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Нагороди Ст.10-12 

У довідково-енциклопедичне та біографічне видання 

«Державні нагороди України. Кавалери та лауреати» 

увійшла стаття про життєвий та професійний шлях, а та-

кож про науково-дослідні здобутки Мар’яна Миколайо-

вича Тріпака, Заслуженого працівника освіти України, 

к.е.н., доцента, директора Подільського спеціального ко-

леджу. У виданні акцентується увага також на 

інноваційній діяльності Мар’яна Мико-

лайовича, впровадженні ініціатив щодо 

реструктуризації закладу, оскільки Подільський коледж – 

єдиний державний заклад вищої освіти, який готує молод-

ших спеціалістів і бакалаврів з числа молодих людей з 

інвалідністю. Мар’ян Миколайович є автором понад 70 

публікацій, з яких 50 - наукові, а також монографій, 

підручників та навчальних посібників для студентів ВНЗ, рекомендованих 

МОН України, на які надихає родина директора – дружина Ярослава 

Володимирівна Топорівська, к.п.н., доцент (ТНПУ імені В.Гнатюка) та син 

Святослав (студент Коледжу економіки, права та інформаційних технологій 

ТНЕУ).  

 Щиро вітаємо Мар’яна Миколайовича! Своїми науково-дослідними та 

управлінськими здобутками Ви, Мар’яне Миколайовичу, доповнюєте величні 

сторінки розвитку української освіти і науки, примножуєте та 

розвиваєте славетні традиції української науки. Бажаємо Вам 

нових перемог, натхнення, втілення амбітних, науково-

освітніх та інноваційних ідей та проектів, сміливо запровад-

жуючи інноваційні форми навчання і сучасні освітні моделі, 

що мають істотний вплив на соціально-економічний, освітній 

та культурний розвиток держави! 

 22 травня студенти Подільського коледжу під 

керівництвом кафедри фінансів, економіки і 

економічної кібернетики прийняли активну участь у 

фестивалі науки і творчості «НАУКОВИЙ ПІКНІК У 

ВИШИВАНЦІ» з нагоди 100 річчя Подільського держав-

ного аграрно-технічного університету. 

 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 -

реабілітаційний соціально-

економічний коледж пред-

ставили: в.о. завідувач ка-

федри фінансів, економіки і 

економічної кібернетики 

Годнюк І.В., викладач ка-

федри Сушарник Я.А. та 

студенти групи О-31б: Загородня Ольга, Брозницька 

Анастасія, Любий Руслан і Лукасевич Василь. Студен-

ти коледжу мали можливість поспілкуватися зі студентами  

 та викладачами вищих навчальних закладів, обговорити 

актуальні проблеми сучасної 

економічної науки та предста-

вили свої наукові роботи, яки-

ми зацікавився Іванишин Во-

лодимир Васильович, ректор 

Подільського державного аг-

рарно-технічного університету, 

д.е.н., професор й відзначив 

важливість цих робіт в сучас-

но м у р о звит к у кр а ї ни . 

Участь у заході також прийняли: науковці, викладачі, 

шкільні вчителі, студенти, учні, дошкільнята, ентузіасти, 

любителі, наукові гуртки, громадські об'єднання, народні 

майстри та всі, хто популяризує науку і цікавиться 

пізнанням навколишнього світу, хто створює, презентує і 

цінує продукцію народної творчості . 

Науковий пікнік у вишиванці 

Студентські сходини “Notabene” 

mailto:Kp-peti@ukr.net
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Збірник ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

Ось і підходить до завершення 2018-

2019 навчальний рік. Позаду — успіш-

ний та плідний рік, участь у конферен-

ціях, форумах, круглих столах, турні-

рах, молодіжних проектах, заходах, що 

проводяться на рівні міста. 

Дорогі студенти, щиро вдячний Вам за Вашу ефективну роботу, 

наполегливість та перемоги у навчанні, у науково-дослідній роботі й 

у спорті. 

Шановні викладачі! Щиро вдячний Вам за професіоналізм, відда-

ність справі, терпіння та успішну роботу. Завдяки високому рівню 

професійної підготовки випускники коледжу є конкурентоспромож-

ними на сучасному ринку праці, затребуваними спеціалістами в 

Україні й за кордоном. 

Знання, що закладаються студентам, майбутнім професіоналам 

своєї справи в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі, нині й у перспек-

тиві, є мотивацією успішної професійної й науково-дослідної діяль-

ності підприємств, фірм та організацій країни.  

Подільський спеціальний коледж продовжує динамічно розвива-

тись: збільшилась кількість актуальних для сучасного ринку праці 

спеціальностей, розширюється спектр освітньо-кваліфікаційних рів-

нів підготовки (повна загальна середня освіта, молодший спеціаліст, 

бакалавр), оновлюється матеріально-технічна база, створюються умо-

ви для гармонійного та ефективного навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. 

Я гордий, що студентство коледжу – це креативна й цілеспрямова-

на молодь, яка прагне до знань, нових досягнень та перемог. Я вірю в 

наші  спільні успіхи, бо успіх коледжу — це успіх і перемога кожного 

з вас!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 
Студенти коледжу — учасники інтерактивного заняття для молоді 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 
Ірина ГУМЕНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

Ст. 2 

Шановні колеги!  

 Вийшов друком 

збірник тез матеріалів ІII 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Інновації партнерської 

в з а є м о д і ї  о с в і т и , 

е к о н о м і к и  т а 

соціального захисту в 

умовах інклюзії 

та прагматичної 

р е а б і л і т а ц і ї 

соціуму». 

 П р о б л е м а т и к а 

к о н ф е р е н ц і ї 

о б ’ є д н а л а 

науковців з різних вищих навчальних 

закладів, організацій зі всієї України та з-за 

кордону. Щиро дякуємо за участь у 

конференції та сподіваємось на подальшу 

плідну співпрацю.  

 15 травня, у Міжнародний день сім’ї, студенти 

Подільського спе-

ціального навчаль-

н о -

реабілітаційного 

с о ц і а л ь н о -

економічного коле-

джу, спеціальності 

«Соціальна робо-

та», групи С-21 - 

Іванюк Іван, За-

рицька Анастасія, Ма-

шевська Олена, стали уча-

сниками інтерактивного 

заняття для молоді з питань 

усвідомленого батьківства.  

 Заняття проводилось 

спеціалістами Центру соці-

альних служб для сім’ї, 

 дітей та молоді Еліною Ков-

тун та Наталією Гомілко. 

Заняття проводилось у рамках 

ініціативи «Громада, дружня 

до дітей та молоді». Захід 

проходив на тренінговій базі 

Клініки, дружньої до молоді, 

К а м ’ я н е ц ь -

Подільського пе-

р и н а т а л ь н о г о 

центру.  

 Д я к у є м о 

організаторам за 

надзвичайно кори-

сну інформацію 

для молоді, цікаві 

теми та сучасний формат проведення заходу.  
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Подяка 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

 Студентський та викладацький колектив Поділь-

ського спеціального на-

вчально-реабілітаційного 

соціально-економічного 

коледжу висловлює най-

щиріші слова подяки ме-

ценатам — американсь-

кому меценату Роберту Хею 

та українським меценатам 

Андрію та Владиславу!  

Дякуємо за подарований вами багатофункціональний 

тренажер Бубновсь-

кого, спортивне 

обладнання та Ор-

бітрек, які є надзви-

чайно потрібні для 

реабілітації студен-

тів коледжу з обме-

женими можливос-

тями.  

  

Щиро вдячні вам за підтримку, допомогу та тепло, 

яке ви даруєте нашим студентам!  

 8 травня, у День пам’яті та примирення, студенти 

Подільського спеціального коледжу брали участь у по-

кладанні квітів до могили Невідомого солдата на Русь-

кофільварецькому 

цвинтарі. До студе-

нтів вищих навча-

льних закладів та 

учнів шкіл міста 

звернувся Дмитро 

Сергійович Васи-

льянов, секретар 

міської ради, який 

нагадав усім про 

подвиг захисників, 

що полягли у Дру-

гій світовій війні, про наслідки «страшної війни, яка 

почалася у 1939 році, завер-

шилася в 1945 році, яка за-

брала мільйони життів та 

яка зруйнувала сотні, тисячі 

сіл, міст, й зупинила розви-

ток». Дмитро Сергійович 

побажав молоді міста па-

м’ятати та піклуватись про 

ветеранів війни, учасників 

бойових дій, які вижили у цій страшній війні.  

День пам’яті та примирення 

 Дмитро Сергійович також згадав про захисників, 

які перебувають в да-

ний час на Сході, вірно 

й самовіддано охоро-

няючи кордони Украї-

ни, звернувся до учнів-

ської і студентської 

молоді із проханням 

пам’ятати історію, а 

також про подвиг кож-

ного захисника держа-

ви, бо, той «хто не па-

м’ятає історії – той не має майбутнього». 

 До усіх присутніх звернулась Надія Костянтинів-

на Підскоцька, заступник голови ради ветеранів міста, 

заслужений працівник соціальної сфери України, яка та-

кож звернулась до молоді міста із проханням пам’ятати 

про тих людей, які «своїм життям, своїм здоров’ям, своїм 

обездоленим, босоногим, голодним дитинством жертву-

вали для того, щоб сьогодні ми могли прийти й згадати 

про них» та побажала учням бути чуйними до ветеранів 

війни.  

 Наприкінці заходу усі присутні поклали квіти до 

могил солдатів та вшанували пам’ять усіх захисників, що 

полягли у Другій світовій війні. 

 13 травня студентам Подільського коледжу і викладачам кафедри соціаль-

ної роботи та психології Христина Будурович урочисто вручила сертифікати 

про закінчення курсів з Першої допомоги (BLS) згідно із основними положення-

ми Європейської Ради Ресусцитації та програми Ма-

льтійської Служби допомоги.  

 Щиро дякуємо керівникам, тренерам, координа-

торам, ініціаторам курсів у м. Кам'янець-Подільський - 

Михайлу Будурович та Христині Будурович. Круто, 

що у місті існують важливі навчальні курси та ініціати-

ви, а також яскраві й творчі тренери. Дякуємо вам! Такі 

заходи є надзвичайно актуальними та важливими для сучасного суспільства.  

Курси Першої допомоги (BLS) 

Марина ВОЛОЩУК 

Олександр КОВАЛЬЧУК 
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Студентські сходини “Notabene” 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Олександр КОВАЛЬЧУК 

Марина ВОЛОЩУК 

 07 травня в Подільському спеціальному коледжі 

відбулись студентські сходини «Notabene», присвячені 

Дню пам’яті та примирення. Студенти ознайомились 

з історією заснування 

цього пам'ятного дня та 

фактами з історії країни й 

усього світу. Відповідно 

до Закону України «Про 

увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світо-

вій війні 1939-1945 ро-

ків» (Закон України від 

09.04.2015 № 315-VIII) в 

Україні встановлено День пам’яті та примирення, 

який відзначається щороку 8 травня. Хвилиною мов-

чання студенти та викладачі коледжу вшанували под-

виг загиблих у війні. Студенти закликали пам’ятати 

подвиг кожного захисника рідної землі та вклонились 

низько перед тими, хто не повернувся з тієї війни. Ми 

пам’ятаємо, якою страшною трагедією для українців 

була війна й ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою 

землю, завжди перемагає.  

 Наприкінці "Notabene" 

Кравець Василь Миколайо-

вич, викладач, та Коломієць 

Яна Валентинівна, завідувач 

навчально-реабілітаційного від-

ділу, викла-

дач, вручили 

д и п л о м и , 

медалі та грамоти студентам коле-

джу, які вибороли призові місця у 

змаганнях з легкої атлетики 

(стрибки з розбігу у довжину, біг 

100 м / 200 м / 400 м, штовхання 

ядра). Вітаємо наших призерів та 

бажаємо вам успіхів у навчанні й у спортивних змаган-

нях, здійснення мрій та славетних перемог!  

  16 травня у коледжі 

відбулись студентські сходи-

ни, присвячені Дню вишива-

нки. День вишиванки - між-

народне свято, яке покликане 

зберегти споконвічні народні 

традиції створення та носіння 

етнічного вишитого українсь-

кого одягу. Зі 

святом студен-

тів і викладачів 

коледжу приві-

тав директор 

закладу, Тріпак 

Мар'ян Мико-

лайович, й ак-

центував увагу 

на значенні ви-

шиванки й наці-

онального одягу 

 для кожного українця, урочисто вручив студентці коле-

джу - Анні Таран - Диплом ІІ ступеня Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студент-

ської молоді імені Тараса Шевченка.  

 На "Notabene" студенти також ознайомились з 

історією заснування цього свята.    

 Народна вишивка - це мистецтво, яке постійно 

розвивається. От і сьогодні, уже в ХХІ столітті, народна 

традиція не зникає й набирає обертів, стає актуальною і 

підсилюється сучасними формами одягу, новими узора-

ми та орнаментами. На закінчення сходин прозвучали 

пісні про вишиванку та, традиційно прозвучав гімн 

України й відбулось 

підняття прапора. 

Впродовж дня три-

вав загальноколе-

джівський флешмоб 

до Дня вишиванки. 

Слава Україні!  

 20 травня 

студентські сходини 

«Notabene» було 

присвячено Дню пам'яті жертв 

п о л іт ич ни х  р е п р ес ій .  Н а 

«Notabene» студенти ознайомились 

із фактами з історії нашої держави 

та з історією заснування цієї пам’я-

тної дати. Хвилиною мовчання 

студенти та викладачі коледжу 

вшанували пам’ять про невинно 

загиблих співвітчиз-

ників.  

 Ми зобов’язані 

вічно берегти пам’ять 

про великі жертви 

нашого народу й твер-

до дбати, щоб минулі 

трагедії ніколи не по-

вторились на нашій 

землі.  П і с л я 

«Notabene» Гуменюк 

Ірина Леонтіївна, к.е.н., заступник директора з науко-

вої, інноваційної та між-

народної діяльності, уро-

чисто вручила студентам 

сертифікати про участь у 

студентському форумі 

«Електроенергетика: 

традиційна чи віднов-

лювальна?», а також 

про участь у Міжнарод-

ній науково-практичній 

конференції «Ефективність та напрями вдосконален-

ня політики економічного зростання: теорії та пропо-

зиції».  



Ст. 5 Вектор (№19) 31.05.2019 

День вишиванки у коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Всесвітній день вишѝванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення 

та носіння етнічного вишитого українського одягу. До Дня вишиванки у Подільсько-

му спеціальному коледжі стартував флешмоб "Одягни вишиванку у коледж!". 

День вишиванки у Подільському спеціальному коледжі перетворився на яскраве свя-

то. Виявляючи повагу до українських традицій створення та носіння етнічного виши-

того українського одягу, студенти та викладачі закладу долучились до флешмобу.  

 Українська культура — це плід талановитого народу, який несе по життю тра-

диції і духовні цінності нашої країни. Історія українського народу нерозривно пов’я-

зана з певними цінностями і традиціями. Однією з таких цінностей і є вишита україн-

ська сорочка — по-народному вишиванка. Українська вишиванка має давню історію. 

 У нинішній час вишиванка переживає еру певного відродження, адже останні-

ми роками країну охопило прекрасне почуття патріотизму, наслідком чого стала під-

тримка національних традицій. Елементи української вишивки все частіше викорис-

товуються в дизайні одягу. Тепер носити вишиванку стало не тільки патріотично, а 

й модно і навіть ексклюзивно. 

 Вишиванки завжди були нашим національним символом, нашою гордістю 

та автентичною ознакою. Вишита українська сорочка – це не просто одяг. Слава 

нашого національного мистецтва виходить далеко за межі України. Наш народ 

ставився до вишиванки як до святині.  

 Справжня колоритна барвиста українська сорочка втілює всю родючість 

української землі та щедрість і гостинність українського народу.  

  До Дня вишиванки Подільський спеціальний коледж пишно вбрався у 

вишиванку та випустив голубів з поба-

жанням миру в Україні!  

Слава Україні!  



Ст. 6 
Вектор (№19) 31.05.2019 

Студентський форум “Електроенергетика: традиційна чи відновлювальна?” 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 16 травня в Подільському спеціальному коледжі 

відбувся студентський форум "Електроенергетика: 

традиційна чи відновлювальна?". Студенти коледжу 

підготували доповіді, що 

супроводжувались презен-

таціями, які яскраво відо-

бражали суть тієї чи іншої 

технології. На форумі роз-

глядались перспективи 

технологій викорис-

тання електроенерге-

тики: особливості 

ядерного палива та 

його відмінність від 

органічного палива 

усіх видів, викорис-

тання теплоелектро-

централі, а також ви-

користання порівняно нового джерела електроенергети-

ки – хвильової електростанції – електростанції, що роз-

ташована у водному середовищі.  

 Актуальними для студентів також є питання біо-

енергетики – біопаливо, біогаз.  

 На форумі обговорювались доповіді, присвячені 

сонячним баштам, їх потужності; механічним електро-

станціям і міжнародному досвіду їх використання; геотер-

мальній енергетиці; а також доповіді, присвячені пробле-

матиці вітрогенераторам, 

їх відмінностям та еконо-

мічній доцільності викори-

стання у регіонах.  На фо-

румі також обговорюва-

лось питання про сонячні 

панелі з демонстрацією 

практичного використання 

сонячної панелі у побуті.  

 Дякуємо студентам 

за чудові доповіді і не менш цікаві ідеї для впровадження 

перспективних технологій використання електроенергети-

ки.  

 18 травня студенти Подільського спеціального 

коледжу стали уча-

сниками заходів до 

Дня міста, а також 

підготували вистав-

ку коледжу, презен-

туючи містянам та 

гостям міста спеці-

альності та перева-

ги навчання у По-

дільському спеціа-

льному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі.  

 Барви свята - персонажі із Середньовіччя, посмі-

шки, різнокольорові кульки та активне студентство, 

Студенти коледжу — учасники заходів до Дня міста  

яке, не зважаючи на прим-

хи погоди, сміливо втілює 

свої ідеї. 

 Дякуємо організато-

рам свята за незабутні вра-

ження, дякуємо студентам 

коледжу.  

 Ви - справжні  

таланти, щирі, добрі,  

комунікабельні та активні.  

 Ви - найкращі!  

Марина ВОЛОЩУК 



Всеукраїнський шкільний Дебатний турнір 

Ст. 7 Вектор (№19) 31.05.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

 21-22 травня в Кам’янці-Подільському відбувся 

Перший всеукраїнський шкільний дебатний турнір. 

22 травня для учасників 

турніру в Подільському 

спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально

-економічному коледжі 

провидились воркшопи від 

організаторів та спікерів Де-

батного турніру, зок-

рема, майстер-клас від 

Олександра Ружиць-

кого.  

 До міста завіта-

ла учнівська молодь 

для участі у Дебатно-

му турнірі з 11 міст: 

Ужгород, Авдіївка, 

Житомир, Жмеринка, 

Зіньків, Дрогобич, Южне, Скадовськ, 

Черкаси, Дунаївці та Кам'янець-

Подільський. 

Учнів, організаторів та усіх учасників 

турніру привітав  директор Подільсь-

кого спеціального навчально -

р е а б і л і т а ц і й н о г о  с о ц і а л ь н о -

економічного коледжу, Тріпак Ма-

р ’ я н 

Мико-

лайович, Заслужений 

працівник освіти Украї-

ни, к.е.н., доцент, який 

побажав успішного деба-

тування, сміливо відсто-

ювати свою точку зору, 

навчатися й упевнено 

йти до своєї мети.   

 Після майстер-

класів відбулось Відбір-

кове коло Дебатного 

турніру. Учнівська мо-

лодь з різних куточків 

країни активно вправля-

лась у дебатуванні на 

воркшопах.  

Локація — літній театр 

Подільського спеціального на-

вчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу.  

Учні старших класів дебатували 

на актуальні й сучасні політичні 

теми та теми, що стосуються 

громад-

ської активності і громадського 

бюджету. 

 Фінал Всеукраїнського 

шкільного дебатного турніру 

відбувся у міській раді. 

 Вітаємо переможців та 

усіх учасників Всеукраїнського 

шкільного дебатного турніру. Дякуємо організаторам, 

спікерам, волонтерам та координаторам турніру за ініціа-

тиву та захід, що 

згуртовує активну 

молодь! А також 

щиро вдячні неймо-

вірним активним 

учасникам турніру - 

учням з різних куто-

чків України, що 

завітали у наше міс-

то для участі у захо-

ді! Участь у турнірі 

такого формату — це вже перемога!  

Зустріч випускників 

 В Подільському 

спеціальному навчально-

реабілітаційному соціаль-

но-економічному коледжі 

відбулась зустріч випуск-

ників, які закінчили заклад 

15 та 30 років тому. Впро-

довж екскурсії закладом 

випускників приємно вра-

зили чудові зміни, здобут-

ки та благоустрій тепер 

Подільського спеціального 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційного 

с о ц і а л ь н о -

економічного коле-

джу.  

 Дякуємо ви-

пускникам за те, що 

пам'ятаєте навчальний 

заклад, який дав вам 

путівку у майбутнє, ми 

пишаємося вашими пе-

ремогами, досягнення-

ми, двері Подільського 

спеціального коледжу 

завжди відкриті для вас. 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 8 Вектор (№19) 31.05.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вітаємо 

Оголошення 

Інформативна година “Впровадження медіації як альтернативний спосіб  

урегулювання конфліктів” 

Яна КОЛОМІЄЦЬ 

 Студент групи О-33 спеціальності "Облік і оподаткування"  

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного коледжу — Крижук Олег, виборов третє місце 

зі штовхання ядра з результатом 5м 87 см на спортивних 

 змаганнях Кубку України з легкоатлетичних метань  

серед спортсменів з ураженням зору, ОРА та РФР.  

  

Вітаємо з перемогою та бажаємо успіхів у підкоренні  

нових вершин у навчанні, спорті та у житті!  

 30 травня в Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі відбулась інформативна година "Впровадження 

медіації як аль-

т е р н а т и в н и й 

спосіб урегулю-

вання конфлік-

тів". Спікер - 

Тетяна Петру-

нькова, адвокат, 

сертифікований 

медіатор, началь-

ник відділу стра-

тегічних судових 

справ Асоціації 

юристів м. Ка-

м’янця-Подільського. Під час інформативної години 

спікер заходу, Тетяна Петрунькова, акцентувала увагу 

студентів закладу на ролі медіаторів у вирішенні конф-

ліктів та їх діяльності, а також на особливостях процесу 

медіації й поведінки учасників медіації та ін.  

 Тема медіації користувалась популярністю у сту-

дентства Подільського спеціального коледжу, вкрай 

актуальними під час обговорення були питання, що сто-

сувались приз-

начення медіа-

торів та їх 

кроків у вре-

г у л ю в а н н і 

конфліктних 

ситуацій, а 

також сучасні 

шляхи виходу 

з конфліктних 

ситуацій.  

 

Дякуємо спікеру заходу - Тетяні Петруньковій за  

гарні враження, сучасний діалог з студентами  

коледжу, цікаву й корисну інформацію,  

яка є надзвичайно актуальною для молоді міста й 

зацікавила студентство коледжу.  

Марина ВОЛОЩУК 



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо, щоб поруч з вами завжди 

були вірні і щирі друзі, удача та успіх 

у роботі та у житті. 

До сотні літ дожить  

без горя і журби, 

Від гір, від сонця, від калини 

Всіх благ земних – з роси й води 

Бажаємо Вам нині! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо здоров'я, сонця у 

зеніті, 

Любові, доброти і щастя по-

вен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 

У радісний і світлий день  

Вашого народження ба-

жаємо Вам щасливого 

сьогодні і світлого завт-

ра, красивих мрій і їх 

здійснення!  

 

Бажаємо терпіння і здоров'я, про-

міння  сонця в ранішню  

пору, 

Любові, щастя, радості,  

достатку 

 Нехай у 

серці розкві-

тає  

весна,  

На многії і многії літа. 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаю вам квітів 

та мирного неба, 

Грошей та здоро-

в'я ще більше,  

ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато дає, 

Зозуля сто років життя накує. 
 

Життя хай дарує чудові моменти, 

Яскраві емоції, гарні презенти 

І друзів найкращих, з якими  

надійно, 

Хай Господь дарує надію й тепло. 

На довгі літа, на щастя й добро! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

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. 

Шевчук Наталію Станіславівну 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай завжди Вам всміхаєть-

ся доля, 

Несуть тільки радість з собою 

роки. 

Хай щастя й 

здоров'я не 

зрадять ніко-

ли, 

Хай збудуться мрії, бажання й 

думки! 

Мельник Юлію  Вікторівну  

Федорчук Вікторію Вікторівну  

Жарчука Сергія Григоровича  

Райтаровську Світлану Леонідівну  

Дудченка Володимира Степановича  

Безкубську Надію Валентинівну  

Складанівського Олега   

Леонідовича  

Коркушка Олега  

Никодимовича 

Бажаємо від усієї душі тільки 

сонячних та яскравих днів, міц-

ного здоров’я та життєвої насна-

ги, професійних успіхів та осо-

бистих творчих досягнень, сі-

мейного щастя, злагоди та доб-

робуту у Вашій оселі. Бажаємо 

незгасаючого інтересу до науки, 

нових ідей та наснаги.  
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В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих привітань, 

Від зірок здійснення бажань! 

Від сонця - світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була!  

Оголошення 

Нехай завжди Вам всміхається 

доля, 

Несуть тільки радість з собою 

роки. 

Хай щастя й здоров'я не зрадять 

ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки!  

Ірина ГУМЕНЮК 

Обговорення Молодіжної стратегії міста 

Касапа Вадима Володимировича 

Саміляк Юлію Борисівну  

студентку О-23 групи ІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

 28 травня студенти 

Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коле-

джу долучилась до обговорен-

ня Молодіжної стратегії - 

2030. 

 На заході обговорюва-

лись основні моменти, актуа-

льні  проекти, які 

молодь міста може 

реалізувати у м. 

К а м ’ я н е ц ь -

Подільський. 

 К р е а т и в н і , 

ініціативні, активні 

студенти Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу взя-

ли участь у формуванні Стратегії міста. Модератор: 

головний експерт ПРОМІС - Ігор Лепьошкін.  
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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, раді-

сних подій, щасливих посмішок навколо,  

вірних друзів, а ще приємних поїздок й  яскравих вражень!  

Бажаємо Вам щастя і достатку, 

Ясного неба, сонця, тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була.  

Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й 

 думки!  

Вірних друзів, успіхів у навчанні і в 

житті! 

Всіх благ! 

У цей святковий день бажаємо побіль-

ше посмішок, радості, сміху, успіхів,  

чудового настрою, багато-багато  

здоров’я,  

море квітів і подарунків,  

а ще виконання всіх бажань!  

Хай сонечко світить із ясного неба,  

Бажаємо усього, чого тільки треба, 

Хай доля дарує довгого віку, 

Доброго здоров’я і щастя без ліку! 

Хай буде життя позитивним, 

Веселим, чудовим, активним, 

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

Нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди. Здоро-

в’я, щастя, довгих років! І кожен день народження не-

хай залишає добрий слід! Успіхів, позитиву,  

натхнення, вірних друзів,  

удачі у всіх починаннях!  

Здоров'я, щастя та добра, на-

снаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас хай 

буде все у вас гаразд! 

Вітаємо з Днем народження 
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Бажаємо невичерпного запасу здоров’я. Щоб 

кожен день супроводжувався радіс-

ними подіями і посмішкою на об-

личчі. Нехай будь-які негаразди 

обходять стороною, а кращі якості 

допомагають в досягненні  

життєвих цілей.  

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, щирих почуттів, яскравих барв 

життя та тільки радісних емоцій, гарних новин та чудового на-

строю на кожен день. 

студентів С-21  групи ІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Муржака Богдана Віталійовича  

Чаплінцеву Діану Ігорівну Данько Вадима Сергійовича  

студента О-21  групи ІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Цупу Ліну Олегівну  

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

студентів Е-21  групи ІІ курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Зелінського Артема Олеговича 

Зелінського Дениса Олеговича  

студентів О-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

Білого Олександра Юрійовича 

Гончарук Наталію Анатоліївну  

Миколюка Богдана Ярославовича   

студентів О-32 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Суху Олену Ігорівну 

Худика Дмитра Вадимовича 

Юрченка Вадима Олександровича 

Адамовську Наталію Русланівну  

студентку С-32 групи ІІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

студентів С-32 групи ІІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Климак Людмилу Андріївну  

Перебендюк Крістіну Олександрівну  

Семенова Дмитра Олександровича  

студентів О-33 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Картинніка Юрія Дмитровича 

Крижука Олега Сергійовича   

Луканя Павла Дмитровича 

Пилипчук Ганну Миколаївну   

Романюка Сергія Андрійовича  

студента Е-11  групи І курсу  спеціальності 

051 «Економіка»  

студентку С-12 групи І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Воєвутко Уляну Віталіївну 

Вітаємо з Днем народження 
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Літературна студія “Дивослово” 

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  
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діяльності, викладач 
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Викладачі Подільського коледжу разом із директором закладу Тріпаком 

Мар'яном Миколайовичем, к.е.н., 

доцентом, стали учасниками конфе-

ренції "Україна і світ: політичні 

процеси у глобальному і регіональ-

ному вимірах", яка була організована 

за підтримки Фонду громадської дип-

ломатії.   

Дякуємо організаторам за сучасний 

формат проведення заходу та неза-

бутні враження.  

 20 травня до Дня науки в Кам'янець-

Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка відбулось нагородження науковців, 

викладачів вищих навчальних закладів, а також вчи-

телів шкіл міста за успішну діяльність у сфері нау-

ки. Серед нагороджених - Гуменюк Ірина Леонтії-

вна, к.е.н., заступ-

ник директора з нау-

кової, інноваційної 

та міжнародної дія-

льності Подільсько-

го спеціального на-

вчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу, яка отримала від-

знаку за ус-

піхи у нау-

ковій і науково-дослідницькій роботі та з 

нагоди Дня науки.  

  

Щиро вітаємо Ірину Леонтіївну  

з отриманням відзнаки та бажаємо  

подальших успіхів у науково-дослідній 

діяльності,  

втілення в життя Ваших неймовірних  

науково-творчих ідей та проектів!  

На фото 
 

Зніми на камеру моменти  

незабутні 

І потім друзям покажи. 

 

Як ти пливеш на хвилях  

у майбутнє, 

Й руками ловиш куражі. 

 

На фото тих веселі ми і класні – 

У кожного думки свої. 

 

Злови, нарешті, миті ті прекрасні, 

Про це тобі щебечуть солов’ї. 

 

Зніми на камеру моменти  

неповторні, 

Їх викласти в мережу не забудь. 

 

Твої підписники та друзі – 

З цікавістю це все приймуть. 

 

Летить маленьке це життя, 

Назад часу немає – 

Немає вороття. 

 

От таке воно чудове – 

Наше майбуття. 

Ігор Одноволов 


