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Поради першокурснику 

Порада 1 
    Не хвилюйтесь! У перші дні й навіть тижні 
навчання Ви напевно будете відчувати розгуб-
леність, а то й пригніченість – все навколо 
незнайоме, велика кількість людей. Це неприє-
мний, але абсолютно нормальний стан, пов'яза-
ний з адаптацією до нових обставин, що дуже 
скоро пройде. Але поки Ви погано орієнтуєте-
ся в лабіринтах коридорів і нумерації аудито-
рій, візьміть собі за правило виходити з дому 
(або гуртожитку) хвилин на 10-15 раніше, ніж 
того вимагає час на дорогу до навчального 
корпусу. По-перше – не запізнитеся на першу 
пару, а по-друге – не будете зайвий раз нерву-
вати.  
 
Порада 2 
   Працівників коледжу треба знати в облич-
чя. Тому в перші ж дні дізнайтесь, де знахо-
диться навчальна частина, познайомтеся із 
куратором та завідувачем відділення. Це допо-
може потім оперативно вирішувати різні пи-
тання. Розвідайте, де знаходиться кабінет прак-
тичного психолога (1 поверх гуртожитку). У 
конфліктних, стресових чи інших життєво 
важливих ситуаціях можеш звернутися до 
нього за порадою чи допомогою.  

Поспішай завести знайомство з одногрупни-
ками (однокурсниками). Як правило, ці люди 
стають друзями на все життя. Запиши номери 
їх телефонів і адреси електронної пошти, 
особливо телефон старости групи. Не сором-
ся телефонувати однокурсникам, щоб уточ-
нити розклад, термін здачі контрольних, 
рефератів тощо.  
 
    Порада 3 
    Розклад – це Ваш путівник. На відміну 
від шкільного, розклад у коледжі може інко-
ли змінюватися, тому не лінуйтеся заглядати 
в нього. Розклад завжди має бути з Вами 
(повний розклад ст. 4-5).  
 
    Порада 5 
    Не зволікайте з відвідуванням бібліоте-
ки. . Заздалегідь дізнайтеся, що потрібно 
мати з собою, щоб Вас записали до бібліоте-
ки (студентський квиток). Не забудьте взяти 
із собою кілька пакетів: підручників може 
бути багато. 
 
Порада 6 
    Запасіться достатньою кількістю зоши-
тів, ручок. Потурбуйтеся про те, щоб у сумці 
завжди лежали „запасні" 1-2 ручки - паста в 
них має властивість закінчуватися в най-
більш невідповідний момент.  

    На лекціях дуже корисно мати при собі 
ручку червоного або зеленого кольору – з їх 
допомогою Ви зможете підкреслювати най-
більш важливі визначення, ставити відмітки 
на полях, виділяти нові терміни тощо. Пров-
сяк випадок тримайте у сумці хоча б один 
чистий зошит.  
 
Порада 7 
    Чим швидше навчіться конспектувати 
лекції. Це нескладно, головне – розробити 
систему символів і зрозумілих Вам скоро-
чень. Всі символи з розшифровкою запишіть 
на зворотньому боці обкладинки зошита. 
Конспектуючи, не економте папір. Залишай-
те в зошиті поля для додаткових приміток. 
Пам'ятайте, що лекція – не диктовка, тому не 
потрібно записувати за викладачем слово в 
слово. Записуйте лекцію у вигляді тез. 
Не хвилюйтесь, якщо у Вас не відразу буде 
виходити. Ведення конспекту – особлива 
наука, яка потребує тренувань. Поступово 
Ви нею оволодієте. Якщо відчуваєте, що 
безнадійно відстаєте, залишить у зошиті 
вільне місце: можливо, інші будуть конспек-
тувати швидше за Вас, і після лекції Ви з їх 
допомогою заповните ці пропуски. 
 
Продовження  
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У перший день осені в нашому 
коледжі відбулася святкова лінійка, яка 
відкрила двері у новий навчальний рік. 
На святі були присутні шановані гості 
заступник міського голови Бабій Сергій 
Віталійович та директор попередніх 
років Цопа Віктор Григорович.  

Наші стіни радо вітали першокурс-
ників, які сьогодні вперше переступили 
поріг нашого коледжу. Попереду у вас 
чимало незвичайного, цікаві пізнаваль-
ні заняття, нові друзі та нові враження. 
Час студентства – найкраща пора, бере-
жіть ці моменти щастя та насолоджуй-
тесь кожним днем студентства. 

Після святкової лінійки наші студе-
нти привітали із святом заслуженого 
педагога і просто сильну та надзвичай-
ну вольову жінку Сосновську Тамару 
Георгіївну. 
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Варто зазначити Тамара Георгіївна є постійний та 
надзвичайно бажаним гостем на наших святах. Сила духу 
та мужність жінки-бійця завжди надихають наших студе-
нтів до перемог. Життєве кредо жінки-бійця: «Ніколи 
серце не вимре, якщо воно для інших б’ється. Висока 
місія добра йому від Бога і людей дається».  

У перший день навчання було проведено засідання 
Вченої Ради на якому активно обговорювалися важливі 
аспекти навчального процесу такі як: 

 визначення загальних напрямів наукової діяльності 
коледжу; 

 ухвалення навчальних програм і навчальних планів; 

 вирішення питань організації навчально-виховного про-
цесу у коледжі; 

 ухвалення фінансових плану і звіту навчального закладу. 
Наш навчальний заклад єдиний з коледжів в Україні в 

якому по статуту є Вчена Рада, що є великим досягнення 
нашого колективу та бажаність студентства. 
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Шановні  

новоспечені  студенти! 

Мої щирі вітання і найкращі побажання усім, хто завітав у наш 
ошатний дім. Саме у Подільському спеціальному навчально-
реабілітаційному соціально-економічному коледжі ми ростимо тала-
новиту молодь, яка вплете у національний вінок суцвіття свого талан-
ту. А талант… він завжди родом з дитинства… Кажуть, що кожна 
людина, народжується із зерням в руці, тільки треба знайти поле, де 
це зерно найкраще проросте. І ви його знайшли у нашому навчально-
му закладі. 

Набуття молодим поколінням економічного і соціального досвіду, 
успадкування духовних надбань українського народу, розвиток духов-
ності, фізичної досконалості нерозривно пов’язано з формуванням 
сучасного професіонала. В коледжі створені гуртки художньої самоді-
яльності та спортивні секції: літературна студія «Дивослово», драма-
тичний гурток «Данко», вокальний «Веснянка», хореографічний 
«Фенікс», кулінарних виробів «Господарочка», працюють секції з 
легкої атлетики, настільного тенісу, футболу, волейболу. Студенти 
виступають на міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях, де є 
переможцями і призерами змагань з багатьох видів спорту. А також 
прогресує студентське самоврядування на чолі з студентським дека-
ном. 

Використовуючи сучасні технології та методики навчання, надаю-
чи ґрунтовну практичну підготовку, ми  готуємо кваліфікованих фахі-
вців, національно свідомих громадян держави, інтелектуальних і ду-
ховно гармонійних особистостей  із міцними  теоретичними знаннями, 
практичними навичками, морально-естетичними цінностями, сформо-
ваними нашими мудрими наставниками, щоб після закінчення коле-
джу наші студенти сміливо відкривали для себе нові горизонти профе-
сійної діяльності, впевнено почувалися в реаліях професійного життя 
та успішно адаптувалися на ринку праці. 

Шановні новоспечені студенти, диплом «Молодшого спеціаліс-
та», або «Бакалавра» Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу – це успішний 
старт у вашому професійному житті! 

 
З повагою до Вас, к.е.н., доцент, директор коледжу      
  Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Перед Вами стоїть дуже важ-
ливе питання у житті – вибір своєї 
долі, тому що вибір майбутньої 
спеціальності – це не лише велика 
відповідальність перед батьками та 
суспільством, а найголовніше – 
перед самим собою. Саме Вам 
необхідно визначити свій подаль-
ший шлях і дуже добре, коли цей 
вибір Ви зробите впевнено та за 
покликанням свого серця. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж активно продовжує ефективну роботу в напрямку 
науково-дослідної діяльності. 

Так, 14 вересня 2017 року кафедрою економіки, фінансів, обліку та 
оподаткування проведено 
науково-практичний форум 
«Сучасні вимоги до спеціаліс-
тів економічної сфери: наукові 
та практичні підходи». Слід 
зазначити, що науковий захід 
такого формату в навчальному 
закладі проведено вперше та 
головне, результативно! 

З вітальним словом до 
учасників форуму звернувся         
Мар’ян Тріпак, директор коледжу, кандидат економічних наук, доцент. 
Він привітав поважних гостей: Рудика Володимира Касяновича - док-
тора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів    
ПДАТУ, Чесньовську Ніну Володимирівну - начальника управління 
обслуговування платників Кам’янець - Подільської ОДПІ ГУ ДФС у 
Хмельницькій області, Онофрійчука Василя Володимировича - началь-
ника відділу організаційної роботи Управління Західного офісу Держа-
удитслужби в Хмельницькій області, Безпалька Сергія Степановича - 
головного бухгалтера фармацевтичного закладу міста. 

Також директор коледжу наголосив на практичному значенні 
форуму, підкреслив, що поєднання наукових поглядів, теоретичних 
знань, отриманих під час навчання та практичного досвіду – запорука 
успішного працевлаштування та кар’єрного росту випускників вишів.    
Мар’ян Тріпак запросив усіх до активної та плідної  співпраці. 

Доповіді представників державних структур були насичені ціка-
вою та корисною інформацію щодо особливостей діяльності фіскаль-
них органів, аудиторських структур нашої держави, професії економіс-
та та бухгалтера. 

Ключовим моментом форуму стала активне обговорення студента-
ми коледжу основних тез доповідей. Виникали дискусійні питання, 
обговорення та полеміка були жвавими: яким чином полегшити подат-
кове навантаження на суб’єктів господарювання? Які шляхи виходу 
нашої держави із економічної кризи? Яким чином проводиться конт-
роль державних закупівель в Україні? Чи можливо замінити податок 
на додану вартість іншим податком? Ось далеко не повний перелік 
питань, які цікавили вихованців коледжу! 

У фіналі форуму усі його учасники домовились про подальшу 
необхідність проведення заходів такого формату. Крім того, почесні 
гості запросили студентів коледжу відвідати державні структури, які 
вони представляють. На що 
вихованці коледжу радо 
відгукнулися. 

Ми щиро сподіваємося 
подібні форуми у нашому 
коледжі стануть систематич-
ними! 

 Україна — моя вишивана  
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13 вересня в Галереї Мистецтв відбулася акція єднання "Україна моя 
вишивана"! Мета акції - об'єднати різні спільноти для духовного процві-
тання Батьківщини. Наш навчальний заклад із величезним бажанням та 
патріотичним прагненням вирішив долучитись до такої світлої та необхід-
ної акції. Вишиваємо карту України, що є соборним, молитвенним полем 
єднання українців з різних куточків нашої Батьківщини у любові до своєї 
нації.  

Вишивка – це є один  із найдавніших елементів культури нашої нень-
ки України. Саме вона об’єднує всіх українців, передаючи неповторність 
та вишуканість барвистих орнаментних візерунків на канві. Кожний орна-
мент завжди мав свою певну символіку. Українське мистецтво вишивання 
має давнє походження, витоки якого сягають епохи неоліту. Вишивки 
були відомі ще в II ст. до н. е.  

Стародавнє поширення одягу з вишивкою на території України засві-
дчують зображення на творах декоративно-ужиткового мистецтва скіфсь-
кої доби (золота пектораль з кургану Товста могила (ІV ст. до н. е.), сріб-
на ваза з кургану Чортомлик (ІV ст. до н. е.), чаша з кургану Гайманова 
могила (ІV ст. до н. е.) та ін.). На знаменитій куль-обській вазі можна 
розрізнити сітчасті візерунки: ромби, кола, хрести. Металеві фігурки так 
званих «танцюристів» із мартинівського скарбу на Черкащині (ІV ст. н. е.) 

мають на пазусі сорочок широку манішку з сітчастим орнаментом, 
яка сягає від коміра до пояса. Подібну «манішку» виявлено на бронзо-
вій статуетці з-під Хорола на Полтавщині (ІV–VІІ ст. н. е.). 

Вишивка – це і оздоблення одягу, і весільні рушники, і елементи, 
покликані прикрасити оселю: скатертини, фіранки, покривала, картини 
тощо.  

Першим сміливцем, хто пішов на поєднання вишиванка та піджака, 
є Іван Франко. Саме такий тренд моди є актуальним і сьогодні.  Любіть 
Україні у сні й на яву, любіть іі вічно. 

Дякуємо Тетяні Дяківнич за запрошення, ми відчули себе частиною 

націотворення, ми розуміємо, що саме ми творимо свою історію та 

культуру!  
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Олег КОРКУШКО  



Комплексне відпрацювання заходів з питань цивільного захисту  

Вектор (№1) 28.09.2017 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

 19 вересня 2017 року проведено спеціальне об’єктове тренування з 
питань цивільного захисту у Подільському спеціальному навчально-
реабілітаційному соціально-економічному коледжі на тему: 
«Комплексне відпрацювання заходів з питань цивільного захисту щодо 
дій персоналу у разі 
загрози виникнення 
або виникнення 
надзвичайних ситуа-
цій в різних режимах 
функціонування 
єдиної державної 
системи цивільного 
захисту та її ланок». 

Захід проводив-
ся з метою: 

- перевірити 
реальність Плану 
реагування на над-
звичайні ситуації 
навчального закладу; 

- набути практичних навиків у виконанні функціональних обов’яз-
ків при введенні в дію Плану реагування на надзвичайні ситуації; 

- удосконалити теоретичні знання та практичні навики з організації 
керівництва виконання заходів цивільного захисту у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

- вивчити питання пов’язанні з виконанням організаційно – техніч-
них та інших заходів, 
що виключають або 
зменшують до мініму-
му наслідки надзвичай-
них ситуацій. 
Тренування розпочало-
ся із збору керівників 
структурних підрозді-
лів об’єктового форму-
вання цивільного захи-
сту навчального закла-
ду, доведення обстано-
вки, що сталася, інстру-
ктажу по тренуванню 
та постановці завдань. 

Під час тренування відпрацьовувались наступні питання: 
1. Місце для тренування №1. Практичні дії чергових щодо опові-

щення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Керівник - нача-
льник штабу керівництва тренуванням Складанівський Олег           
Леонідович. 

2. Майданчик для тренування №2. Практичні дії щодо проведення 
заходів евакуації. Керівник – викладач, начальник евакуаційної групи 
Гльос Ірина Романівна. 

3. Майданчик для тренування №3. Практичні дії відділення поже-
жогасіння щодо локалізації та ліквідації осередку пожежі на початко-
вому етапі. 

Керівник – начальник відділення пожежогасіння Житарюк Григо-
рій Іванович. 

4. Навчальне місце №4. Первині засоби пожежогасіння. Призна-
чення технічна характеристика та порядок застосування вогнегасників. 
Керівник - інженер з охорони праці та техніки безпеки Марунчак   
Оксана Василівна. 

5. Навчальне місце №5. Засоби індивідуального захисту. Призначення, 
технічна характеристика порядок застосування протигазів та захисних 
костюмів. Керівник - начальник штабу керівництва тренуванням Склада-
нівський Олег Леонідович 

6. Майданчик для тренування №6. Порядок дій рятувальної ланки 
щодо розблокування вхідних 
дверей в навчальну аудиторію. 
Керівник – викладач, началь-
ник рятувальної ланки     Кра-
вець Василь Миколайович. 

7. Місце для тренування 
№7. Практичні дії працівників 
санітарного поста щодо надан-
ня першої домедичної допомо-
ги підчас виникнення надзви-
чайної ситуації. Керівник – 
старша медична сестра Лаборе-
шних Ірина Олександрівна. 

8. Майданчик для трену-
вання №8. Практичні дії працівників щодо одягання засобів індивідуаль-
них захисту. Виконання нормативів з основ цивільного захисту №1 
«Одягання протигазу», №2 «Одягання протигазу на портепілого». Керів-
ник – начальник цивільного захисту навчального закладу – директор коле-
джу          Тріпак     Мар’ян Миколайович. 

9. Майданчик для трену-
вання №9. Практичні дії 
працівників мобільного 
пункту харчування щодо 
приготування їжі в польо-
вих умовах. Керівник – 
дієтична сестра, началь-
ник мобільного пункту 
харчування Танасова 
Марія Сергіївна. 
10. Навчальне місце №10. 
Практичні дії працівників 
щодо виявлення вибухо-
небезпечних предметів та 
поводження з ними 
(заняття з мінної безпе-

ки). Керівник підполковник військової частини А2641 (Центр розмінуван-
ня) Коваль Сергій Васильович. 

Для відпрацювання питань взаємодії на об’єктове тренування залуча-
лись представники пожежно-рятувальної служби (служби порятунку), 
станції швидкої медичної допомоги, аварійно-технічні служби, національ-
на поліція, військовослужбовці Центру розмінування міста Камянець-
Подільського. 

Мета тренування була досягнута, про що було відмічено на підведенні 
підсумків керівником спеціального об’єктового тренування Тріпаком Ма-
р’яном Миколайовичем та виконуючим обов’язки начальника управління з 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комі-
тету Кам’янець-Подільської міської ради Слюсарчуком Володимиром 
Петровичем. 
 
 

Олег  СКЛАДАНІВСЬКИЙ  

фото Аля Касап 
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Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

З 11-го по 17-те вересня 2017 р. у смт. Верхнячка Христинівського райо-
ну Черкаської області студенти 
нашого коледжу прийняли 
участь у всеукраїнському освіт-
ньому курсі «Грай за права лю-
дини!», який поєднує навчання 
сучасними практиками масового 
спорту від провідних європейсь-
ких футбольних клубів з освітою 
з Прав Людини. 
Учасники дізналися про актуаль-
ні методи освіти з Прав Людини, 
молодіжні та правозахисні інсти-
туції Ради Європи, кращі світові практики миротворчої діяльності, мож-
ливості сталого професійного розвитку, створення відео-посібників, 

проектний менеджмент та 
неформальну освіту. Були 
презентовані та пропрацьова-
но особливості використання 
масового спорту як інструме-
нту  суспільних позитивних 
змін та активізації міжкульту-
рних взаємовідносин, опира-
ючись на дослідження та 
аналіз місцевого контексту. 
Випускники Фестивалю 

«Грай за Права Людини!» при        

проходженні навчального 
курсу отримали всебічну 
менторську підтримку в реа-
лізації власних ініціатив. 
Після проведення локальних 
заходів всі учасники отрима-
ли Сертифікати з переліком 
досягнутих компетенцій  та 
увійшли до Міжнародної 
Мережі Тренерів з масового 
спорту та прав людини для 
подальшого спілкування, 
обміну досвідом, реалізації 

партнерських ініціатив, 
професійного та особистіс-
ного розвитку. 
Усі учасники забезпечували-
ся проживанням, якісним 
здоровим харчуванням та 
методичними матеріалами. 
Даний проект було організо-
вано Благодійним Фондом 
«Ліга Толерантності» за 
підтримки Європейської 
Молодіжної Фундації Ради 
Європи. 

Я студент туристичного міста 

Студенти нашого коледжу приймають участь у міжнародному проекті 

Кам’янець-Подільський – місто молодості, юності, у кожному 

куточку нашого 

краю можна 

віднайти части-

ночку себе, 

частину своєї 

душі. З першим 

подихом осені 

грайливо вигра-

ють жовто-

гарячі фарби 

малюючи справ-

жню казку у 

нашому місті. 

Кам’янець знову 

і знову поринає 

у віхи історії, перевтілюючись у маленьку козацьку державу де відбу-

ваються історичні дійства. Саме тому Відділ молоді та спорту Депар-

таменту гуманітарної політики, відповідно до розпорядження міського 

голови від 14.09.2017 № 114-р, проводив культурно-освітню акцію "Я 

студент туристичного міста" з метою ознайомлення студентів-

першокурсників з історією міста та виховання в них бережливого 
бережливого ставлення до історичної спадщини. Студенти нашого на-

вчального закладу теж були запрошені на цей захід 20 вересня та отри-

мали максимум задоволення від екскурсії Старим містом. 

 

 Ірина ФАЛІНСЬКА 

 Ірина ФАЛІНСЬКА 
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Фотоквест "Зустріч епох"  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

У Подільському спеціальному 
навчально-реабілітаційному соціа-
льно-економічному коледжі 19 
вересня 2017 року відбулися деба-
ти кандидатів на пост студентсько-
го декана. Очолити самоврядуван-
ня виявило бажання 17 студентів 
(по одному представнику від кож-
ної групи). 

Послухати кандидатів прийш-
ли студенти 1-3 курсів, директор 
коледжу Тріпак Марʼян Миколайо-
вич. Кожен з присутніх мав можливість задати питання нашим амбіцій-
ним та перспективним лідерам. 

Кожен з кандидатів мав можливість виступити зі своєю програмою, 
донести студентам своє бачення самоврядування у коледжі. 

 Нагадуємо, що вибори будуть проходити 28 вересня 2017 року з 

14:30 до 17:30 у читальному залі бібліотеки навчального закладу, тому 

часу залишилося не так, щоб визначитися за кого голосувати. Просимо 

всіх студентів підійти відповідально до цього питання, адже вирішується 

доля самоврядування на найближчий рік. А кандидатам бажаємо успіху і 

особистих перемог. 

Дебати  на пост студентського декана 

Студенти нашого навчального закладу 21 вересня прийняли участь у фоток-
весті "Зустріч епох", що відбувся у рамках ІІІ Всеукраїнського культурного 
форуму "Кам’яний острів". Кам’янець-Подільський завжди був привабливим для 
фотографів, адже, він є сучасним і автентичним, природним і рукотворним, 
етнічним та інтернаціональним містом, де створюється унікальна атмосфера. 
Команда "Натхнення" активно розгадувала історичні загадки та фотографува-
лась, відтворюючи зустріч епох (минулої та сучасної). 

У студентів Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу закрутилась 

карусель навчального процесу; лекції та семінари, практичні і 

контрольні, кожен день зранку і до ночі. Студентам нового 

набору вдається стільки дізнатись і побачити, що учням Сокра-

та не було дано осягнути за роки пошуків і навчань. Але 21 

вересня у них відбулась офіційна подія "Посвята у студенти". 

Вітаємо студентів нового набору коледжу у нашій дружній 

родині! 

Посвята у студенти 

 Ірина ФАЛІНСЬКА 

 Ірина ФАЛІНСЬКА 
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Таїсія  БОРОВИСЮК 
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Чемпіоном світу з футболу серед паралімпійців стала збірна України. 
У фіналі вона перемогла команду Ірану з рахунком 1:0. 

Сила волі у кожному подиху, мужність та відвага, кожний гол то пере-
мога не лише одного гравця, а цілої команди, так, ми з гордістю можемо 
сказати: «хлопці Ви найкращі, у вас немає місця егоїзму на полі, ви грає-
те, як команда, як одна сім’я за спільну ціль – перемогу».  Безумовно всіх 
слів захоплення неможливо висловити одним реченням, а ще більше 
прикро, до сліз…така бажана перемога, всесвітнє визнання на всю Євро-
пу на всю планету Земля, і в масових джерела описано лише трьома 
реченнями…соромно до болю…Ви найкращі, і свою силу командної гри 
підтвердили отримавши золото в аргентинському місті Сан-Луїсі.  

У складі нашої збірної нараховувалося 14 футболістів та їх тренери. А 
саме: 

Володимир Петрович Антонюк (нар. 10 травня 
1979 м.Ізяслав, Хмельницька область) — український 
футболіст, триразовий чемпіон і срібний призер літ-
ніх Паралімпійських ігор. Заслужений майстер спор-
ту України. 

Закінчив Подільську Державну аграрно-технічну 
академію (2003 р.) та Кам'янець-Подільський плано-
во-економічний технікум (1998 р.) сьогодні Подільсь-
кий спеціальний навчально-реабілітаційний коледж. 

В футбол почав грати в м.Ізяслав, але систематично 
та цілеспрямовано розпочав заняття під час навчання у Кам'янець-
Подільському планово-економічному технікумі (сьогодні Подільський 
спеціальний навчально-реабілітаційний коледж) під керівництвом трене-
ра В.Ц. Барановського  

Представляє Хмельницький регіональний центр «Інваспорт». 
Проживає у м.Хмельницький та займається у секції футболу Хмельни-

цького обласного центру «Інваспорт». 
Державні нагороди: 
Повний кавалер ордена «За заслуги»: 
Орден «За заслуги» I ст. (7 жовтня 2008) — за досягнення високих 

спортивних результатів на XIII літніх Паралімпійських іграх в Пекіні 
(Китайська Народна Республіка), виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. 

Орден «За заслуги» II ст. (19 жовтня 2004) — за досягнення значних 
спортивних результатів, підготовку чемпіонів та призерів XII літніх 
Паралімпійських ігор у Афінах, піднесення міжнародного престижу 
України. 

Орден «За заслуги» III ст. (12 грудня 2003) — за значний особистий 
внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед спортсменів-
інвалідів, досягнення високих спортивних результатів, виявлені при 
цьому мужність, волю і самовідданість. 

Орден «За мужність» II ст. (4 жовтня 2016) — За досягнення високих 
спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в 
місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені муж-
ність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного 
авторитету України. 

Орден «За мужність» III ст. (17 вересня 2012) — за досягнення високих 
спортивних результатів на XIV літніх Паралімпійських іграх у Лондоні, 
виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, піднесення 
міжнародного авторитету України. 

Тарас Романович Дутко (нар. 27 січня 1982 — 
український футболіст, триразовий чемпіон і дворазо-
вий срібний призер літніх Паралімпійських ігор. За-
служений майстер спорту України. 

Державні нагороди: 
Повний кавалер ордена «За заслуги»: 
Орден «За заслуги» I ст. (7 жовтня 2008) — за досяг-

нення високих спортивних результатів на XIII літніх 
Паралімпійських іграх в Пекіні (Китайська Народна 
Республіка), виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. 

Орден «За заслуги» II ст. (19 жовтня 2004) — за досягнення значних 
спортивних результатів, підготовку чемпіонів та призерів XII літніх 
Паралімпійських ігор у Афінах, піднесення міжнародного престижу 
України. 

Орден «За заслуги» III ст. (2 листопада 2000) — за досягнення вагомих 
спортивних результатів на XI Параолімпійських іграх у Сіднеї. 

Орден «За мужність» III ст. (4 жовтня 2016) — За досягнення високих 
спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в 
місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені муж-
ність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного 
авторитету України. 

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (17 вересня 
2012) — за досягнення високих спортивних результатів на XIV літніх 
Паралімпійських іграх у Лондоні, виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. 

Відзнака Президента України — медаль «За працю і звитягу» (12 груд-
ня 2003) — за значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і 
спорту серед спортсменів-інвалідів, досягнення високих спортивних 

результатів, виявлені при цьому мужність, волю і самовідданість. 
Футболом займається з 8-ми років. З 1999р. Навчався у Кам'янець-

Подільському планово-економічному технікумі (сьогодні Подільський 
спеціальний навчально-реабілітаційний коледж), який закінчив у 2001 р. 

З 2001 р. по 2005 р. навчався у Дніпропетровському державному інсти-
туті фізкультури. 

У 2000р. став гравцем Параолімпійської збірної команди України. 
Представляв Хмельницький регіональний центр «Інваспорт» (до 2001р. 

далі аналогічний в Дніпропетровську)  
З 2009р. тренер-викладач Дніпропетровського транспортного універси-

тету. 
Після завершення тріумфальної для збірної України і п'ятої для себе 

Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро був удостоєний честі нести прапор Украї-
ни на церемонії закриття ігор. 

Після повернення з Ріо-де-Жанейро від імені Палімпійської збірної 
України заявив, що свій успіх вони присвячують воїнам АТО. 

Варто зазначити, що Тарас Дутко активно виступає за підтримку воїнів, 
які постраждали у АТО: «Для цих людей, які повернулися з АТО, мають 
проблеми зі здоров’ям, я хочу звернутися до тих, хто має дітей, молодих 
людей, які ще не є в паралімпійському спорті. У нас ситуація така в краї-
ні, що якщо в сім’ї є дитина-інвалід, це проблема для батьків, для сім’ї, 
горе, нещастя. Але якщо в сім’ї є спортсмен, паралімпієць з досягненнями 
– це велика гордість. Для сім’ї, для батьків, для родини, для міста і для 
держави". 

Спортсмен додав: "Хочу звернутися до людей, які мають там якісь 
фізичні проблеми, але є великими оптимістами – не покидайте надії, 
зробіть усе, підіть у паралімпійський спорт, і дай Боже, щоб у вас все 
склалося. Але якщо навіть і не в спорті – не покладайте зусиль, все вийде. 
Зробіть усе, щоб потрапити в Національний комітет спорту інвалідів і в 
Паралімпійський комітет, тут може вам і пощастить". 

– Тарасе, де ви шукали сили і натхнення, і питання, що це було 
"всупереч", а не завдяки певним нашим організаційним моментам, 
фінансам, які були, і майданчикам, яка ваша була мотивація? Чому 
так? Чому маємо таку шалену кількість нагород? 

Тарас Дутко: – Для мене мотивація така – виступаючи за збірну коман-
ду України, це вже є певний рівень. Для цього треба шукати мотивацію 
для перемог. Україну знають у цілому світі як сильну, непереможну ко-
манду і знають ще футбольну нашу команду, знають, що це дуже сильна 
команда. 

– Саме паралімпійська? 
Тарас: – Саме паралімпійська збірна команда України. 
Варто зазначити, що Тарас піднімає не лише питання проблеми воїнів 

АТО, але й проблеми усіх людей із особливими потребами та їх життя у 
суспільстві: «Що стосується дискримінації людини з обмеженими фізич-
ними можливостями і повноцінної людини, на даний момент вона існує 
не тільки в спорті. Вона існує в житті. Бар’єрність не забрана. Подивіться 
на об’єкти, що будуються – немає пандусів. Працевлаштування – тут 
повна дискримінація. Якщо ти не зможеш виконувати певну роботу – 
ніякого підходу не буде. А на рахунок спорту і на рахунок виплат – скла-
дається таке враження, що люди, спортсмени-паралімпійці – це люди не 
другого, а третього сорту. Тому що якщо взяти виплати премій олімпій-
цям і паралімпійцям – це в три рази менше, не в два, а в три рази менше. 
Таке складається враження, що нам, паралімпійцям, заходячи в магазин, 
хліб, м’ясо продається в три рази дешевше. Йдучи на автозаправку – 
бензин також чи проїзд в транспорті – в три рази дешевше. Такого немає. 

Також я хочу звернутися до керівництва держави і Міністерства спорту 
– на сьогоднішній день існує така ситуація, що люди-спортсмени у штат-
них командах збірних України не стоять на штаті, тому що їх не виста-
чає.». 

– Що мається на увазі? 
Тарас: – Тобто вони офіційно не працевлаштовані, а якщо й працевлаш-

товані, то не на повну зайнятість або на часткову. Це велика проблема. 
Люди, виступаючи вже на Чемпіонаті світу, перемагаючи, здобувають 
певні нагороди, медалі для країни – не вистачає штатних одиниць для 
того, щоб вони отримували хоча б мінімальну зарплату. 

– Тарасе, ви думали, чим будете займатися, коли закінчите висту-
пати в спорті? 

Тарас: – Звичайно, я вже сім років як працюю в університеті – я тренер-
викладач. 

– Ви колись задумувалися про те щоб взагалі, геть покинути спорт? 
Тарас: – Спорт залишити не можна ніколи. Навіть якщо ти вже не змо-

жеш пересуватися, ходити, бігати, спорт – це все життя. Ти будеш лежати 
і по телевізору дивитися все одно спорт і будеш жити спортом. 

– Людина з особливими потребами могла б стати Президентом 
України, як думаєте? 

Тарас: – Я думаю, що могла. 
– Якщо говорити про фактор голосування, люди б проголосували, 

як Ви відчуваєте? 
Тарас: – Я думаю, що в нашій державі напевно не змогли б. Але мене 

вразило, недавно я читав одну статтю в Інтернеті на рахунок міністрів у 
Канаді. Мене вразило, що міністр спорту Канади – це діючий паралімпі-
єць. Тобто в цивілізованому світі можливості людей з обмеженими мож-

 Вітаємо чемпіонів паралімпійських змагань! 
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ливостями набагато більші, людина дійсно є професіонал своєї справи. 
Тарас Дутко дуже конкретно описує проблеми, які існують у Паралім-

пійському спорті та загалом проблему самої свідомості людей та їх став-
лення до людей із особливими потребами.  

Прикро, що людина, яка привезла золото для своєї рідної держави не 
відчуває себе першим за рангом, а третім…не має бути поділу на спорт 
першого та другого рангу кожний вид спорту є індивідуальним і має 
бути рівність скрізь та серед усіх.  

Віталій Євгенійович Трушев (нар. 18 квітня 1983 — 
український футболіст, триразовий чемпіон і срібний 
призер літніх Паралімпійських ігор. Заслужений майс-
тер спорту України. Чемпіон Європи та світу. Амплуа 
— захисник. Почесний громадянин Кам'янця-
Подільського (2008). 

Повний кавалер ордена «За заслуги»: 
Орден «За заслуги» I ст. (17 вересня 2012) — за дося-

гнення високих спортивних результатів на XIV літніх 
Паралімпійських іграх у Лондоні, виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. 

Орден «За заслуги» II ст. (7 жовтня 2008) — за досягнення високих 
спортивних результатів на XIII літніх Паралімпійських іграх в Пекіні 
(Китайська Народна Республіка), виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. 

Орден «За заслуги» III ст. (19 жовтня 2004) — за досягнення значних 
спортивних результатів, підготовку чемпіонів та призерів XII літніх 
Паралімпійських ігор у Афінах, піднесення міжнародного престижу 
України. 

Орден «За мужність» III ст. (4 жовтня 2016) — За досягнення високих 
спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в 
місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені муж-
ність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного 
авторитету України. 

15 жовтня 2004 року «за видатні спортивні досягнення та вагомий 
особистий внесок у забезпечення успішного виступу національної збір-
ної команди на XII літніх Паралімпійських іграх» відзначено Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам'ятного знака. 

Влітку 1995р. разом з родиною переїхав до м. Кам’янець-Подільський. 
У 2000 р. закінчив НВК №8. Навчався у Кам'янець-Подільському плано-
во-економічному технікумі (сьогодні Подільський спеціальний навчаль-
но-реабілітаційний коледж) та у Подільському державному аграрно-
технічному університеті. 

До футболу долучився в дитинстві, але систематично і цілеспрямовано 
розпочав заняття з 2002 р. в університетській команді під керівництвом 
заслуженого тренера України Олександра Петровича Петрова. І вже у 
2003 р. стає гравцем параолімпійської збірної команди України. Півзахи-
сник атакуючого плану. 

Зараз Віталій Трушев навчається у Кам'янець-Подільському національ-
ному університеті ім.Івана Огієнка на факультеті фізичної культури.  

Представляє Хмельницький регіональний центр «Інваспорт».  
Іван Володимирович Шкварло (нар. 22 липня 1988, 

м. Підгайці, Тернопільська область) — український 
футболіст, дворазовий чемпіон і срібний призер літніх 
Паралімпійських ігор. Майстер спорту міжнародного 
класу (2006). Член збірної України (УОРА та ДЦП). 

Закінчив Підгаєцький професійно-аграрний ліцей 
(2005). Навчався на факультеті фізичної культури 
ТНПУ від 2005. 

Спортивні перемоги:  
Дворазовий чемпіон (2008, 2016) і срібний призер (2012, плавання) 

літніх Паралімпійських ігор. 
Найкращий гравець чемпіонату світу (2007). 
Чемпіон Європи серед спортсменів із наслідками ДЦП (2006, Ірландія). 
Бронзовий призер чемпіонату світу з футболу (2007, Бразилія). 
Нагороди: 
Орден «За заслуги» I ст. (4 жовтня 2016) — За досягнення високих 

спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в 
місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені муж-
ність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного 
авторитету України. 

Орден «За заслуги» II ст. (17 вересня 2012) — за досягнення високих 
спортивних результатів на XIV літніх Паралімпійських іграх у Лондоні, 
виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, піднесення 
міжнародного авторитету України. 

Орден «За заслуги» III ст. (7 жовтня 2008) — за досягнення високих 
спортивних результатів на XIII літніх Паралімпійських іграх в Пекіні 
(Китайська Народна Республіка), виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. 

Стипендія Президента України за досягнення у паралімпійському та 
дефлімпійському видах спорту (2007, 2013). 

Грамоти і подяки Тернопільської обласної та міських рад, обласної 
держадміністрації. 

«Герой спортивного року Тернопільщини 2014» у номінації «Сильні 
духом» — за досягнення на футбольних аренах Європи. «Людина року» 
на Тернопільщині (2016). 

Костянтин Миколайович Симашко (нар. 12 листопа-
да 1980) — український футболіст, дворазовий чемпіон і 
срібний призер літніх Паралімпійських ігор. Заслужений 
майстер спорту України. 

Займається у секції футболу Дніпропетровського облас-
ного центру «Інваспорт». 

Державні нагороди: 
Орден «За заслуги» I ст. (4 жовтня 2016) — За досяг-

нення високих спортивних результатів на XV літніх Пара-
лімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Респуб-
ліка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, 
утвердження міжнародного авторитету України. 

Орден «За заслуги» II ст. (17 вересня 2012) — за досягнення високих 
спортивних результатів на XIV літніх Паралімпійських іграх у Лондоні, 
виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, піднесення між-
народного авторитету України. 

Орден «За заслуги» III ст. (7 жовтня 2008) — за досягнення високих 
спортивних результатів на XIII літніх Паралімпійських іграх в Пекіні 
(Китайська Народна Республіка), виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. 

Віталій Анатолійович Романчук (14 січня 1986) — 
український футболіст, паралімпійський чемпіон. Майс-
тер спорту України міжнародного класу. Представляє 
Волинський регіональний центр «Інваспорт». 

Відзнаки та нагороди: 
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) — За досяг-

нення високих спортивних результатів на XV літніх Пара-
лімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро 
(Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, 
самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного автори-
тету України. 

У футбол Віталія привів батько. За кілька місяців до Паралімпіади в Ріо 
його не стало. 

 «Психологічно важко було. Але я зібрався. І цю перемогу я присвячую 
пам'яті мого тата. Я їхав і сподівався, що візьму золоту медаль. І що я 
можу щось таки зробити для нього у цьому житті», – каже Віталій. 

Своїм прикладом Віталій показує усім, що якби не було боляче, потріб-
но «стиснути зуби» і йти вперед заради перемоги та мрії, адже наші рідні 
завжди вірять у нас більше ніж будь хто.  

Станіслав Віталійович Подольський (19 лютого 1987) 
— український футболіст, паралімпійський чемпіон. 

Майстер спорту України. Представляє Дніпропетровсь-
кий регіональний центр «Інваспорт». 

Відзнаки та нагороди: 
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) — За досяг-

нення високих спортивних результатів на XV літніх Пара-
лімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро 
(Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, 
самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного автори-
тету України. 

-Як Ви потрапили до збірної? 
-Я давно був знайомий з Тарасом Дутко, ми перетиналися з ним по 

різних футбольним справах, а вже через Тараса я познайомився з Овчаре-
нко. Сергій Валентинович мене подивився. Начебто я підійшов ... 

-Чим займаєтеся в житті? 
-Працюю дитячим тренером в ДЮСШ. У мене є група початкової під-

готовки, а є і збірна 2001 року, з якої виступаємо в чемпіонаті України. 
-Звідки починається Ваша дружба з футболом? 
-З дитинства я захоплювався футболом, але потім була хвороба, отри-

мав інвалідність, два з половиною роки лежав у туберкульозному санато-
рії, після того як справи пішли на поправку потрапив в автомобільну 
катастрофу. 

-Чим займаєтеся після тренувань? 
-В основному сном, відпочинком, відновленням. 
Дмитро Васильович Молодцов (нар. 14 жовтня 1984) 

— український футболіст, чемпіон і срібний призер літ-
ніх Паралімпійських ігор. Кандидат у майстри спорту 
України. 

Займається у секції футболу Дніпропетровського обла-
сного центру «Інваспорт». 

Відзнаки та нагороди: 
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) — За досяг-

нення високих спортивних результатів на XV літніх Па-
ралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Рес-
публіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемо-
ги, утвердження міжнародного авторитету України. 

Олег Валерійович Лень (27 жовтня 1990) — українсь-
кий футболіст, паралімпійський чемпіон. 

Майстер спорту України. Представляє Чернігівський 
регіональний центр «Інваспорт». 

Лень Олег – вихованець дитячо-юнацької спортивної 
школи інвалідів регіонального центру «Інваспорт».  

Відзнаки та нагороди: 
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) — За досяг-

нення високих спортивних результатів  на  XV літніх 



 Ірина ФАЛІНСЬКА 

Вектор (№1) 28.09.2017  Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

Паралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна 
Республіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до 
перемоги, утвердження міжнародного авторитету України 

- Чому Ви вирішив займатися футболом? Хто Вас туди привів? І 
як так сталося, що Ви почав захищати честь нашої держави? 

- Футболом я займаюся з самого малечку. В дитинстві полюбляв цю 
гру, навіть з м’ячем спав. Спочатку грав з братом, бігали з ним у дворі та 
на спортивних майданчиках. Коли підростав, то футбол все більше почав 
мене захоплювати. Потім мене в Прилуках запросили в дитячу юнацьку 
спортивну школу. Від ДЮСШ ми їздили в різні міста на всілякі турніри. 
Коли я закінчив дитячу юнацьку школу, то отримав перший розряд з 
футболу. Після закінчення ДЮСШ, поступив в Прилуцький ліцей, але 
футбол не покинув, грав щодня. І якось наш земляк з біатлону Микола 
Зоц підказав мені, що у Чернігові є паралімпійська команда – «Інваспорт
-1», яка бере участь у чемпіонатах України. Тренером паралімпійської 
збірної України є Сергій Овчаренко. 

В команді «Інваспорт» ми з хлопцями роззнайомились та знайшли 
спільну мову. Мене запросили взяти участь в чемпіонаті України. Звісно, 
я погодився. Чемпіонат проходив у Дніпрі. Наша команда зайняла 4 
місце. На цьому чемпіонаті мене помітив головний тренер збірної Украї-
ни Сергій Овчаренко. Він запросив мене на тренувальний збір, де коман-
да готувалася до міжнародних турнірів. 

У 2012 році поїхав на тренувальний збір. Тоді ще вони проводилися у 
нашому міжнародному центрі України в місті Євпаторія. На жаль, забра-
ли нашу паралімпійську підготовчу базу. Там було дуже гарно. Сподіває-
мось, що скоро ми її повернемо. Вважаю, на цьому тренувальному зборі 
я виступив непогано. 

А вже в 2013 році тренер запросив мене поїхати на перший міжнарод-
ний турнір, який проходив в місті Анкона (Італія). На цьому турнірі я 
виступав за національну України. Ми тоді здобули перше місце. Після 
чого, підписав відповідні документи і став офіційним гравцем в команді. 

А далі все закрутилося – тренування, турніри. Ми їздили в Голандію, 
Австрію, Іспанію. Завжди займали або перше, або друге місце, до третьо-
го не скочувалися. 

- Ви зараз граєте тільки за збірну України чи також граєте у ко-
манді? 

- Граю навіть не в одній команді – у чернігівській та прилуцькій. Час, 
що залишився, проводжу не за комп’ютером, бігаю на стадіоні з м’ячем і 
відточую досконалість своєї техніки та навичок, так би мовити, виступаю 
сам собі тренером. 

- Чим Ви живете окрім футболу? 
- З дитинства полюбляю пірнати. Їжджу в Батурин, мені подобається 

там пірнати. А також займаюсь підводним полюванням. 
Богдан Григорович Кулинич (нар. 9 січня 1992, 

Черкаси) — український футболіст-воротар, чемпіон XV 
літніх Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-
Жанейро. Кандидат у майстри спорту України з футбо-
лу. 

У нього родова травма лівого боку. У Черкасах потра-
пив до місцевої команди «Інваспорт».  

Нагороди: 
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) — За досяг-

нення високих спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських 
іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Брази-
лія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утверджен-
ня міжнародного авторитету України. 

Навчався у 22-ій школі. У 2013 році закінчив будівельний факультет 
Черкаського державного технологічного університету. Технолог-інженер 
харчової промисловості за фахом. Минулого року вирішив здобути другу 
вищу освіту у Львівському державному інституті фізичної культури. Там 
він навчається на тренера . Після школи Богдан був кандидатом у збірну. 
З 2012 року провів два збори, а перед олімпіадою у Лондоні побажав 
хлопцям успіхів і повернувся додому. Член збірної команди області з 
футболу спортсменів з наслідками ДЦП з 2013 року. З 2013 року підпи-
сав контракт і є повноцінним гравцем збірної. 24-річний футболіст роз-
повідає, що Паралімпійські ігри подарували йому неймовірні враження. 
– Я готувався до них 4,5 роки. Не до кінця віриться, що то є справді золо-
то. Хоча ми їхали туди за перемогою. Наша збірна була і є одним із ліде-
рів світового футболу 7х7. Добре, що все вдалося і справді так вийшло, – 
розповідає Богдан. 

Хлопець каже, що із 2014 року з підготовкою для паралімпійців-
футболістів стало складніше. Адже в Україні була база в Євпаторії. Нині 
доступу до неї спортсмени не мають. Тренуватися доводиться в різних 
містах, але там умови не такі, як у Євпаторії, яка вважалася однією з 
найкращих баз у Європі для підготовки паралімпійців. До того ж вона 
була центром реабілітації для людей з особливим потребами. Черкасець 
сподівається, що євпаторійська база незабаром знову працюватиме.  

Артем Олегович Красильников (нар. 6 квітня 1991) 
— український футболіст, паралімпійський чемпіон. У 
складі національної збірної забив переможний гол у 
додатковий час фінального матчу літніх Паралімпійсь-
ких ігор 2016 року зі збірною Ірану, що закінчівся з 
рахунком 2:1. 

Займається у секції футболу Дніпропетровського регі-
онального центру «Інваспорт». 

Відзнаки та нагороди: 
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) — За досягнення високих 

спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в 
місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені муж-
ність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного 
авторитету України. 

Євген Вікторович Зінов'єв (нар. 15 грудня 1987 ) — 
український футболіст, чемпіон і срібний призер літніх 
Паралімпійських ігор. Кандидат у майстри спорту Украї-
ни. Займається у секції футболу Кіровоградського облас-
ного центру «Інваспорт». 

Відзнаки та нагороди: 
Орден «За заслуги» II ст. (4 жовтня 2016) — За досяг-

нення високих спортивних результатів на XV літніх 
Паралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро 
(Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України. 

Орден «За заслуги» III ст. (17 вересня 2012) — за досягнення високих 
спортивних результатів на XIV літніх Паралімпійських іграх у Лондоні, 
виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, піднесення 
міжнародного авторитету України. 

За свої заслуги Євген Вікторович отримав звання «Почесний громадя-
нин міста Кіровограда». 

Пан Євген ще в дитинстві почав займатися в дитячій футбольній ко-
манді, що діє на базі спортивного клубу «Зірка». Після закінчення школи 
та будівельного технікуму працював 4 роки менеджером; пройшов кас-
тинг до клубу «Дніпро», де грає і нині. 

У 2012 році, на відбірковому турі в олімпійську збірну України, попав 
в число 14 гравців футбольної команди, де й став срібним призером у 
лондонському матчі зі збірною Росії. 

Особливо цікаво пан Євген розповів про зарубіжні подорожі, про гос-
тинність, яку відчув в Англії та Голландії. 

Мріє і про подальше навчання у ВУЗі, адже у спорті кар’єра багатоета-
пна: спортсмен, тренер, наставник, спортивний журналіст-коментатор. 
На запитання про тривалість спортивної кар’єри спортсмена Євген Вік-
торович відповів, що грати можна в футбольній команді до 35-40 років, а 
тоді важкі фізичні навантаження даються взнаки і потрібно задумуватися 
над наставницьким шляхом. І, звичайно ж, без вищої освіти не обійтися. 

«Поставте перед собою ціль – і ви її обов’язково досягнете» – саме 
такий девіз має Євген.  

Едгар Едуардович Каграманян (нар. 13 липня 1984) 
— український футболіст, паралімпійський чемпіон. 

Майстер спорту України міжнародного класу. Займа-
ється у секції футболу Дніпропетровського регіонально-
го центру «Інваспорт». 

Відзнаки та нагороди: 
Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) — За досяг-

нення високих спортивних результатів на XV літніх 
Паралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро 
(Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України. 

Шеремет Артем Миколайович 
Дата народження: 16 серпня 1995 року, Дніпро. 
Амплуа: півзахисник 
Грав за команди: «Титан» (Вільногірськ), «ВПК-

Агро» (Шевченківка / Магдалинівка), 
«Продексим» (Херсон, футзал) 

Офіційний дебют в «Колосі»: У складі «Колоса» в чемпі-
онаті області (на 20.12.2015): 8 ігор, 1 гол. 

Наймолодший спортсмен – дебютант цього чемпіонату 
світу, а також володар забитого фінального м'яча у грі з Іраном (1:0). 

Тренерський склад: 
Овчаренко Сергій Валентинович - заслужений тренер;  Дніпропетров-

ська обл.; 
Тимофєєв Юрій Васильович - заслужений тренер; Волинська обл. 
Крім того, у команді – 6 заслужених майстрів спорту та таких видат-

них спортсменів, котрі були учасниками чотирьох Паралімпійських ігор 
– Дутко Тарас, Антонюк Володимир та Трушев Віталій. 

Національна команда створювалась в м. Дніпрі за участю команд з м. 
Чернігова та м. Києва, згодом до складу збірної долучилась команда з 
Волинської обл. 

Паралімпійська футбольна збірна команда України – триразовий чем-
піон світу – 1998, 2003 та 2017 років, бронзовий призер світу 2007 року, 
срібний призер світу 2015 року, багаторазовий чемпіон Європи – 1999, 
2002, 2006, 2011 років, дворазовий срібний призер Паралімпійських ігор: 
у 2000 р. в Сіднеї та у 2012 в Лондоні, триразовий  чемпіон Паралімпіади 
– в Афінах-2004, в Пекіні – 2008 року та в Ріо – 2016 року. 

З  2003 року - збірна України по праву займає перше місце у світовому 
рейтингу. 

Надзвичайно приємно, що троє гравців-чемпіонів  є випускниками 
нашого коледжу, саме тут вони робили свої перші кроки у доросле само-
стійне  життя. Ми щиро віримо, що у майбутньому  наш навчальний 
заклад примножить ще не одного олімпійця.  
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  Вибори студентського декана  

28.09.2017 р. відбулися вибори сту-
дентського декана Подільського спеціа-
льного навчально-реабілітаційного соці-
ально-економічного коледжу. 

Загалом претендентів було сімнад-
цять і кожен з них намагався показати 
себе з кращої сторони, представити свою 
мету до якої буде йти, якщо стане дека-
ном. Комусь це вдалось краще за інших, 
комусь трішки гірше, та все вирішило 
голосування. 

Спочатку було обрано лічильну комісію, у складі трьох чоловік, яка 
зареєструвала присутніх та видала кожному бюлетень для голосування. 
Проголосувавши кожен учасник  покидав залу для голосування. Тоді 
залишалось лише, затамувавши подих, чекати результатів. 

Після опрацювання бюлетенів голова лічильної комісії запросила 
всіх на оголошення результатів. Звісно, кожен з претендентів хотів по-
чути саме своє ім’я, та це вдалось лише одній людині – з великим відри-
вом, у 67 голосів, студентським деканом став Бута Олександр. 

За результатами прямого таємного голосування трійкою лідерів 
стали:  

1. Бута Олександр Олегович – студента БО-31 групи ІІІ курсу спеці-
альності «Бухгалтерський облік»; 

2. Мисько Артем Русланович – студента О-22 групи ІІ курсу спеціа-
льності  «Облік і оподаткування»; 

3. Вигівська Наталія Павлівна – студентка О-23 групи ІІ курсу спеці-
альності «Облік і оподаткування». 

Заступниками студентського декана обрано: 
- Мисько Артема Руслановича – студента О-22 групи ІІ курсу спеці-

альності " Облік і оподаткування"; 
- Кутову Катерину Геннадіївну – студентку Е-31 групи ІІІ курсу 

спеціальності 051 "Економіка"; 
- Бояркіну Марію Євгенівну – студентку С-21 групи ІІ курсу спеціа-

льності 231 "Соціальна робота". 
Студентський деканат – це не тільки широкий спектр можливостей 

для студентів, а ще і організація, що бере безпосередню участь в усіх 
сферах суспільного життя, впливає на перебіг всіх процесів, що відбува-
ються у коледжі 

Студенти коледжу можуть звертатися до студентського деканату з 
проханнями та пропозиціями з приводу студентського життя. Це стосу-
ється питань, пов'язаних з навчальним процесом, поселенням у гуртожи-
ток тощо. 

Ще одним завданням студентського деканату є розвиток творчих 
здібностей студентів. Тому щороку проводиться багато фестивалів, свят 
та конкурсів, де особлива увага приділяється тому, щоб продемонстру-
вати першокурсникам життя коледжу у незвичному форматі. 

Перед вами поставлено ряд головних цілей та завдань: 

захист прав студентів;  

допомога студентам у навчанні;  

відкриття прихованих талантів студентів та розвиток їхніх творчих 
здібностей; 

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 

формування у студентів національної свідомості, гідності та само-
поваги, гордості за свій навчальний заклад;  

сприяння навчальній діяльності студентів, залучення їх до науково
–дослідної роботи, підвищення якості навчання;  

залучення студентів до безпосередньої участі у реалізації держав-
ної молодіжної політики;  

організація співробітництва зі студентами інших вищих навчаль-
них закладів і молодіжними організаціями, в тому числі зарубіжними і 
міжнародними;  

координація роботи студентів з викладачами, наставниками акаде-
мічних груп (кураторами) та кафедрами;  

залучення студентів до художньої самодіяльності;  

організація і проведення вечорів відпочинку, концертів, конкурсів 
та інших заходів, що носять культурно–розважальний, оздоровчо-
спортивний і виховний характер. 

На Вас покладено великі надії та сподівання, ми віримо, що ви гідно 
впораєтеся із поставленими перед вами цілями та завданнями. 
Це буде для вас практикою, і ви зрозумієте, чи зможете насправді впора-
тися з такою посадою. Коледж готує вас до життя, тому що вже в стінах 
рідного навчального закладу ви починаєте усвідомлювати, що таке само-
стійність і відповідальність. Нехай ваш шлях буде завжди яскраво освіт-
лений сонцем, нехай попереду вас чекає низка кращих днів і виконання 
заповітних бажань! 

Вітаємо новообрану Раду студентів та бажаємо успіху, впевненості, 
рішучості та натхнення! 

"Hand Made"  

 Ірина ФАЛІНСЬКА 

фото Аля Касап 

фото Аля Касап 

29.09.2017 року у кімнаті 
відпочинку гуртожитку відбувся 
«Хейд Мейд». Прекрасні дівчата 
активно долучилися до приготу-
вання виробів із паперу власни-
ми руками.  

Hand Made — сталий вираз у 
англійській мові, що в перекладі 
означає «ручна робота». 

Позначає всі предмети, зроблені власно-
руч, а також унікальні за своїм виглядом (у 
єдиному екземплярі). Це може бути в'язаний 
светр або вітальна листівка, мило з різнома-
нітними запахами, будь-які предмети інтер'є-
ру тощо. 

Термін включає абсолютно все, що зроб-
лено своїми руками за своїми ескізами. 

Але культура Хенд мейд речей дещо 
відрізняється від звичайного рукоділля, з 
якого розвинувся хенд мейд. Хенд мейд – це 
мистецтво створювати речі, що несуть в собі 
позитивну енергетику та чудовий настрій. 
Такий ефект досягається через те, що хенд 
мейдом займаються тільки ті люди, які дійс-
но люблять цю справу. Найчастіше, речі 
хенд мейд існують в одному екземплярі і є 
абсолютно унікальними. Навіть якщо майс-
тер створить декілька речей, вони ніколи не 
будуть схожими одне на одне. 

Для того щоб втілювати свої незвичайні 
ідеї в життя, вам не знадобляться великі 
грошові вкладення. Все що вам знадобиться, 
можна знайти у себе вдома. 

Для виготовлення листівок, альбомів, 
прикрас потрібно лише мати різноманітний 
підручний матеріал. Решта буде залежати від 
вашої фантазії і різноманітності ідей.  

Величезне поле для фантазії забезпечують види рукоділля, відпові-
дальні за створення власних альбомів і листівок. І тут можна дати волю 
не тільки забутого таланту живописця, але ні, можливостей набагато 
більше! Ви можете робити аплікації, додаючи в куплену листівку не 
просто більше родзинки, але і величезну частину душевного тепла, яка 
буде приємна вашими близькими. 

Це не тільки гарна можливість виразити себе, але також і показати 
те, як ви можете володіти тим чи іншим мистецтвом – адже хенд мейд, 
як і будь-яка діяльність, спрямована на самовираження – теж мистецт-
во. 

Не забувайте так само, що дарувати подарунки набагато істотніше, 
ніж отримувати їх. Тільки таким чином ви зможете побачити в очах 
коханої людини іскорки радості і щастя, які в сірі будні так складно 
помітити. Даруєте тепло – і воно повернеться назад примноження в 
стократ. 

 Ірина ФАЛІНСЬКА 
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З Днем Педагога 

Шановні колеги  

освітяни! 

Дорогі працівники освіти, ветерани педагогічної праці та молоді 
педагоги! 

Прийміть найтепліші та щирі вітання з професійним святом – Днем 
педагога! 

Педагог у всі часи залишається опорою суспільства і держави. 
Саме в його руках майбутнє країни, майбутнє нових поколінь. Якими 
виростуть наші діти, яке суспільство вони будуватимуть, які моральні 
цінності будуть сповідувати, багато в чому залежить від таланту і осо-
бистості педагога. 

Високо ціную щедрість ваших люблячих сердець, ваше терпіння і 
розуміння, відданість справі і любов до своїх студентів! Бажаю міцного 
здоров’я, бадьорості тіла й духу, радості від вашої нелегкої праці і 
усіляких успіхів в особистому житті! Нехай вас оточують повага і лю-
бов, доброзичливість і милосердя, життєрадісність і наша вдячність! 

Нехай ваша нелегка, але така важлива справа цінується, шанується 
і щедро винагороджується. Нехай крупиці знань, з яких формується 
повноцінний розумовий багаж, міцно осідають в головах ваших здіб-
них дітей. Нехай ваше дозвілля буде не тільки перевіркою зошитів та 
написанням методик, але й особистим, насиченим життям. Відмінного 
самопочуття і простого людського щастя! 

з глибокою повагою 
директор коледжу                                                                     Тріпак М. М. 

 
 

Щиро вітаємо нового студентського 
декана коледжу Буту Олександра Олеговича. 
На Вас покладаємо великі надії, щодо функ-
ціональної роботи Студентського деканату, 
впровадження нових ідей та проектів у по-
всякденне життя нашого коледжу, ми віримо 
Вам це під силу. Ви зможете організувати 
роботу Вашої новоствореної команди на 
активну діяльність щодо участі студентів в 
соціальному житті для розвитку самоповаги 
та соціальної компетенції, зможете сформу-
вати у молоді активну життєву позицію, 
лідерські якості, підготувати її до участі в 
осмисленому сучасному суспільством.  

Для такої посади потрібна відповідальна, серйозна, стримана, 
винахідлива, організована, активна людина, яка здатна приймати 
важливі рішення за будь-яких обставин, уміти вийти з важких ситу-
ацій, робити все заради свого коледжу. Усе це про Олександра. Але 
до цього всього потрібно ще й додати успішність у навчанні. 

Олександре Олеговичу перед Вами поставлені непрості завдан-
ня органів Студентського деканату, насамперед: 

забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема 
стосовно організації навчального процесу; 

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпо-
чинку студентів; 

сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єд-
нань, клубів за інтересами; 

організація співробітництва зі студентами інших вищих навча-
льних закладів і молодіжними організаціями; 

сприяння проведенню серед студентів соціологічних дослі-
джень. 

Також важливо налагодити співпрацю з викладацьким колекти-
вом задля проведення спільних заходів: КВН, чемпіонатів коледжу з 
різних видів спорту. Саме Студентський деканат є ініціатором бага-
тьох важливих і корисних справ, які проводяться і організовуються 
у коледжі. Це і традиційні вечори відпочинку, святкування Дня 
студента, новорічних свят, спортивних змагань тощо, рейди з пере-
вірки гуртожитку.  

Ми впевнені, Ви гідно впораєтеся із поставленими перед Вами 
завданнями. Бажаємо Вам величезного терпіння, воно стане в нагоді 
не тільки в навчанні, але і в житті. Бажаємо працьовитості, вона 
буде допомагати Вам в складних ситуаціях. Бажаємо миттєвої пам'я-
ті та успіхів у будь-якій справі! Бажаємо везіння – іноді це єдина 
можливість вийти із складної ситуації! Бажаємо Вам завжди гаряче 
цікавитися новим, не зупинятися перед труднощами і бути дуже 
успішною і щасливою людиною! 

 Всеукраїнська освітянська акція «Ланцюг миру» 

21 вересня на проспе-
кті Грушевського за учас-
ті наших студентів, у 
Міжнародний день миру 
відбулась акція «Ланцюг 
миру». У руках учасників 
акції майоріли державні 
прапори, жовто-блакитні 
стрічки, кульки, прапор-
ці. Головне гасло акції – 
«Мир – найдорожча цін-
ність людства». 

   Мир у серцях, мир 
у домі, мир в країні та у 
світі загалом. Тема миру 
завжди була важливою в 
історії народів і вона дуже актуальна сьогодні у нашій державі, коли 
сусідній народ захопив частину нашої території і безжалісно вбиває 
невинних людей. Щоб мир був між людьми, було спокійне життя, той 
мир потрібно приносити, поширювати між людьми, показувати доброту 
сердець та любов до ближнього. Наші студенти прагнуть до мирного 
неба над головою, щасливого майбутнього без звуків гармат та матерів 
схиливши голову в чорні хустині у сльозах над тілом сина, що вже ду-
шею на небесах.  

Мир у світі та 
в країні запорука 
успішного розвит-
ку економіки краї-
ни та благополуч-
ного життя просто-
го громадянина. 

Ми прагнемо 
прищепити студе-
нту любов до бли-
жнього, доброту та 
повагу, усвідом-
лення того, що 
агресія завжди 
спричиняє біль та 
страждання і ніко-
ли не отримує 
бажаного результа-
ту, адже доброта та 
людяність завжди 
перемагає найбіль-
ше зло. 
 

фото Аля Касап 
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26 вересня у кімнаті відпочинку нашого гуртожитку відбувся шаховий поє-
динок між директором коледжу Тріпаком Мар’яном Миколайовичем та студен-
том Бо-32 групи спеціальності «Бухгалтерський облік» Бойко Ярославом. 

В запеклій боротьбі із рахунком 
1:1перемогла звичайно дружба.  

Шахи це не лише гра, але й хороший метод 
стимулювання розумових здібностей: планувати 
власні дії, логічно мислити та вміти долати 
труднощі. 

Шахи — гра на спеціальній дошці, що має 
назву шахівниця й поділена на 64 світлі та темні 
клітини (поля), між 16 світлими (білими) і 16 
темними (чорними) фігурами за встановленими 
для них правилами пересування; старовинна 
індійська настільна розважальна гра, що має давню історію. Як одна з найпоши-
реніших спортивних ігор сучасності, поєднує в собі елементи мистецтва (уяви), 
науки (логічно-точний розрахунок) і спорту. 

Психологи часто згадують шахи, як ефективний спосіб поліпшити свою 
пам'ять. Це також дозволяє вирішувати складні завдання і продумувати ідеї. Не 
дивно, що шахи стали рекомендувати в боротьбі з хворобою Альцгеймера. 

Багато людей вважають, що шахи – гра для тих, хто від природи володіє 
високим інтелектом. Це частково так, але ви також можете істотно підвищити 
свій інтелект, граючи в шахи. Більш того, дослідження показали, що шахи акти-
візують обидві півкулі мозку, покращують творчі здібності, концентрацію, кри-
тичне мислення і навички читання.  

Хочете бути успішними та талановитими? Тоді грайте у шахи, адже вони 
стимулюють інтелектуальність здібності людини. 

Шаховий поєдинок 

22 вересня в приміщенні історичного 
факультету КПНУ ім. Івана Огієнка на засі-
данні Спеціалізованої вченої ради за участі як 
кам'янецьких вчених, так і гостей з різних 
регіонів України відбувся захист докторської 
дисертації Анатолія Скрипника на тему 
"Вплив російської військової присутності у 
Правобережній Україні на інкорпорацію регі-
ону наприкінці ХVІІІ - середини 60-х років 
ХІХ ст.". Про актуальність цієї теми в наш 
говорити зайве. Дослідник опрацював близько 
500 найменувань літератури українською, 
російською, англійською, польською мовами 
тощо, та до 700 архівних справ у 13 архівних 
установах України, Росії, Молдови. На основі 
здобутих даних вчений детально дослідив роль російської імперської армії в 
процесі колонізації імперією регіону та складний і суперечливий вплив армійсь-
кого фактору на економічні, соціальні, демографічні процеси в регіоні. 

Після виступу Анатолій Скрипник відповів на запитання присутніх. Відтак 
було заслухано відгуки, надіслані вченими з різних регіонів України. Далі слово 
мали опоненти. 

По завершенні дискусії відбулось таємне голосування, за підсумками якого 
члени Спеціалізованої вченої ради одностайно підтримали той  факт, що Анато-
лій Скрипник стане першим в історії доктором історичних наук, яких захистився 
безпосередньо в Кам'янці-Подільському.  

Вітаємо із блискучим захистом та бажаємо успішного втілення всіх творчих 
і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових 
пошуках! Нехай підґрунтям щасливого особистого життя і плідної професійної 
діяльності буде лише міцне здоров’я та удача, натхненна думка й щирі почуття, 
підтримка родини та колег! 

Студентка 31-С групи стала 
переможницею VII Міжнарод-
ного мовно-літературного кон-
курсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка 
серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації (гуманітарний про-
філь) (Нагороджена дипломом 
ІІІ ступеня підстава: наказ Міні-
стерства України від 04.04.2017 
№529, за результатами фіналь-
ного етапу VII Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської моло-
ді імені Тараса Шевченка). 

Анна показала відмінні 
знання з рідної мови і стала 
переможницею. Віримо, що 
Ваші плани, мрії та задуми бу-
дуть такими ж успішними та перспективними, як і Ваша пере-
мога в  інтелектуальному випробуванні. 

Щиро вітаємо з перемогою та бажаємо подальших успіхів і 
здобутків!  

Нехай конкурс розкриє перед Вами нові обрії, можливості 
щодо пізнання себе та світу!  

Бажаємо міцного здоров’я, бадьорого духу, радості, завжди 
бути яскравою і красивою, мудрою і сильною. Нехай душа 
народжує прекрасні мрії, а розум втілює їх у життя. Хай доб-
рий художник розфарбує Ваше життя яскравими фарбами, а 
талановитий композитор напише мажорну мелодію Вашої долі. 

Вітаємо Анну Таран із перемогою 

 Ірина ФАЛІНСЬКА 

 Вітаємо нашого тренера  
Трушева Віталія Євгенійовича 

Прийміть найщиріші вітання із золотою 
нагородою на Паралімпійських іграх в арген-
тинському місті Сан-Луїсі. На престижному 
змаганні Ви продемонстрували вагомі досяг-
нення та здобули «пальму першості» не лише 
на європейській арені, а й у світі. Ви примножу-
єте спортивну скарбницю слави, і численні 
перемоги нашої збірної України по футболу. 
Віталію Євгенійовичу, Ви є авторитетним тре-
нером для наших студентів, які мають зразко-
вий взірець для прикладу до перемог. Важко 
переоцінити значення фізичної культури у повсякденному жит-
ті, адже школа спорту культивує в людині життєво необхідні 
якості – вміння чітко формулювати ціль та послідовно її досяга-
ти, шляхетність, ефективна співпраця в команді, вміння підко-
рювати власний інтерес загальній меті, саме це Ви намагаєтесь 
передати своїм вихованцям. Користуючись нагодою, вислов-
люю глибоку вдячність Вам, як наставнику за примноження 
переможних традицій і спортивної слави рідного навчального 
закладу. 

Бажаємо переможцю міцного здоров’я, щастя, радості, 
сонячних днів у житті, бадьорості духу, наполегливості і насна-
ги, удачі та підкорення нових спортивних висот, вдалих стартів 
і перемог в ім’я процвітання України! Нехай Ваш приклад буде 
поштовхом для масового розвитку футболу, взірцем для юної 
студентської молоді, якої Ви є. 

Ми пишаємося Вашими досягненнями.  
З перемогою, Віталію Євгенійовичу! 

Вітаємо із захистом дисертації  
Скрипника Анатолія Юрійовича 

 Вітаємо з Днем Народження Тамару Георгіївну Сосновську 

Людину із золотим серцем, чуйною душею щиросердно вітаємо з Днем народження.  
З цієї приємної нагоди шлемо Вам наші щирі та сердечні вітання. Відрадно, що Ваш 

багатий життєвий і професійний досвід, почуття відповідальності, вболівання за здоров’я 
та життя простих людей принесли заслужений авторитет серед краян. Нехай усе хороше, 
зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею. 

В цей чудовий день хочеться побажати Вам всього самого найкращого! Хай буде здо-
ров'я міцним, не закінчуються, а тільки додадуться сили, і завжди супроводжує душевна 
гармонія. Залишайтеся такою же справедливою, мудрою, розуміючою людиною. Неможли-
во оцінити той величезний внесок, який Ви щодня здійснюєте на благо іншим людям.  

Щиро зичимо Вам подальших успіхів, безмежної енергії та наснаги у Ваших добрих 
справах, нових починаннях і звершеннях на благо рідного краю! 

Доброго Вам здоров’я, щастя, родинного тепла і Божої ласки! 
Ми Вас дуже цінуємо і пишаємося тим, що Ви наш почесний друг. Велике спасибі за 

Ваш труд і все, що Ви робите на благо людства! 
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Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

Вітаємо із Днем Народження 

Вітаємо з ювілеєм 

Вітаємо з ювілеєм 

 Вітаємо з ювілеєм 

Федорчука  Віктора Миколайловича 

Свій ювілей ви зустрічаєте в розквіті творчих сил, збага-
чені життєвим досвідом. 

Сумлінною довгорічною працею, доброзичливими стосу-
нками з колегами в нашому колективі ви заслужили глибоку 
повагу. Нехай ваша життєва дорога в’ється по висхідній, 
нагороджує здоров’ям, щастям, радістю та всіма земними 
благами. 

Прийміть від нас щирі вітання і найкращі побажання 
міцного здоров’я на довгі роки, великого людського щастя, 
добра, благополуччя, щасливого довголіття. 

Марунчак Оксану Василівну 
Шановна ювілярко! Вітаємо Вас із радісним життєвим 

святом. Зичимо Вам щастя і здоров’я, успіхів у роботі, тепла і 
злагоди, родинного затишку і любові Ваших рідних, близьких 
та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі задуми і плани, мина-
ють негаразди і непорозуміння, а всі починання нехай супро-
воджують надія та успіх. Хай доля збагачує Вас  життєвою 
мудрістю, енергією, натхненням і радістю. 

Годнюк  Ірину Валентинівну  

Найщиріші й найтепліші вітання з ювілеєм, який припа-
дає саме сьогодні, адресуємо чудовій людині. 

Від усього серця бажаємо Вам зберегти свої найкращі 
людські якості щонайменше літ до ста і завжди залишатися 
такою енергійною, діловою, відповідальною і потрібною лю-
дям, якою ми Вас знаємо. Міцного здоров’я, щастя без міри, 
злагоди і достатку, а ще удачі у всьому, за що б не бралися. І 
нехай Бог дарує ще багато світлих і щасливих подій у житті, 
про які завжди буде приємно згадати. 

 

 

Вітаємо із Днем Народження 

Вітаємо із Днем Народження 

Гуменюк Ірину Леонтіївну 

Удалова  Бориса  Олександровича  

 Вітаємо із Днем Народження 

 Вітаємо із Днем Народження 

 Вітаємо із Днем Народження 

 Вітаємо із Днем Народження 

 Вітаємо із Днем Народження 

Скрипника  
Анатолія Юрійовича  

Годнюк Валентина Івановича  

Герук  

Яну Вадимівну 

Заремську  Тетяну  Олегівну  

Кучера  
Олександра Миколайовича  

Пещанюк  
Надію Олексіївну 

Хай дороги стелиться крилато,  
Будуть чисті, рівні, як струна, 

А добро не оминає Долю Вашу, 
Як не оминає світ весна! 

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

Хай малює доля з буднів свято 
І дарує ще багато літ! 

Шановний імениннику! З цієї світлої нагоди прийміть наші 
щирі вітання! 

Зичимо вам міцного здоров’я, особистого щастя, родинного 
тепла та всіляких гараздів. 

Нових вам успіхів у професійній діяльності! Нехай усе заду-
мане збудеться, омріяне – здійсниться. 

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,  
Хай Господь дарує надію й тепло  
На довгі літа, на щастя й добро! 

Нехай здоров'я завжди добрим буде,  
Щоб в роботі ладилось усе,  

За справи добрі хай шанують люди,  
У дім хай доля затишок несе.  

Хай горе обходить завжди стороною,  
А щастя приходить і ллється рікою!  

Бажаєм тепла, і добра, і любові!   
Хай Господь дарує многії літа,     
А в серці довіку живе доброта. 

Всіх благ земних Вам бажаєм,  
Всі квіти світу Вам даруєм  

За добре серце і тепло.  
Хай Мати Божа Вас охороняє,  

А Господь Бог з неба щастя 
посилає  

На многії і благії літа! 

Від усієї душі бажаємо 
вам міцного здоров’я, 
удачі, справжнього люд-
ського щастя. Нехай 
здійсняться всі ваші твор-
чі задуми, а гарний на-
стрій додає наснаги на 
професійній ниві. 

Бажаємо впевнено й успішно 
підкорювати нові творчі верши-
ни, такого ж невичерпного по-
шуку ідей, успішно втілювати їх 
у життя. Міцного Вам здоров’я, 
радості від життя і щоденних 
буднів, сонячного настрою, 
усіляких гараздів. 

Завтра день народження завітає до ділової, розумної, життєрадісної 
жінки. Бажаємо нашій дорогій іменинниці міцного здоров’я, весняного 
настрою, невичерпної життєвої наснаги, тепла і затишку в родині, щоб 
майбутні роки у Вашому житті залишили тільки світлі спогади, дарува-
ли радість, добро, надію і благополуччя. 

Бажаємо Вам щастя і достатку, 
Ясного неба, сонця і тепла,  
В житті щодень лиш злагоди й порядку,  
Щоб доля Ваша світлою була.  
В роботі — успіху й терпіння,  
У справах — вічного горіння,  
В сім'ї — любові і добра  
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Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
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Вітаємо із 20-річчям 

 

Студента Е-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 051 «Економіка» 

Заставного Андрія Володимировича 

Два десятки років Ви живеш на білому світі. Ви багато знаєте та вмієте, дорога 

вибрана, але йти по ній деколи дуже складно! Бажаємо Вам сили та наполегливості в 

досягненні поставлених цілей! Нехай Господь дає Вам мудрість для осягнення істин, які 

привнесуть в життя добро та радість, подарують багато друзів і теплі відносини з близь-

кими людьми! Нехай Ваші душа і тіло удосконалюються, набувають стійкості, стрункість 

і твердість! Нехай всі барви землі живуть у серці, створивши прекрасну веселку! Любові 

тобі і розуміння, здоров’я і щастя, удачі і терпіння! 

Вітаємо із 20-річчям 

студентку С11-Б групи І курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» 

Волошин Марію Йосипівну 

20 років — загадковий час, коли майбутнє здається прекрасним і безхмарним. 
Бажаємо Вам зберегти позитивний настрій на все життя і ніколи не сумніватися в своїх 
силах. Нехай Ваші  цілі і прагнення завжди будуть добрими і високими. Не бійтеся мрія-
ти про велике, і воно обов’язково збудеться.  

Хай у Ваші 20 років життя, немов палітра самих яскравих і веселих фарб, 
нехай новий день готує для Вас чудові ідеї і події, нехай кожен шлях приводить Вас до 
успіху і світлого щастя. 

 

Вітаємо З Днем Народження 

 

студентів С-32  групи ІІІ курсу  спеціальності 5.13010101 «Соціальна робота» 

Кондратова Михайла Володимировича 

Маланчук Анну Михайлівну 

Олексюк Вікторію Олександрівну 

В цей дорогий для серця день  
Бажаєм квітів і пісень!  

Від друзів щирих привітань,  
Від зірки — здійснення бажань!  

Від сонця — світла і тепла,  
Щоб доля щедрою була!  
Хоч не спинити часу лік,  

Нехай щастить весь довгий вік! 

 Вітаємо З Днем Народження 

студентку С-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 5.13010101 «Соціальна робота» 

Ткач Маріну Вікторівну 

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

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

А доля дарує повні щастям роки. 

 Вітаємо З Днем Народження 

Студента  групи Бо-31  ІІІ курсу  спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

Безпалька Андрія Олександровича  

Бажаємо здоров'я міцного, 
Щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаєм. 
Щоб серце ваше зігрівало тепло, 

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

Від усього серця бажаю, щоб на Вашому життєвому шляху не зявлялись труднощі і 
негаразди. Нехай Ваша доля буде довгою та щасливою, і Вас  затишок та гармонія з 

навколишнім світом. 

Студентку  групи Бо-32  ІІІ курсу  спеціальності 
5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

Кирилюк Анастасію Михайлівну 

Від серця щирі привітання: 
Краса хай процвітає в Вас, 
І від тепла, і від кохання 
Серце співає повсякчас. 

Ллється радістю стежина, 
Стелить успіхом життя, 
Доля буде, як малина, 

І солодка, і легка! 

Вітаємо З Днем Народження 

студенток О-11  групи І курсу  спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» 

Беженар Катерину Геннадіївну 
Боршуляк Ірину Миколаївну 

Нехай ангел-хранитель 
Буде помічником вам у житті. 

Нехай Матір Божа вас зберігає, 
Господь щастя з неба посилає. 

Нехай буде здоров’я міцне, як граніт, 
На багато щасливих літ. 

Вітаємо З Днем Народження 

Студентку  групи С-12  І курсу  спеціальності 231 
«Соціальна робота» 

Соколенко Ольгу Олегівну 

Нехай Вас не турбують невдачі і грози, 
Хай тільки від щастя на щоках з’являються сльози, 

Ми Вам даруєм ці теплі слова, 
А Бог хай дарує прекрасні літа! 

Вітаємо З Днем Народження 

студентів Е-11  групи І курсу  спеціальності 051 
«Економіка» 

Бабин Едгарда Олександровича 
Білецького Дениса Миколайовича 

Стирник Андрія Євгенійовича 

Нехай барвистими квітами дорога життя рясніє, 
Збудуться заповітні, найкращії мрії, 

Нехай не покидають вас почуття високі, 
Нехай життя приносить лиш щасливі роки. 

 Вітаємо З Днем Народження 

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

Дуб Наталію Степанівну 
Квітінська Марину Василівну 

З Днем народження вітаєм, 
Щастя й долі Вам бажаєм, 

Здоров'я, небесної благодаті, 
Миру й злагоди у хаті. 

Нехай любов незгасно світить, 
Хай доля радісно співа, 

Для Вас усі найкращі квіти 
І найласкавіші слова. 

Від усього серця Вам бажаєм 
Здоров’я, затишку, тепла! 

Хай гарний настрій розквітає, 
Щоб в серці молодість жила. 
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Порада 8 
    Налаштуйтесь на те, що підготов-
ка до сесії починається з першого 
заняття. Перед новою лекцією не 
лінуйтесь заглянути до попереднього 
конспекту. Таким чином Ви можете 
з'ясувати, що Вам було не зрозумілим. 
Якщо прояснити незрозумілі моменти 
не вдається навіть за допомогою підру-
чника, не соромтесь звернутися до 
викладача: краще, коли Ви запитаєте 
його зараз, ніж він Вас потім на екза-
мені. 
Читати літературу також потрібно 
одразу. На семінарах поводьте себе 
активно - виступайте з доповненнями, 
уточненнями, задавайте запитання. 
Якщо при цьому не будете пропускати 
лекції та практичні заняття, то маєте 
реальний шанс потрапити до когор-
ти НАЙУСПІШНІШИХ студентів 
нашого коледжу. 
 
 Порада 10 
Радійте! Студентське життя буває 
один раз у житті. Воно неповторне! 
Беріть активну участь у громадському 
житті групи й коледжу. Крім того, 
запишіться до гуртка, який Вам до 
душі: танцювального, вокального, 
спортивного тощо. Студентські роки 
минають швидко, потурбуйтесь про те, 
щоб Вам було що згадати. 
І головне — при труднощах не впадай-
те у відчай. Не нарікайте, а подумайте, 
що Ви можете зробити, щоб достойно 
вийти зі скрутної ситуації і не допус-
тити її повторення. Студентські роки – 
це ще й життєве загартування, непо-
вторний особистий досвід.  
Успіхів Вам у всьому наші дорогі 
першокурсники! 
 

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

Над номером працювали: 
Мар'ян Миколайович Тріпак: к.е.н., доцент, директор коледжу 
Боровисюк  Таїсія Василівна: заступник директора з навчально-виховної роботи 

Коркушко Олег Никодимович: заступник директора з наукової роботи 

Складанівський Олег  Леонідович: начальник штабу цивільної оборони, викладач 

Ірина Фалінська: Фахівець редакційно-видавничого журналу «Вектор», фотограф 

Аля Касап: фотограф 

 Вітаємо З Днем Народження 

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

Тодорова Ганну Миколаївну 

Бажаємо пісень, що лиш весна співає 
І музики, що награють ліси. 

І квітів тих, що раз лиш розквітають, 
І повні пригорщі любові та краси. 

Вітаємо Вас зі святом!!! 
Нехай життя буде багатим: 

На здоров’я і на силу, 
І на доленьку щасливу! 

 Вітаємо З Днем Народження 

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

Кухар Владислава Анатолійовича 
Паштепа Каріну Анатоліївну 

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

Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі! 

 Вітаємо З Днем Народження 

студентів О21-БЗ групи ІІ курсу спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» 
на основі, БАКАЛАВР 

Зінчук Валентина Олександровича 
Романчук Наталію Богданівну 

Мельник Максима Руслановича 

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! 

І не спинити часу лік, 
Нехай щастить весь довгий вік! 

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

Гендзьору Тетяну Володимирівну 

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Сповнюються завжди заповітні мрії. 
Як вода джерельна, будьте здорові, 
Хай сіяють очі, не хмуряться брови, 
Хай палають в серці почуття високі, 
Хай життя дарує сто щасливих років 

Вітаємо З Днем Народження 

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

Кобилянського  
Василя Володимировича 

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

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

А доля дарує повні щастям роки. 

Вічна пам'ять. Присвячується пам'яті студенту групи О - 33 Чуканю Сергію 

Ти не помер: тебе не стало, 
Тебе забрав до себе Бог. 
У цьому світі був так мало – 
І не пізнав ще всіх тривог… 
 
Ти не відчув ще щастя всього, 
Не виплакав всіх сліз своїх, 
Не доказав ти рідним того, 
Що було у думках… Затих. 

Не всі сходив свої дороги, 
Не показав усіх чеснот, 
Не всі здобув ти перемоги, 
Не досягнув ще всіх висот… 
 
Ти не помер: тебе не стало – 
Та в серці житимеш завжди. 
У цьому світі був так мало – 
Та залишив навік сліди. 
 

 
Боярська Броніслава Іванівна 01.10. 

Іванюк Тетяна Миколаївна 01.10. 

Пляцевий Олександр Петрович 03.10. 

Мельник Василь Петрович 04.10. 

Шкапоїд Ірина Володимирівна 07.10. 

Фалінська Ірина Миколаївна 10.10 

Тарасенко Геннадій   
Олександрович 

11.10. 

Годованюк Альона  
Володимирівна 

13.10. 

Пушкар Інна  Миколаївна 14.10. 

Хейлик Альона Антонівна 15.10. 

Брудніцька Лариса Іванівна 18.10. 

Палилюлько  Оксана Михайлівна 19.10. 

Фаін Альбіна  Володимирівна 21.10. 

Сидорук Людмила Миколаївна 23.10. 

Твердохліб Людмила Василівна 24.10. 

Старик Оксана Вікторівна 30.10. 


