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Мар'яна Миколайовича Тріпака,  

заслуженого працівника освіти 

 України, к.е.н., доцента  

з отриманням подяки.  

Народний депутат України  

Володимир Мельниченко  

висловив подяку Мар'яну Миколайо-
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  Слово директора 

Ст. 2 Вектор (№14) 31.12.2018 

Засідання Вченої ради 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   
Ось і закінчується рік — рік перемог, 

успіху, професійного зростання. 

Освіта стає одним з найголовніших ре-
сурсів світової економіки, успішний 

розвиток якого - основа гідного й дос-

тойного життя особистості і держави в 

цілому.  

2018 рік – рік становлення коледжу як закладу вищої освіти, 

який провадить освітню діяльність не лише за ОКР молодшого спеціа-

ліста, а й за ОС молодшого бакалавра, бакалавра. 

Сьогодні коледж забезпечує якісну освіту, комфортні умови 

для студентів закладу, сприяє науковій, дослідній та інноваційній діяль-

ності студентського та викладацького колективу. 

2018 рік подарував нам багато перемог, досягнень, приємних 

та радісних моментів. Так, приємним моментом є те, що вихованці ко-

леджу на високому рівні презентували свої здібності та обдарування на 

різних наукових заходах, що проводились не лише в стінах коледжу, а й 

в інших закладах  освіти та установах нашої держави та закордону 

(участь у польсько-українському проекті «Крок вперед» , участь у еко-

номічному турнірі серед коледжів Західного регіону України, за резуль-

татами якого здобуто І місце та ін.). Я гордий, що студентство коледжу 

– молоді люди з активною життєвою позицією, а представники студент-

ського самоврядування  коледжу активно включаються в  діяльність 
органів місцевого самоврядування. 

Студенти  коледжу є постійними учасниками спортивних 

змагань, організованих республіканським центром з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт» й мають вагомі  спортивні результати. 

Студенти закладу сумлінно навчаються та демонструють значні досяг-

нення у навчанні й у спорті.  
Попереду у студентів — 2019 рік, новий рік, у якому, я впевнений, 

буде ще більше перемог, успіхів, приводів для радості, відкриттів у 
спорті, науково-дослідній й культурно-освітній діяльності та навчанні. 
Бажаю успішного навчання й позитивних моментів та гарних вражень.  

Я вірю в кожного з вас, шановні студенти та колеги, вірю в дружню 
нашу сім’ю під назвою коледж. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Участь коледжу у круглому столі 

З повагою до Вас директор коледжу                 Мар'ян Миколайович  Тріпак Олег КОРКУШКО 

 19 грудня в Подільському спеціаль-

ному коледжі відбулось засідання Вченої 

ради, на яко-

му обгово-

рювався на-

в ч а л ь н и й 

процес у ко-

леджі, режим 

роботи відді-

лів та струк-

турних під-

розділів за-

кладу в святковий період, заслухали річний 

звіт Коркушка Олега Никодимовича, за-

ступника директора з наукової роботи, 

к.е.н., доцента, який наголосив на значних 

здобутках викладачів коледжу у сфері нау-

ки. Директор коледжу, Мар'ян Миколайо-

вич Тріпак, к.е.н., доцент, заслужений пра-

цівник освіти України, подякував усім за 

ефективну роботу та привітав з Днем Свято-

го Миколая й побажав успішного втілення 

науково-педагогічних задумів, ідей, значних 

досягнень у житті та у професійній діяльно-

сті.  

 Участь коледжу у круглому столі «Взаємодія ор-

ганів місцевого самоврядування, навчальних закла-

дів та громадських організацій у створенні інклюзив-

ного освітнього се-

редовища».  

 Так, 1 грудня, 

в прес-центрі Кам’я-

нець -По дільсько ї 

міської ради, відбув-

ся круглий стіл на 

тему «Взаємодія ор-

ганів місцевого са-

моврядування, на-

вчальних закладів та громадських організацій у створен-

ні інклюзивного освітнього середовища», який був орга-

нізований за ініціативи місцевого осередку Всеукраїнсь-

кої громадської організації "Наукове товариство інвалі-

дів "Інститут соціальної політики". В роботі круглого 

столу взяв участь почесний президент ВГО «Наукове 

товариство інвалідів Інститут соціальної політики, Дире-

ктор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації 

  та ліцензування Міністерства освіти і науки України, 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України Андрій 

Шевцов. Таїсія Шевеленко – головний спеціаліст відділу 

дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і нау-

ки презентувала досягнення в освітній сфері для дітей з 

особливими потребами, зокрема проведення занять у цьо-

го річ відкритому центрі інклюзивної освіти та перспекти-

ви розвитку такого напрямок навчання, експерти, предста-

вники міської влади. 

 Серед запрошених – Таїсія Василівна Боровисюк 

– заступник директора з навчально-виховної роботи По-

дільського спеціального навчально-реабілітаційного соці-

ально-економічного коледжу, яка презентувала тему - 

«Безбар’єрність та доступність до освітнього середови-

ща: досвід і актуальні проблеми». Таїсія Василівна поді-

лилась досвідом в напрямку створення умов для навчання 

маломобільних студентів у Подільському спеціальному 

коледжі. Усі присутні дійшли згоди щодо стратегії вирі-

шення актуальних проблем та питань інклюзії в місті та у 

державі загалом.  



Ст. 3 Вектор (№14) 31.12.2018 

Урочистість у Подільському спеціальному коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

Нагородження кращих спортсменів та тренерів 

Марина ВОЛОЩУК 

 3 грудня в Подільському спеціальному навчально

-реабілітаційному соціально-економічному коледжі від-

булась урочистість та нагородження кращих спортсменів 

та кращих тре-

нерів центру 

" І н в а с п о р т " 

пр иур оченого 

Міжнародному 

Дню людей з 

інвалідністю . 

На цій урочис-

тій зустрічі були 

присутні Сте-

пан Павловсь-

кий - керівник 

відділу фізичної 

культури і спорту Кам'янець-Подільської міської ради, 

Василь Коробчук - спеціаліст центру "Інваспорт", тре-

нери центру "Інваспорт", студенти та викладачі коледжу.  

 До Подільського спеціального коледжу завітали 

вихованці Кам'янець-

Подільської дитячо-

юнацької спортивної 

школи № 1, відділення 

художньої гімнастики 

(тренер - Надія Веремє-

єнко), які розпочали 

урочисту зустріч кра-

щих спортсменів та тре-

нерів Кам'янеччини. Студенти та викладачі коледжу під-

готували для усіх присутніх музичні подарунки, які ство-

рювали гарну атмосферу, дарували позитив та неймовір-

ні емоції: пісня «Україна-ненька» (у виконанні Наталії 

Вигівської), «Я бажаю вам усім» (керівник вокального 

гуртка коледжу Брудніцька Лариса Іванівна), «Ми 

молоді» (вокальна група 

коледжу).  

 Фантастичний ви-

ступ вихованок Кам'яне-

ць-Подільської дитячо-

юнацької спортивної 

школи № 1, відділення 

художньої гімнастики 

(тренер - Надія Веремєє-

нко), музичні подарунки 

студентів та викладачів 

коледжу не залишили нікого байдужим та подарували 

незабутні враження усім присутнім на урочистості.  

 На урочистій зустрічі кращих тренерів і спортсме-

нів 3 грудня у Подільському спеціальному коледжі від-

булось вручення гра-

мот та нагород пере-

можцям спортивних 

змагань з футболу, 

настільного тенісу, 

шахів та шашок, а 

також вручення поче-

сних грамот кращим 

тренерам  центр у 

"Інваспорт". Степан 

Павловський, керів-

н и к 

відділу фізичної культури і спорту Ка-

м'янець-Подільської міської ради та 

Василь Коробчук, спеціаліст центру 

"Інваспорт", вручили нагороди та поба-

жали значних досягнень, перемог й по-

дякували усім тренерам й спортсменам 

за високі успіхи й гарні результати про-

тягом року у спортивних змаганнях в  

Україні та за кордоном.  

 Степан Павловський висловив подяку директо-

ру коледжу Мар'яну Миколайовичу Тріпаку, заслуже-

ному працівнику освіти України, к.е.н., доценту та пре-

зентував подяку від Хмельницького регіонального 

центру "Інваспорт" за плідну співпрацю, за особисті 

моральні якості і відданість справі, за професіоналізм у 

роботі та особистий внесок в розвиток фізичної культу-

ри, спорту, Па-

ралімпійського і 

Дефлімпійсько-

го руху в Хме-

льницькій обла-

сті. Степан Па-

вловський та 

Василь Короб-

чук урочисто 

вручили від 

ц е н т р у 

" І н в а с п о р т " 

нові форми фут-

больній та волейбольній командам коледжу.  



Ст. 4 Вектор (№14) 31.12.2018 

Нагородження кращих спортсменів 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Урочистості до Міжнародного Дня людей з інвалідністю в МБК 

Марина ВОЛОЩУК 

 На честь спортсменів коледжу та тренерів центру "Інваспорт" протягом урочистої зустрічі 

кращих тренерів і спортсменів, яка відбулась 3 грудня у Подільському спеціальному коледжі, не 

стихали аплодисменти, усі присутні у такий спосіб висловлювали свою подяку та захоплення 

спортивними перемогами кожного спортсмена та тренера.  

Подільський спеціальний коледж пишається вашими досягненнями. Бажаємо вам успіхів, 

перемог, нових вершин, гарних результатів та незлам-

ної віри у 

 Студенти Подільського спеціального навчально-

реаб ілітац ійно го  со ціально -

економічного коледжу брали участь 

в урочистостях до Міжнародного 

Дня людей з інвалідністю в Місь-

кому Будинку культури.  

 Студенти коледжу Микола 

Мацюта, Валентина Голець, Ка-

терина Жигалов-

ська, Катерина 

Бакуменко, Пав-

ло Карась, Анна 

Кушнір та куль-

торганізатор Ва-

силь Гевак де-

монстрували свої артистичні, вокальні, хореографічні 

здібності .  

С т у д е н т и 

к о л е д ж у 

спільно з 

Кам'янець-

Подільсь-

ким міськ-

районним 

товарист-

вом інвалі-

дів (голова 

- Сосновсь-

ка Тамара 

Георгіївна) 

та представниками 48-мої Кам'янець-Подільської ін-

женерної бригади (48 ІБр, в/ч А2738) підготували каз-

ковий вальс.  

 Усі студенти, які брали участь в урочистостях, а 

також Наталія Дуб і гурток коледжу Hand made отри-

мали подяки від голови Кам'янець-Подільської міської 

ради - Михайла Євстафійовича Сімашкевича.  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 5 Вектор (№14) 31.12.2018 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Всеукраїнський тиждень права. Година спілкування 

Марина ВОЛОЩУК 

 10 грудня у Подільському спеціальному навчаль-

н о -

р е а б і л і т а -

ц і й н о м у 

соціально -

економічно-

му коледжі 

в і д б у л а с ь 

загальноко-

леджівська 

лінійка при-

с в я ч е н а 

Дню прав 

людини. На 

заході сту-

денти ознайомились з історією становлення цього між-

народного свята у світі, а також зі змістом міжнародних 

 10 грудня у Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі викладач 

суспільних дисциплін, Загале-

вич Валентина Леонідівна, 

провела годину спіл-

кування "Чи знаєш ти 

свої права?" в рамках 

проведення Всеукра-

їнського тижня пра-

ва з нагоди Дня прав 

людини. 

 Студенти 

груп Е-11, О-11 

ознайомились з 

історією форму-

вання міжнарод-

них документів 

про права люди-

ни, студентами 

також активно 

обговорювалась 

сутність природ-

них прав люди-

ни і фундаментальні права, які зафіксовані в міжнарод-

них документах.  

Всеукраїнський тиждень права. Загальноколеджівська лінійка 

Тренінг “Молодь на роздоріжжі” 

 8 грудня Подільський спе-

ціальний коледж радо зу-

стрічав організаторів та 

учасників тренінг-семінару, 

яку проводила Міжнародна 

ГО "Молодь на роздоріж-

жі" для викладачів вищих 

навчальних закладів.  

 На заході були також 

викладачі кафедри 

Соціальної роботи 

та психології. Тре-

нери знайомили 

учасників з новітні-

ми технологіями 

викладання матеріа-

лу, з новинками та 

міжнародною про-

грамою "Молодь на 

роздоріжжі".  

 Зокрема, тема "Індуктивний метод" викликала ін-

терес в усіх присутніх та активно обговорювалась серед 

учасників тренінг-семінару.  

 Дякуємо неймовірним та неповторним тренерам 

Міжнародної ГО "Молодь на роздоріжжі", які завітали у 

наш заклад, 

подарували 

усім присут-

нім незабутні 

в р а ж е н н я , 

цікаві майс-

тер-класи та 

досвід, цін-

ний для ви-

кладачів ви-

щих навчаль-

них закладів.  

 Дякуємо усім присутнім, що завітали до коле-

джу на тренінг за гарне спілкування та емоції, які ви 

дарували одне одному.  

законів і 

конвенцій,  

в яких ви-

к л а д е н о 

о с н о в н і 

положення 

про фунда-

мента льн і 

права і сво-

боду людей 

усього сві-

ту.  

 С т у -

денти коледжу також ознайомились із Законами Украї-

ни, в яких закріплено права громадян України.  

Валентина ЗАГАЛЕВИЧ 

Марина ВОЛОЩУК 



Всеукраїнський тиждень права.  

Зустріч студентів з інспектором ювенальної превенції 
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Марина ВОЛОЩУК 

 12 грудня в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коледжі 

відбулась зустріч студентів закладу з інспектором юве-

нальної превенції  Кам’янець -

Подільського відділу поліції Семіряко-

вою Роксоланою Михайлівною.  

 Зустріч була присвячена темам 

«Булінг та його різновиди», а також 

«Запобігання домашньому насиллю» 

в рамках проведення Всеукраїнського 

тижня пра-

ва. На заході 

відбувалось 

вільне спіл-

кування сту-

дентів з Рок-

с о л а н о ю 

М и х а й л і в -

ною, актив-

но обгово-

рювались види булінгу та насилля (економічне, фізичне, 

соціальне, 

сексуальне 

та ін.). 

С т уд е н т и 

дізнались 

про шляхи 

запобіган-

ня насил-

лю, про 

заклади та 

т е л е ф о н и 

служб, які 

з а п о б і г а -

ють насил-

лю та захищають неповнолітніх та повнолітніх осіб від 

насилля, закріпили знання про права людини. На зустрі-

чі демонструвались відеоматеріали, які були яскравим 

доповненням до спілкування інспектора зі студентами 

коледжу.  

 Дякуємо за таку цікаву розмову, приємне спіл-

кування зі студентством коледжу на актуальні для 

молоді теми, цінну інформацію та гарні враження.  

 13 грудня для студентів академічних груп П-11б 

та Е-11 Подільського 

спеціального навчально-

реабілітаційного соціа-

льно-економічного ко-

леджу проведено екску-

рсію превентивного ха-

рактеру до Кам'янець-

Подільського ПВ в 

Хмельницький області, 

а також до 

І Т Т 
( і з о л я т о р 

тимчасово-

го триман-

ня) в рам-

ках Всеук-

раїнського 

т и ж н я 

права.  

 Сту-

денти озна-

йомились з 

основними засобами захисту правоохоронців, дослідили 

особливості транспорту поліції, а також з порядком дій 

правоохоронців та з особливостями поведінки поліції з 

правопорушниками.  

Всеукраїнський тиждень права.  

Екскурсія студентам превентивного характеру 

 Цікавим і надзвичайно захоплюючим для студентів 

коледжу було ознайомлення та приміряння засобів захис-

ту поліцейського (каска, бронежилет, захисний щит).  

 Багато цінної інформації, 

жваве обговорен-

ня, море вражень 

подарувала захоп-

лююча екскурсія 

студентам Поділь-

ського спеціально-

го коледжу.  

 

Дякуємо організаторам екскурсії за надзвичайно зміс-

товну екскурсію та незабутні враження.  
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Всеукраїнський тиждень права.  

Зустріч студентів з начальником відділу правопросвітництва 

Марина ВОЛОЩУК 

 Директор коледжу Мар’ян Мико-

лайович Тріпак подарував студентству 

коледжу новорічно-різдвяне освітлення, 

що вабить студентів у новий майданчик, 

який перетворився з літнього на справжню 

новорічно-різдвяну локацію.  

 І вже зараз молодь коледжу має мо-

жливість споглядати та знаходитись у но-

вій локації закладу, а ще …. 

 Одразу ж після успішного складан-

ня сесії, студенти коледжу матимуть мож-

ливість святкувати Новий рік на оновлено-

му студентському майданчику.  

 

 Успіху вам у складанні іспитів! 

Новорічно-різдвяна казка від директора коледжу 

 14 грудня в Подільський спе-

ціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж заві-

тала Петрик Ганна, начальник від-

ділу правопросвітництва та взає-

модії з суб'єктами надання безо-

платної первинної правової допо-

моги Кам'янець-Подільського 

місцевого центру з надання безо-

платної 

вторин-

ної пра-

в о в о ї 

допомо-

ги та 

пр о вела 

зі студе-

н т а м и 

коледжу 

виховну 

годину "Запобігання та протидія домашньому наси-

льству - СТОП насильству!".  

Директорат коледжу 

  14 грудня в Подільському спеціальному коледжі відбулось 

засідання Директорату коледжу.  

 Тема - допуск студентів закладу до зимової екзаменаційної 

сесії.  

 На засіданні заслухано звіти кураторів академічних груп, та-

кож вирішувались нагальні питання. 

 Члени Директорату голосували за допуск до зимової сесії сту-

дентів, які виконали навчальний план.  

Вітаємо та бажаємо успішного складання екзаменів.  

 Студенти ознайомилися з видами домашнього 

насилля, основними шляхами запобігання, дізналися про 

установи та телефони ліній, які допомагають особам, що 

зазнали насилля, а також 

ознайомилися з інформацій-

ною інтернет-платформою 

WikiLegalAid, добровільно 

заповнили анкети в межах 

реалізації проекту "Я маю 

право".   

Дякуємо за цікаву інфор-

мацію та гарні враження.  

Марина ВОЛОЩУК 
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Студенти коледжу на Національному марафоні 

Вітаємо 

Марина ВОЛОЩУК 

 13-14 грудня у м.Києві відбувся Національний 

марафон VOX Civium 2.0, м.Кам'янець-Подільський на 

заході представляли координатори ВІ «Активна грома-

да» Михайло Будурович 

та Христина Будурович; 

творча молодь, команда 

фіналістів креативного 

відео "Імплементація 

реформ у вашому місті" 

- Вергун Богдан, Анна 

Дутко, Микола Демков; 

активісти, члени Молоді-

жної ради міста - Гуйван 

Олександр, а також Ко-

вальчук Олександр, 

студент Подільського 

спеціального коледжу, 

президент Дебатного 

клубу у голова Студент-

ської ради коледжу.  

 Під час заходу 

відбулись панельні 

дискусії на теми - 

«Пріоритети виборчої 

р е ф о р м и » , 

«Фінансування полі-

тики напередодні ви-

борів: напрями змін», 

« А н т и к о р у п ц і й н а 

реформа: від кого залежить її успіх?».  

 Ковальчук Олександр неодноразово брав 

участь у обговоренні актуальних проблем та активно 

цікавився вирішенням проблем сучасної політичної 

думки. На другий день відбувся обмін досвідом актив-

них громадських діячів, а також діяли 4 локації, нашо-

му студенту Ковальчуку Олександру пощастило взяти 

участь у презентації «Rada4YOU» , під час якої відбу-

лась демонстрація створення сайтів, які відображають 

особливості голосування депутатів, також став учасни-

ком захоплюючої гри «Антикорупційна мафія».  

 Дякуємо організаторам за корисні поради, 

цікаву інформацію та неперевершені враження від 

заходів.  



Захист магістерських робіт у коледжі 
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 17 грудня в Подільському спеціальному коледжі 

відбулась безпрецедентна подія.  

Саме 17 грудня 

вперше в стінах 

закладу завдяки 

плідній співпраці 

По дільсько го 

с п е ц і а л ь н о г о 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційно-

го соціально-

еко но мічно го 

коледжу з Тернопільським національним економіч-

ним університетом відбувся захист магістерських ро-

біт. В складі 

Державної екза-

менаційної ко-

місії – Кулик 

Роман Романо-

вич, к.е.н., до-

цент, кафедра 

е к о н о м і ч н о ї 

експертизи та 

аудиту бізнесу, 

ТНЕУ; Литвин 

Зоряна Богда-

нівна, к.е.н., 

доцент, кафедра економічної експертизи та аудиту бізне-

су, ТНЕУ; 

Тріпак Ма-

р’ян Мико-

л а й о в и ч , 

к.е.н., до-

цент, заслу-

жений пра-

цівник освіти 

України, ди-

ректор По-

д і л ь с ь к о г о 

спеціального 

коледжу.  

 В п р о -

довж захисту розгортались цікаві дискусії навколо актуа-

льних проблем сучасної економічної 

думки – міжнародні традиції, пріо-

ритети та загальні тенденції розвит-

ку державних й приватних структур, 

облік та аудит в 

сучасних умовах 

розвитку еконо-

мічної теорії та 

ін.  

 В і т а є м о 

співробітників Подільського спеціального коледжу Бор-

шуляк Наталію Сергіївну, Марковську Наталію Ва-

силівну, Праскову Ларису Василівну, Складанівсько-

го Олега Леонідовича, Щегельську Наталію Василів-

ну та інших магістрантів з успішним 

захистом магістерських робіт!   

 Бажаємо не зупинятися на досягнутому, успішно 

застосовувати знання та дослідження на практиці, сміли-

во прямувати до нових професійних вершин!  



Вітаємо 
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Флешмоб на День Святого Миколая 

 19 грудня, у День Святого Миколая, кафедра Економіки, 

фінансів, обліку та оподаткування вітала усіх зі святом та гостин-

но пригощала солодкими подарунками, провів-

ши у коледжі привітання-флешмоб, а праців-

ники закладу у відповідь дарували гарні приві-

тання, чудові вірші та добрі й теплі слова.  

 

Дякуємо кафедрі за креативне привітання, 

за позитив, за гарний настрій! 

Ви подарували коледжу справжнє свято! 

 Бажаємо вам успіху, радості, добра, 

Божого благословіння й втілення ідей, заду-

мів, науково-творчих проектів та планів.  

 Вітаємо Чесановську Катерину Ми-

хайлівну, студентку І курсу, Е-11 групи, 

яка отримала ІІІ місце у ХІХ Міжнародно-

му конкурсі з української мови імені Петра 

Яцика під керівництвом Місько Алли Ми-

хайлівни. Бажаємо успіхів у навчанні, здій-

снення творчих мрій та нових досягнень!  

З Днем Святого Миколая 



Збори трудового колективу та річний директора коледжу 
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 27 грудня у Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі відбулись загальні 

збори трудового колек-

тиву закладу, на якому 

директор коледжу Ма-

р'ян Миколайович 

Тріпак , заслужений 

працівник освіти Украї-

ни, к.е.н., доцент, презе-

нтував колек-

тиву річний 

звіт.  

 М а р ' я н 

Миколайович 

п р е з е н т у в а в 

усім присутнім 

річний звіт 

директора ко-

леджу, окрес-

лив основні перспективи та стратегії розвитку коледжу, 

подякував усім за ефективну роботу й визначні досяг-

нення.  

 Про успіш-

ну реалізацію 

навчальних про-

грам і планів та 

про результати 

роботи виклада-

цького й студент-

ського колективів 

розповіла Таїсія 

Василівна Боро-

висюк, заступ-

ник директора з 

н а в ч а л ь н о -

виховної роботи, 

про досягнення у 

сфері науки до-

повідав Олег 

Никодимович 

Коркушко, за-

ступник директо-

ра з наукової 

роботи, а Ніна Іванівна Ладоренко, бухгалтер, проко-

ментувала окремі пункти звіту дирек-

тора.  

 Про основні напрямки роботи 

кафедри Економіки, фінансів, обліку 

та оподаткування розповіла в.о. кафе-

дри Ірина Леонтіївна Гуменюк, а 

про необхід-

ність обгово-

рення проекту 

колективного 

договору доповідала Людмила 

Олегівна Валіцька, голова пер-

винної профспілкової організації 

профспілки працівників соціальної 

сфери працівників навчального 

закладу.  

 На зборах активно обгово-

рювались важливі питання, прово-

дилось голосування та одноголосно приймались рішен-

ня.  

 На завершення Мар'ян Миколайович привітав усіх 

з прийдешніми святами та побажав миру, злагоди, посмі-

шок та гарних досягнень у житті й у професійній діяль-

ності.  



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще  

мріяти, творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє в здоров'ї й 

радості багато літ прожити!  

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!  

Нехай здоров’я завжди добрим 

буде, 

Щоби в роботі ладилось все, 

За справи добрі хай шанують 

люди, 

У дім хай доля затишок несе.  

Радості, веселощів, достатку та  

міцного здоров’я Вам і всім рідним і 

близьким.  

Усі найкращі побажання 

Сьогодні — в вашу честь: 

Натхнення, успіхів, кохання, 

Чудових перехресть, 

Сміливих планів, мрій здійс-

нення, 

Щодня родинного тепла. 

Щоби здоров’я й довголіття 

В долонях доля піднесла! 

З Днем народження вітаєм, 

Щастя й успіхів бажаєм, 

Щоб краса лиш розквітала, 

І в душі весна сіяла. 

 

Щоб була прекрасна доля, 

І схилялась Божа воля, 

Щоб чудовим був Ваш світ 

Хай кожна мить життя буде чудова, 

Несе кохання та букетик мрій 

І, як веселка різнокольорова, 

Буде повна яскравіших подій. 
 

Добра, любові і підтримки, 

Надійних друзів у житті! 

Нехай надходять без затримки 

Пакунки щастя золоті. 
 

Нехай здоров’я не підводить, 

Ваша нехай цвіте краса, 

Удача часто хай заходить. 

Хай збудуться ці всі слова! 

В цей чудовий день від усього сер-

ця побажаємо Вам виконання  

всіх бажань.  

Нехай збудуться всі мрії! Нехай 

успіх, радість і натхнення стануть 

постійними супутниками.   

Бажаємо весни в душі,  

безперервної романтики,  

тепла рідних, взаєморозуміння  

та щирості,  

мільярдів щасливих 

моментів,  

виконання бажаного, 

райдужного настрою,  

квітучого здоров’я, безперервного пози-

тивного потоку подій, життєрадісності, 

всепоглинаючої і справжньої любові ! 

Антіпову Валентину  Михайлівну  
Чупрінчук Олену Володимирівну  

Лабанську  Оксану  Михайлівну  

Гуменюк Інну Миколаївну  

Михайлову Інну Анатоліївну  

Павловську Тетяну Юріївну 

Кравця Василя  Миколайовича 

Сморжевську Тетяну Іванівну 
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Вітаємо з Днем народження 

студентку О-33 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Семеній Діану Валентинівну  

Благополуччя і весни, 

Втілення задумів, мети, 

Богатства, розкошів і статків, 

Щастя і радості завжди! 

Вітаємо з Днем народження 

студентів О-23 групи ІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Бажаємо невичерпного запасу здоров’я. Щоб ко-

жен день супроводжувався радісними подіями і 

посмішкою на обличчі. Нехай будь-які негаразди 

обходять стороною, а кращі якості допомагають в 

досягненні життєвих цілей.  
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Нехай цей день стане першою сходинкою на 

шляху до нових починань і відкриттів у вашо-

му житті. Бажаємо, щоб поруч з 

вами завжди були дбайливі і щирі 

друзі, удача не забувала заглядати 

до вас  як можна частіше! 

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

них 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 побільше посмішок,  

радості, сміху, успіхів,  

чудового настрою, багато-багато здоров’я,  

море квітів і подарунків, а ще виконання всіх бажань!  

Хай сонце яскраво освітлює ваш шлях,  

а в двері ніколи не постукає сум.  

Бадьорості, радості, вірних друзів!  

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, 

Нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди. Здоров’я, щастя, 

довгих років! І кожен день народження нехай залишає добрий слід! 

Успіхів, позитиву, натхнення, вірних друзів, удачі у всіх починаннях!  

Всіх благ! 

Бажаємо, щоб поруч з вами завжди 

були вірні і щирі друзі, удача та 

успіх у навчанні та у житті. 

Барабанову Олександру Дмитрівну 

Зарицьку Анастасію Олександрівну 

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

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

Довгого Дмитра Васильовича 

Охотську Ангеліну Сергіївну  

студента  групи С-22  ІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Єгорова Богдана Михайловича 

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

Горбатюк Олену Михайлівну 

Кирилова Андрія Сергійовича 

студента О-32 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Мельника Ігора Костянтиновича  

студентку С-32 групи ІІІ курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Вербіцьку Юлію Іванівну 

студентів С-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Білінську Олену Віталіївну  

Кушнір Юлію Русланівну 

 Романюк Анастасію Миколаївну  

Вітаємо з Днем народження 

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

Гнатюка Вадима В’ячеславовича-

Луцика Андрія Віталійовича 

студентів С-11 групи І курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Лозінського Олександра Анатолійовича  

Савіцького Віталія Івановича 

Маленьку Жанну Василівну 

Морошкіну Анастасію Михайлівну  
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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  

Слово редактора 

Над номером працювали: 

 

Тріпак Мар'ян Миколайович : заслужений працівник освіти України, к.е.н., доцент,  

директор коледжу 
Коркушко Олег Никодимович: к.е.н., доцент, заступник директора з наукової роботи 

Загалевич Валентина Леонідівна: викладач суспільних дисциплін 

Волощук Марина Борисівна: фахівець редакційно-видавничого журналу «Вектор»,  викладач 
 

Головний редактор: Марина ВОЛОЩУК 

Комп’ютерна верстка: Марина Волощук 

Дизайн: Марина Волощук 

Адреса редакції: вул. Годованця, 13. 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл. 

32300 

Електронна адреса:  

marinavoloshchuk@i.ua 

marinabormv@gmail.com  

 

Вітаємо з Днем народження 

Журналіст 
 

Журналіст—професія  

складна, 

Часом екстремальна і  

страшна 

Щоб вийшов гарний репортаж, 

Треба мати знань багаж. 

Щоб статті були чудові 

Треба мати розвиток у  

мові 

Безстрашні ви, напевно,  

люди, 

Їздите майже усюди. 

Мікрофони, камери,  

папери 

Все давно у вашому  

портфелі. 

Якісні повинні буть  

картини 

Щоб було не соромно 

Показати їх в ефірі. 

Тяжко Вам працюється 

В такий буремний час. 

Зате всі вже знають 

Що це все робиться для 

нас. 

 

Ігор Одноволов 

Вітаємо 


