загиблого на цій 

страшній війні заради майбутнього країни. Усі присутні у хвилині мовчання схи-

лили голови перед подвигом усіх тих, хто героїчно захищав нашу землю. 

День Перемоги у коледжі 
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Студенти коледжу і Всеукраїнський волонтерський рух  

“Будуємо Україну разом” 

Фестиваль “Повір у себе” 

 4 квітня відбувся фестиваль «Повір у себе» для 

дітей з обмеженими функціональними можливостями. 

Почесною гостею цього фестивалю була заслужена арти-

стка України Ірина Зінковська.  

 Серед запрошених була також студентка Подільсь-

кого коледжу Аля 

Касап, яка викона-

ла пісні «Музика 

рідного дому» і 

«Перші почуття».  

 Метою цьо-

го фестивалю є 

розвиток творчих 

здібностей дітей та 

молоді з функціо-

нальними обме-

женнями, самост-

вердження та реалізація їх талантів. Назва фестивалю 

«Повір у себе» найбільш об’єктивно підкреслює його 

суть – здійснення підтримки талановитої молоді, мотива-

ція повірити в себе та свої можливості.  

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

Олександр КОВАЛЬЧУК 

 10 травня студенти Подільського спеціального коледжу Квітінська Марина, 

Ковальчук Олександр, Білінська Олена, Корнійчук Іванна відвідали презентацію 

Всеукраїнського волонтерського руху «Будуємо Україну разом» (БУР).   

 «Будуємо Україну разом» - це рух, який має на меті розвивати 

ініціативність української молоді, зробити молодь мобільною та об’єднати її нав-

коло принципів взаємодопомоги і відповідальності. Студенти коледжу виявили 

бажання стати волонтерами. Дякуємо за запрошення Лілії Сергіївні Шкирі, за-

ступнику завідувача відділу молоді та спорту департаменту гуманітарної політики 

Кам’янець-Подільської міської ради.  

17 травня — День Вишиванки 

Аля КАСАП 

Марина ВОЛОЩУК 

реабілітаційний соціально-економічний коледж висло-

влює щиру подяку організаторам фестивалю за запро-

шення, за неповторну можливість долучитися до захо-

ду, який об’єд-

нав людей, різ-

них за віком та 

сильних духом, 

і які мають не-

переборне ба-

жання перема-

гати.  

 Приємно, 

що активну 

участь у органі-

зації фестивалю взяв Снятинський районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

 Подільський спеціальний коледж бажає всім 

молодим людям та дітям з спеціальними освітніми пот-

ребами та можливостями не здаватися, залишатися 

завжди впевненими у собі, бути енергійними, сильни-

ми та вірити в себе. 

 Студенти та викладачі Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу долучилися 

до святкування Дня вишиванки 17 травня, в 

день, коли вся Україна пишно вбралась у ви-

шиванки та віддала шану українській традиції 

та історії.  

 Здавна вишиванка вважається могутнім 

символом благополуччя та достатку в родині, а 

День вишиванки – згуртовує українців та 

символізує національну єдність для українців. 

Усі студенти коледжу активно фотографу-

валися у вишиванках, пишаючись ними.  

 Щиро вдячні всім студентам 

Подільського спеціального коледжу, за те, 

що вони є такими патріотами своєї країни, свідомі та достойно відносяться до 

традицій й історії свого народу! Ми щиро пишаємось вами!  

 Слава Україні!  Героям слава!  

Марина ВОЛОЩУК 
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Олег  КОРКУШКО 

Марина ВОЛОЩУК 

Форум “Україна — країни Африки: культурно-освітній та соціально-

економічний діалог” 

ного навчально-реабілітаційного соціально -

економічного коледжу; 

- Вадим Кондрат – радник міського голови. 

 Мета форуму: зближення освітньо-наукового 

та культурного середовища України та країн Африки, 

виявлення точок дотику та бар’єрів україно-

африканського співробітництва. 

 Основні питання, які обговорювались на фо-

румі: 

- глобальні 

проблеми соці-

а л ь н о -

е к о н о м і ч н о ї 

інтеграції кра-

їн Африки; 

- культурно-

цивілізаційні 

о с о б л и в о с т і 

розвитку країн 

Африки та 

франкомовні країни Африканського континенту; 

- перспективні вектори україно-африканського співро-

бітництва та діалог культур, освітня й економічна вза-

ємодія; 

- Африка – новий світоцивілізаційний полюс емер-

джентності. 

 Делегація з міста Кам’янця-Подільського щиро 

вдячна за запрошення координатору форуму Ірині 

Іващук – доктору економічних наук, професору кафе-

дри міжнародної економіки ТНЕУ.  

 Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської 

міської ради висловив щиру вдячність Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному коледжу за 

активну участь у загальноміських заходах та запросив 

долучитися до 

встановлення 

рекорду Укра-

їни «Живий 

герб» 18-20 

травня в рам-

ках проведен-

ня Дня міста.  

 Приєм-

но, що ініціа-

тивність сту-

дентів коле-

джу знаходить схвальні відгуки у представників міської 

влади і, звичайно, студентство радо приєднується до 

активної молоді міста та радо долучається до встанов-

лення рекорду.  

 18 травня студенти Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного ко- 

Рекорд міста  

 15 травня у Тернопільському національному еко-

номічному університеті відбувся форум «Україна – краї-

ни Африки: культурно-освітній та соціально-

е к о н о м і ч -

ний діалог». 

Захід відбувся у 

співпраці Терно-

пільського націо-

нального економі-

чного університе-

ту з Українським 

національним ко-

мітетом Міжнаро-

дної Торгової Па-

л а т и ,  Г О 

«Африканська Рада в Україні» та ГО «Стратегічні іннова-

ційні студії». 

 На форум була запрошена делегація з міста Кам’я-

нця-Подільського, до якої увійшли: 

- Олег Корку-

шко – к.е.н., 

доцент, заступ-

ник директора з 

наукової роботи 

По дільсько го 

с п е ц і а л ь н о г о 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційно-

го соціально-

е к о н о м і ч н о г о  к о л е д ж у ; 

- Ірина Гуменюк – к.е.н., завідувач кафедри економіки, 

фінансів, обліку та оподаткування Подільського спеціаль- 

леджу взяли активну участь у встановленні рекорду 

України «Живий герб» в рамках проведення Дня міста. 

 3200 учнів та студентів долучилися до дійства та 

на території Міського стадіону імені Г. Тонкочеєва 

у т в о р и л и 

і с то р ич н и й 

герб Поділля 

– золоте сон-

це та обрам-

лення синьо-

го кольору. 

72 студента 

Подільського 

спеціального 

коледжу до-

лучилися до 

у т в о р е н н я 

обрамлення 

герба.  

 Рекорд зафіксував експерт Книги рекордів Украї-

ни та подякував усім присутнім за ініціативу.  
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 День науки — професійне свято працівників науки, який відзначається у 

третю суботу травня в Україні, встановлений Указом Президента від 14.02.1997 № 

145/97. Мета цього свята – вшанування наукових традицій, досягнень та 

результатів досліджень учених, якими ми цілком справедливо пишаємося, і на 

яких покладаємо великі сподівання. Наполеглива праця науково-педагогічних 

працівників примножує здобутки в науці, вихованні громадян нашої країни.  

 За реалізацію основних завдань у сфері науково-дослідної роботи 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу та з нагоди Дня науки директор коледжу,. к.е.н., доцент Мар’ян Мико-

лайович Тріпак висловив подяку та побажав подальших успіхів у науковій та 

педагогічній роботі Максиму Павловичу Киселюку, к.т.н., викладачу навчаль-

них дисциплін природничо-математичного циклу, 

Олені Григорівні Дужевій, в.о. завідувача кафедри 

соціальної роботи та психології, Оксані Миколаївні Комарніцькій, викладачу 

економічних дисциплін.  

 ВІТАЄМО викладачів Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу та бажаємо подальших 

успіхів у науковій діяльності та втіленні науково-дослідних проектів і планів!   

 17 травня в Подільському спеціальному коледжі відбувся мі-

тинг-реквієм «Герої нашого часу», приурочений вшануванню пам’яті 

загиблих земляків у боротьбі за територіальну цілісність держави. На 

мітингу виступив Мар’ян Миколайович Тріпак, директор коледжу, 

ініціатор встановлення Меморіальної дошки в честь Романа Микола-

йовича Наглюка та створення «Калинової алеї слави», який звернув-

ся до усіх присутніх з словом та закликав шанувати й цінувати муж-

ність та героїзм захисників 

державного суверенітету і 

територіальної цілісності 

України, поважати пам'ять 

про тих, хто віддав своє жит-

тя за рідну землю. Мар’ян Миколайович згадав про Наглюка Романа Ми-

колайовича, який увійшов у вічність, виконуючи військовий обов’язок й 

закликав усіх студентів берегти пам'ять про героїв: «Калина – дерево укра-

їнського роду, а маленькі деревця, висаджені минулого року на «Калиновій 

алеї слави», символізують душу кожного героя-захисника рідної землі». 

 Студенти підготували вірші та пісні, присвячені пам’яті загиблих 

героїв країни. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять Наглюка 

Романа Миколайовича, а також всіх загиблих бійців, які поклали найдорожче – своє життя – за єдину незалежну 

Україну. Після мітингу усі присутні поклали квіти біля Меморіальної дошки Романа Миколайовича Наглюка.  

Слава Україні! Героям Слава!  
Марина ВОЛОЩУК 

Подяка до Дня науки 

Виставка коледжу до Дня міста “Кам’янець — острів скарбів 2018” 

 19 травня студенти та викладачі Подільського спеціального коледжу долу-

чилися до урочистих за-

ходів приурочених до 

Дня міста «Кам’янець – 

острів скарбів 2018» та 

підготували виставку 

д е к о р а т и в н о -

прикладного мистецтва і 

профорієнтаційних мате-

ріалів з метою популяризації та ознайомлення кам’янчан і гостей міста з освітнім 

простором Кам’янця-Подільського та самого Подільського спеціального навчаль-

но-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.  
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Лінійка до Дня Європи 

 24 травня в 
П о д і л ь с ь к о м у 
спеціальному коледжі 
відбулись виховні за-
ходи, присвячені «Дню 
Європи», відповідно 
до Указу Президента 
України від 19 квітня 
2003 року № 339/2003 
"Про День Європи", 
розпорядження голови 
Х м е л ь н и ц ь к о ї 
облдержадміністрації 
від 07.05.2018 року № 
436/2028-р. День Європи – це символ започаткування 
нової успішної моделі взаємної співпраці між держава-
ми, яка ґрунтується на спільних цінностях свободи, по-
ваги до прав людини, верховенства права й цінує 
інтереси всіх учасників. У коледжі було проведено ряд 
заходів, в ході яких студенти ознайомились з ідеями та 
пріоритетами ЄС, цінностями, які впроваджує та якими 
керується Європейський Союз, об’єднуючи держави 
навколо вирішення актуальних та нагальних проблем.
 ЄС – це унікальне економічне і політичне 
об’єднання європейських країн, які сформували 
«загальний ринок», котрий, насамперед, забезпечує 
вільне пересування товарів і людей. У межах ЄС 
функціонує власний парламент, уповноважений ухвалю-
вати рішення в широкому діапазоні сфер: від питань, 
пов’язаних із захистом навколишнього середовища, до 
встановлення тарифів на мобільний зв’язок. Під час об-
говорення повідомлень про сутність та структуру ЄС 
студентство Подільського спеціального коледжу актив-
но обговорювали сутність та пріоритети ЄС й 
особливості їх впровадження в Україні.  

 21 травня в 
Подільському спеціа-
льному коледжі відбу-
лась загальноколежів-
ська лінійка, присвяче-
на Дню Європи, відпо-
відно до Указу Прези-
дента України від 19 
квітня 2003 року № 
339/2003 "Про День 
Європи", розпоряджен-
ня голови Хмельниць-
кої облдержадміністра-
ції від 07.05.2018 року 
№ 436/2028-р. День 
Європи – це щорічне святкування миру, єдності, спрямо-
ване на поширення ідей європейської ідентичності. Сту-
денти коледжу підготували інформативне повідомлення 
про історію свята в Україні та за її межами, про символі-
ку Європейського Союзу. Так, на сьогодні День Європи з 
єдиною європейською валютою євро, синім прапором, на 
якому зображено коло золотих зірок, та гімном (музика 
гімну взята з Дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена, 
слова – Фрідріха фон Шиллера, «Оди радості») є політич-
ним символом та атрибутом Європейського Союзу. 
«Єдність у різноманітті» - це девіз Європейського Сою-
зу, який означає те, що завдяки ЄС мешканці європейсь-
ких країн поєднуються у співпраці заради миру і добро-
буту, а численні культури, традиції та мови держав Євро-
пи є безцінним активом цього континенту. Приємно, що 
студенти коледжу є ініціативними, свідомими українця-
ми, які пам’ятають про традиції та історію країни й відк-
риті для знайомства з іншими державами ЄС.  

Студенти коледжу на XIII Генеральній асамблеї студентів України 

Міжнародний фестиваль “Долина нарцисів” 

Виховні години до Дня Європи 

 18-20 травня відбулось засідання ХІІІ Генеральної асамблеї студентів 
України, на якому відбулись вибори членів виконавчого комітету. До загальних 
обов’язків члена виконавчого комітету (незалежно від напряму роботи) належить 
участь у формуванні та реалізації політики Асоціації з питань, що стосуються її 
статутної діяльності, та здійснення представницьких функцій. Вперше серед 
кандидатів на посаду члена виконавчого комітету з культурно-масової роботи та сту-
дентського спорту висунуто студента Подільського спеціального коледжу – Олек-
сандра Ковальчука. Українська асоціація студентів (УАС) є незалежним та 
демократичним національним об’єднанням студентів України, яке об’єднує орга-
ни студентського самоврядування, студентські громадські організації, 
студентські клуби та наукові товариства, що діють у вищих навчальних закладах України, а також окремих ак-
тивних студентів з метою захисту прав та представництва інтересів української студентської громади на 
національному й міжнародному рівнях.   

 19-20 травня відбувся міжнародний фестиваль для людей з інвалідністю 

«Долина нарцисів» у м. Хуст. На фестивалі виступило близько 147 учасників з 

різних куточків України, а також з Литви та Білорусі. Серед учасників була також 

студентка нашого коледжу – Наталія Вигівська, яка демонструвала свої вокальні 

здібності на відкритті фестивалю (19 травня, пісні «Матерям», «Перепілочка» і 

«Волшебник-недоучка») та на конкурсній програмі (20 травня, пісні «Родина» та 

«Україна-ненька»). Дякуємо за запрошення організаторам неймовірного свята, яке 

зібрало багато особливих дітей, сильних духом та надзвичайно талановитих. Фес-

тиваль подарував усім багато яскравих вражень, емоцій та знайомств й підтвердив 

важливість його проведення.  

Марина ВОЛОЩУК  

Альона ГОДОВАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК  



Ст. 9 Вектор (№8) 31.05.2018 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вітаємо переможця обласного конкурсу! 

 Олександр Борисович КОМАРНІЦЬКИЙ – переможець об-
ласного конкурсу! 
 17 травня у сесійній залі Хмельницької обласної ради 
відбулося нагородження дипломами переможців ХІІІ обласного кон-
курсу науково-дослідних робіт.  
 Зокрема, другу премію у номінації «Гуманітарні НДР» за 
монографію «Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти 
радянської України у 1920-1930-х рр.» здобув доктор історичних наук, 
доцент, викладач нашого коледжу О. Б. Комарніцький.  
 Нагороджених привітали перший заступник голови обласної 
ради Н. В. Андрійчук та голова постійної комісії обласної ради з пи-
тань освіти, науки, молоді, спорту і туризму І. П. Ящук.  

Тренінг “Адвокація змін” 

 23 травня відбувся тренінг «Адвокація змін», спрямований на ознайомлення з сутністю та особливостями 

просування і реалізація прав й інтересів певної соціальної групи (адвокація). 

Тренінг проводив Михайло Будурович спільно з 

Сергієм Волковинським, представниками ВІ 

«Активна громада» («Інститут «Республіка»).  

 Серед учасників тренінгу – студент нашого 

коледжу Олександр Ковальчук , голова 

студентської ради та Альона Володимирівна Го-

дованюк, завідувач організаційно-виховного та 

наукового відділу, викладач економічних 

дисциплін Подільського спеціального коледжу. На 

заході були також присутні студенти інших вищих 

навчальних закладів, молодь міста. 

 Дякуємо організаторам за інформативність та креативний підхід у викладенні 

матеріалу, а також за цікаві завдання й відкритість до співпраці.  

Ірина ГАРБАРЕЦЬ 

Марина ВОЛОЩУК  

Марина ВОЛОЩУК 

 Скарбниця спортивних досягнень Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу поповнилася ще однією нагородою. 

Студентка ІІІ курсу, групи О-33 ДІМІТРІШИНА Кароліна 

здобула бронзову медаль у складі паралімпійської збірної 

України з сидячого волейболу у Міжнародному турнірі в 

Китаї.  
 Директор коледжу Мар'ян Миколайо-

вич Тріпак привітав студентку з перемогою та 

побажав перемог  у спорті та   ж и т т і , 

успіхів і нових звершень! 

 Вітаємо Кароліну у рідному коледжі! Ми 

пишаємося тобою, ти є гордістю коледжу, на-

шого  славетного міста та цілої країни!  

 

Вітаємо зі спортивними досягненнями! 



ВІТАЄМО! 

Ст. 10 Вектор (№8) 31.05.2018 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вітаємо з Днем народження 

Касапа  

Вадима Володимировича  

Нехай здоров’я завжди добрим буде, 

Щоби в роботі ладилось все, 

За справи добрі хай шанують 

люди, 

У дім хай доля затишок несе.  

Вітаємо з Днем народження Вітаємо з Днем народження 

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 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо миру і світлої долі,  

Запалу, енергії, сили доволі.  

Творчого вогнику, віри й на-

снаги, Щедрості серця, людсь-

кої поваги.   

Вітаємо з Днем народження 

Здоров’я міцного і сили, 

Тепла і сонця, доброти, 

Нехай Вас по життю оточує 

Любов і мир, скрізь максимум 

краси!  

 

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

Хай повниться до краю день за днем 

Добра і щастя золота криниця.  

Нехай життя  

наснаги додає 

Десятки літ ще мріяти, 

творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє В здо-

ров'ї й радості багато літ прожити!  

Незабутніх вражень, 

щасливих подій, 

Здійснення задумів, 

втілення мрій! 

Хай прекрасним цві-

том шлях життя рясніє, 

Здійснюються завжди 

заповітні мрії! 

Мельник  

Юлію   

Вікторівну 

Шевчук  

Наталію Станіславівну 

Складанівського 
Олега 

Леонідовича 

Безкубську  
Надію 

Валентинівну  

Вітаємо з Днем народження 

Нехай стежки всі 

стеляться крилато, 

Та будуть чисті, рів-

ні, мов струна, 

А також хай добро не 

оминає хату, 

Як не обминає цвіт 

весна! 

Вітаємо з Днем народження 

Праскову  

Ларису 

Василівну  

Дудченко 
  Володимира 
Степановича  

Вітаємо з Днем народження 

Жарчука Сергія Григоровича  

Райтаровську  

Світлану 

Леонідівну  

Хай будуть з Вами 

здоров’я та сила, 

Хай доля буде лас-

кава і щира! 

Щоб ніколи не знали 

Ви втоми! 

Хай мир і злагода 

будуть у домі. 

В цей дорогий для 

серця день 

Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих при-

вітань, 

Від зірок здійснення 

бажань! 

Від сонця - світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була!  



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Вітаємо з Днем народження 

Іменинники червня  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

студентів С-21 групи ІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна 

робота»  

Климак Людмилу Андріївну  

Перебендюк Крістіну Олександрівну  

Семенова Дмитра Олександровича  
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 

студентів О-23 групи ІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»  

Картинніка Юрія Дмитровича  
Крижука Олега Сергійовича  
Пилипчук Ганна Миколаївна  

Луканя Павла Дмитровича 

Удачі, натхнення й духовного росту,  

Хай буде в житті усе легко та просто! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Валіцька Людмила Олегівна 

Киселюк  Максим Павлович  

Гаврилюк  Надія  Михайлівна 

Каспров Василь Іванович  

Козак Валентина 

Володимирівна 

Дутка  Вікторія Григорівна  

Свирида Ольга Василівна  

Блажко  Наталія Василівна   

06.06.1991. 

06.06.1982. 

09.06.1958. – 60 років  

18.06.1961. 

21.06.1963. 

23.06.1973. – 45 років  

30.06.1977. 

30.06.1987. 

Ріль Наталію Анатоліївну 

студентку  групи С-12  І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Цупу Ліну Олегівну 

студентів О-21 групи ІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Миколюка Богдана Ярославовича 

Гончарук Наталію Анатоліївну 

 Білого Олександра Юрійовича  

Худик Дмитра Вадимовича 

Суху Олену Ігорівну 

Юрченко Вадима Олександровича  

студентів Е-11  групи І курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

Зелінського Артема Олеговича 
Зелінського Дениса Олеговича 

студента групи Бо-32  ІІІ курсу  спеціальності 5.03050901 

«Бухгалтерський облік»  

Ремішевського Микиту Олександровича  

студента О-11  групи І курсу  спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»  

Данько Вадима Сергійовича  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

студентів С-11  групи І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Муржака Богдана Віталійовича  

Чаплінцеву Діану Ігорівну  

студентів  групи Бо-31  ІІІ курсу  спеціальності 5.03050901 

«Бухгалтерський облік»  

Сідорова Родіона Романовича  

Мельник Катерину Сергіївну 

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 вико-

нання всіх бажань!  

Бажаємо невичерпного запасу здоров’я. Щоб кожен день супроводжувався 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 відк-
риттів 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 приємних 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! 

студентку С-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 

5.13010101 «Соціальна робота»  

Хай буде життя позитивним, 
Веселим, чудовим, активним, 

Багатим, щасливим і плідним, 

Цікавим, блискучим і гідним! 

Вітаємо з Днем народження 

студентів О-22 групи ІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

студентrку О-33 групи ІІІ курсу  спеціально-

сті 071 «Облік і оподаткування»  

Ничвидюк Ілону Сергіївну 

Благополуччя і весни, 

Втілення задумів, мети, 

Богатства, розкошів і 

статків, 

Щастя і радості завжди!  

студентку С-22 групи ІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Адамовську Наталію Русланівну  

Вітаємо з Днем народження 

Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки!  

студентів О-21бз групи ІІ курсу спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» заочної форми 

навчання на контрактній основі, БАКАЛАВР 

Бендашевського Богдана Михайловича 
Кубатого Ярослава Васильовича 
Кудрик Оксану Володимирівну 
Масловську Тетяну Петрівну 



 

 Згідно листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-331 від 22-
22.05.2018 р. у зв’язку з поширенням випадків отруєння школярів газоподі-
бними речовинами та з метою організації 
заходів безпеки в місцях перебування дітей 
дошкільного віку, учнів та студентів у По-
дільському спеціальному навчально-
реабілітаційному соціально-економічному 
коледжі 31 травня проведено виховний 
захід щодо контролю випадків отруєння 
газоподібними речовинами та запобігання 
терористичним актам і поводження з ви-
бухонебезпечними предметами.  Олег Лео-
нідович Складанівський, викладач захисту Вітчизни провів виховну годи-
ну зі студентами коледжу, на якій ознайомив усіх присутніх з основами 
самозахисту та правилами поведінки під час терористичних актів, видами 
терористичних актів у різних країнах та причинами виникнення тероризму. 
Також студенти ознайомилися з різновидами шкідливих, вибухонебезпеч-
них предметів і речовин та основними правилами поведінки у разі виявлен-
ня боєприпасів і застережними знаками. Під час виховної години викорис-
товувалась презентація та відеоматеріали, які були яскравою ілюстрацією 
до теми обговорення. Тема виховної години була надзвичайно цікавою та 
пізнавальною, знайшла активне обговорення 
серед студентів коледжу.  
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 29 травня у РЦКіМ «Розмай» відбулась прем’єра вистави народно-

го драматичного театру міського будинку 

культури за комедією Робіна Хоудона 

«Розкішне весілля» (режисер-постановник – 

Інна Семенків). Захід відбувався за підтрим-

ки Департаменту гуманітарної політики.

  Прекрасна вистава згуртувала учнів 

та студентів міста навколо світлої мети - 

допомогти у зібранні коштів на лікування 

маленькому кам’янчанину Денису Пастуш-

ку, який потребує операції за кордоном (пересадка кісткового мозку). До 

благородної справи долучилися студенти Подільського спеціального ко-

леджу – за ініціативи Первинної профспілкової організації профспілки пра-

цівників соціальної сфери України працівників навчального закладу, яка 

придбала квитки, - студенти та викладачі мали можливість відвідати ви-

ставу та стати активними учасниками цієї без-

прецедентної події.  

Вистава у “Розмаї”  

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 
Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Людмила ВАЛІЦЬКА 

Повір у себе, і в тебе повірять 

інші! 
 

Знаєш, ти не обмежений фізично, 

І ці слова — не твоя історія, 

В твоїй душі живе політ, 

А доля, то складна теорія. 

В твоїх очах є світло, 

Такого ніде немає, 

Усмішка твоя привітно, 

Всіх довкола окриляє. 

Так за твоїми плечима, 

Біль, втома та боротьба, 

А попереду за дверима, 

Чекає тебе випробувань юрба. 

Щоранку ти прокидаєшся, 

В надії полегшення зустріти, 

Ти із хворобою змагаєшся, 

Просиш тіло, не боліти. 

Коли ніч дорогу просить, 

Ти їй вікно відкриваєш, 

Так тіло неслухняне голосить, 

Але ти вперто перемагаєш. 

Ти зовсім не обмежений фізично, 

А людина особлива, 

В тобі внутрішній світ, 

Ти з Божого лика краплина. 

Повір, друже, в себе, 

І в тебе інші повірять, 

Стояти й плакати не треба, 

Бо життя на двоє не ділять. 

Хоч «до» і «після» нема, 

А є повна історія твоєї долі, 

Ти не сумуй дарма, 
А змінюй життєві теорії. 

 
Аля Касап 


