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Агроуніфест-2018 

Ф і н а н с о в и й  б а т л .  Д е н ь 

працівника соціальної сфери 

Вітання директора коледжу. 

Конференція у «Київській фортеці» 

Рада директорів.  

Україна вишивана 

Літній студентський майданчик. 

Дебатний турнір 

Марафон реформ. «Живі 

картини». Зустріч з ГО 

“Солідарна Молодь” 

Економічний турнір. 

Університет третього віку Ст. 11 

 1 листопада в Хмельницькій обласній 

адміністрації до Дня працівника соціальної 

сфери колектив Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально -

економічного коледжу отримав від Хмельни-

цької обласної організації профспілки праців-

ників соціальної сфери України в нагороду 

диплом та пам’ятну статуетку «Ніка», відзна-

ку «Колектив року 2018». Колектив коледжу 

є переможцем у номінації «Краща первинна 

профспілкова організація».  

 Директор коледжу Мар’ян Миколайович Тріпак, к.е.н., доцент отримав почесний знак профспілки праців-

ників соціальної сфери України «За соціальне партнерство» за високий професіоналізм, успіхи в реалізації держав-

ної політики у сфері соціального захисту населення, особистий внесок у розвиток соціального партнерства та з наго-

ди професійного свята – Дня працівника соціальної сфери. 

 Щиро вдячні за визнання результатів роботи колективу коледжу та керівника вищого навчального закладу на 

державному рівні й віримо у мирне, щасливе майбутнє рідної України.  

Нагороди директора коледжу. 

«Вектор Поділля» 

День української писемності та мо-

ви. Пожежна та техногенна  

безпека у коледжі 

Ст.8 

Співдружність коледжів Ст.9 

“Колектив року” - Коледж отримав нагороду 

Welcome week у коледжі Ст. 12-13 

Урочистості. Спортивні перемоги Ст. 14-15 

День Гідності та Свободи  у коледжі Ст. 18 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Ст. 2 Вектор (№13) 30.11.2018 

Науковий журнал “Вектор Поділля” 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   
Час вимагає від нас вчитися безперерв-
но, працювати та удосконалювати свої 
професійні знання, уміння і навички. 
Освіта стає одним з найголовніших ресу-
рсів світової економіки, успішний розви-
ток якого - основа гідного й щасливого 
життя особистості і держави в цілому. 

 Мені надзвичайно приємно, що студентство коледжу та виклада-
цький колектив упевнено та напружено працює й здобуває високі досяг-
нення в освіті та науці. Доказом цього є перемоги та здобутки викладаць-
кого колективу, який здобув державні нагороди (диплом та статуетка 
«Ніка», відзнака «Колектив року 2018»), а також відзнаки та перемоги 
студентського колективу коледжу на форумах, конференціях, турнірах, 
тренінгах, конкурсах тощо, які відбувалися  протягом листопада. 

Так, саме у листопаді студенти продемонстрували гарні знання та 
неодноразово презентували на рівні коледжу й на міських заходах свої 
наукові здобутки та дослідження. Щиро вітаю переможців  Фінансового 
батлу, Дебатного турніру, Економічного форуму тощо. Дякую вам за 
наполегливу працю, відмінні знання та відповідальність у підготовці до 
занять і заходів, які  сприяли закріпленню та опануванню нових профе-
сійних умінь і навичок. Щиро вітаю усіх учасників конкурсу художньої 
творчості “Агроуніфест — 2018”, участь у якому вже перемога, вдячний 
вам за гарні результати та достойний виступ.  

Я гордий, що студенти нашого закладу є активними учасниками та 
переможцями спортивних змагань з різних видів спорту — футбол, во-
лейбол сидячи, настільний теніс, шахи, шашки тощо. Дякую вам за вашу 
наполегливість та щоденну працю задля удосконалення та досягнення 
нових вершин у спорті. Дякую студентському та викладацькому колекти-
ву за напружену роботу, участь у організації різних заходів та подій, які 
відбулись у коледжі протягом листопада — зустріч Ради директорів 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, перший випуск наукового журналу 
“Вектор Поділля”, зустріч слухачів Університету третього віку, тиж-
день відкритих дверей коледжу Welcome week, урочистості до Дня 
української писемності та мови, до Дня Гідності та Свободи, до Дня 
Голодомору, Міжнародного Дня осіб з інвалідністю та багато інших.  

Попереду у студентів — складання іспитів, заліків. Бажаю Вам успі-
шного навчання й складання екзаменаційної сесії, позитивних моментів 
та гарних вражень. Я вірю в кожного з вас, мої студенти, вірю в дружню 
нашу сім’ю під назвою коледж. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Державна нагорода “За соціальне партнерство” у директора коледжу  

З повагою до Вас директор коледжу                 Мар'ян Миколайович  Тріпак 

 Шановні колеги! 

 Вийшов друком 

перший випуск наукового 

журналу Подільського 

спеціального коледжу 

"Вектор Поділля".  

 В науковому ви-

данні присутні наступні 

рубрики - "ЕКОНОМІКА 

ТА УПРАВЛІННЯ НА-

ЦІОНАЛЬНИМ ГОСПО-

ДАРСТВОМ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗІЇ", "ОСВІТА І 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ В УМОВАХ ІНКЛЮ-

ЗІЇ", "ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІ-

ЛІТАЦІЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ". Збірник 

має державну реєст-

рацію друкованого 

засобу масової інфор-

мації, журналу також 

присвоєно унікаль-

ний міжнародний 

номер, ідентифікатор 

періодичного видан-

ня, який широко ви-

користовується нау-

ковими виданнями у 

світі (ISSN 2617-

1112).  

 Дякуємо усім, 

хто долучився до 

створення першого випуску журналу та запро-

шуємо до участі у формуванні випусків 

"Вектора Поділля". ПЕРШИЙ ВИПУСК ЖУР-

НАЛУ ВЖЕ НА САЙТІ ПОДІЛЬСЬКОГО 

СПЕЦІАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ ht tp : / /

posek.km.ua/ в розділі "Вектор Поділ-

ля" ("Архів")  

Олег КОРКУШКО 

Марина ВОЛОЩУК 

 До Дня працівника соціальної сфери директор коледжу, к.е.н., доцент 

Тріпак Мар’ян Миколайович отримав почесний знак профспілки працівників 

соціальної сфери України «За соціальне партнерст-

во» за високий професіоналізм, успіхи в реалізації 

державної політики у сфері соціального захисту насе-

лення, особистий внесок у розвиток соціального парт-

нерства та з нагоди професійного свята.  

 Вітаємо Мар’яна Миколайовича з отриманням 

надзвичайно цінної нагороди за нелегку щоденну пра-

цю, високий професіоналізм талановитого керівника 

сучасного вищого навчального закладу нової форма-

ції.  

 Пишаємося Вашими досягненнями та 

щиро вболіваємо за кожну розпочату Вами 

добру справу, адже багато науково-творчих 

та культурно-освітніх проектів, які були іні-

ційовані Вами, користуються успіхом у сті-

нах коледжу та мають схвальні відгуки на місцевому рівні, в 

Україні та за її межами.  

 Щиросердно бажаємо нових творчих здобутків й 

гідного визнання досягнень! Вітаємо!  



Ст. 3 Вектор (№13) 30.11.2018 

АГРОУНІФЕСТ — 2018 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

 02 листопада відбувся відкритий фестиваль-

конкурс художньої творчості серед колективів та окре-

мих виконавців навчальних закладів України 

"Агроуніфест—2018". Студенти Подільського спеціаль-

ного коледжу гідно представили заклад на заході такого 

високого рівня. Майстерно розпочали виступ та предста-

вляли кожен творчий номер студентів коледжу наші ве-

дучі - Квітінська 

Марина і Павлюк 

Денис. Вокальні та 

хореографічні талан-

ти наших студентів 

викликали неабиякий 

інтерес та захоплення 

в усіх присутніх на 

" А г р о у н і ф е с т і —

2018". Журі та усі 

присутні 

на заході 

а п л о д у -

вали сто-

ячи не-

ймовірно 

п р о н и к -

л и в о м у 

х у д о ж -

н ь о м у 

читанню 

М и ко л и 

Мацюти 

в і р ш а 

"Моя Україна". Пісні "Под облачком" у виконанні Ан-

ни Кушнір, "Мамо, не плач" у виконанні Ліни Цупи, 

"Щастя добра і любові" у виконанні тріо Наталії Вигів-

ської, Ліни Цупи та Лариси Брудницької, а також та-

нець Катерини Бакуменко та Василя Гевака "У пошу-

ках мрії" налаштували глядачів на позитив, подарували 

гарний настрій та продемонстрували унікальність талан-

тів студентів Подільського спеціального коледжу.  

 Тож вітаємо студентів Подільського спеціального  

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу, які зайняли призові місця на відкритому фестивалі-

конкурсі художньої творчості серед колективів та окремих 

виконавців навчальних закладів України "Агроуніфест- 

2018".  

 Так, студент коледжу Микола Мацюта отримав 

Диплом Лауреата І премії у номінації "Театральне мис-

тецтво", кате-

горія: малі теа-

тральні форми.  

 Д и п л о -

ми Лауреата 

І ІІ  премі ї 

отримали: Ан-

на Кушнір - у 

н о м і н а ц і ї 

" В о к а л ь н е 

м и ст е цт в о " , 

категорія: Ест-

радний спів, 

соло; Ліна Цу-

па у номінації "Вокальне мистецтво", категорія: Естрад-

ний спів, соло; Тріо - Ліна Цупа, Наталія Вигівська, 

Лариса Брудніцька - у номінації "Вокальне мистецтво", 

категорія: Ест-

радний спів, 

малі форми; а 

також Дует Ка-

терина Бакуме-

нко і Василь 

Гевак - у номі-

н а ц і ї 

"Хореографічне 

м и с т е ц т в о " , 

категорія: сучас-

ний танець, малі 

форми.  

 Пишаємося і вітаємо вас з нагородами і бажаємо 

й надалі отримувати гідні винагороди, творчих успіхів 

і досягнень.  

Подяка коледжу за участь у АГРОУНІФЕСТі — 2018 

 За участь у відкритому фестивалі-

конкурсі художньої творчості серед колек-

тивів та окремих виконавців навчальних 

закладів України "Агроуніфест 2018" рек-

тор Подільського державного аграрно-

технічного університету, д.е.н., професор 

Володимир Васильович Іванишин вру-

чив подяку Подільському спеціальному 

навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжу (директор - Тріпак 

Мар'ян Миколайович).  

 

Дякуємо організаторам за запрошення та за можливість стати учасником заходу  

надзвичайно високого рівня.  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 4 Вектор (№13) 30.11.2018 

Фінансовий батл 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 02 листопада в Подільський спеціальний коледж завітали студенти 

та викладачі наукового гуртка кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільсь-

кого економічного національного університету «Фінансова просвіта / Fi-

nancial education», які провели навчально-інтелектуальну гру 

«Фінансовий батл». 

 З кожним раундом завдання ставали все складніші, однак студентст-

во коледжу це 

не лякало, 

між групами 

" Ч е р в о н и й 

к в а д р а т " , 

"Ерудит" і 

"Шалені бухгалтера" була справжня боротьба.  

 Перемогу отримала група "Ерудит", в складі 

академічної групи О-31. Після закінчення директор 

коледжу, к.е.н., доцент Мар'ян Миколайович Трі-

пак подякував гостям закладу та вручив їм подяку. 

Вітаємо!!  

 Директор коледжу, к.е.н., доцент Мар'ян Миколайович 

Тріпак вручив викладачам Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу Свириді Ользі 

Василівні, Гуменюк Ірині Леонтіївні, Сторожук Наталії Рома-

нівні, Ремарович Яні Валентинівні почесні грамоти від Хмель-

ницької обласної організації профспілки 

працівників соціальної сфери.  

 

Вітаємо та бажаємо подальших  

успіхів у здійсненні  
відповідальної і почесної місії.  

Бажаємо вам творчого натхнення,  

здійснення всіх  

ваших задумів і мрій.  

Нагороди до Дня працівника соціальної сфери 

Нагороди до Дня працівника соціальної сфери 

Марина ВОЛОЩУК 



Колектив вітає Директора коледжу з присвоєнням почесного звання 

Ст. 5 Вектор (№13) 30.11.2018 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Конференція у “Київській фортеці” 

 Студентський та викладацький колек-

тив Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного ко-

леджу сердечно вітає директора коледжу Ма-

р'яна Миколайовича Тріпака, к.е.н., доцен-

та з присвоєнням почесного звання 

"Заслужений працівник освіти України"!  

 Це справжній талант — бути таким 

професіоналом своєї справи і ми пишаємося, 

що у нашого колективу є такий талановитий і 

мудрий керівник.  

 Ми всім колективом вітаємо Вас, нехай 

це визнання і досягнення додасть Вам наснаги, оптимізму, віри і життєвих сил, нехай 

труднощі будуть переможені, а успіх окриляє душу!  

Вітаємо Вас, Мар'яне Миколайовичу!  

Директор коледжу — заслужений  

 "Директор коледжу - заслужений" - такі заголовки з'являються в періодичних ви-

даннях м.Кам'янця-Подільського, а саме в газеті "Подолянин" (від 09 листопада 2018 р.). 

У статті розміщена інформація про присвоєння дирек-

тору Подільського спеціального навчально -

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, 

к.е.н., доценту Мар'яну Миколайовичу Тріпаку почес-

ного звання "Заслужений працівник освіти Украї-

ни".  

 Приємно та щиро вдячні за увагу преси до дося-

гнень талановитого та надзвичайно відповідального 

керівника Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу - 

Мар'яна Миколайовича Тріпака!  

 9 листопада у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» за 

сприяння Польського інституту у м. Києві відбулася ІІ-га Міжнародна конференція, прис-

вячена Січневому повстанню 1862-1863 рр. – «Польське визвольне повстання 1863 р.». 

В роботі наукового форуму взяли участь фахівці з Києва, Умані, Чернігова, Меджибіжа, 

Рівного, Варшави та Любліна. Наше місто, Кам’янець-Подільський та Подільський спе-

ціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж представляв викла-

дач кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін, 

доктор історичних наук, доцент Скрипник Анатолій 

Юрійович з доповіддю «Превентивні міліарні заходи російської влади напередодні 

Січневого повстання 1862-1863 рр.». В рамках наукового співробітництва та поширення 

науково-популярних видань Анатолій Юрійович презентував бібліотеці історико-

архітектурного музею «Київська фортеця» свою монографію «Російський військовий 

чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України 

(1792–1865 рр.)». Серед цікавих і змістовних виступів Анатолій Юрійович зазначив 

Ігоря Кривошею (м. Умань), Івана Парнікозу (м. Київ), Тадеуша Кшонстека (м. Вар-

шава), Кшистофа Войцеховського (м. Люблін). Завершенням конференції стала тривала 

і цікава екскурсія по експозиції «Косий капонір» де зібрані міліарні матеріальні пам’ят-

ки минулого і сьогодення.  
Анатолій СКРИПНИК  Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 6 Вектор (№13) 30.11.2018 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
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 06 листопада Подільський спеціальний навчально

-реабілітаційний соціально-

економічний коледж гостинно 

зустрічав директорів вищих 

навчальних закладів, які 

завітали у заклад для участі у 

засіданні Ради директорів. 

 Перед початком засі-

дання Ради директорів ви-

щих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації Хмель-

ницької області усі гості за-

кладу мали можливість озна-

йомитись з виставкою науко-

во-методичних праць викладачів коледжу, виставкою 

студентських робіт декоративно-ужиткового мистецт-

ва, «Студентською фотосушкою», познайомитись й пос-

пілкуватись зі студентами коледжу, які, в свою чергу, 

підготували міні-концерт для усіх гостей Подільського 

спеціального коледжу. Так, пісня «Под облачком» у 

виконанні Анни Кушнір, вірш «Моя Україна» у вико-

нанні Миколи Мацюти, а також танець «У пошуках 

мрії» у вико-

нанні Катери-

ни Бакуменко 

і Василя Гева-

ка зірвали ап-

л о д и с м е н т и , 

вся зала апло-

дувала юним 

талантам.  

 П і с л я 

міні-концерту 

р о з п о ч а л о с ь 

засідання Ради директорів, на якому озвучувались нага-

льні проблеми вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів ак-

редитації, а також заслухались доповіді на наступні те-

ми: «Місце і роль ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у трансфор-

маційній соціально-економічній моделі Украї-

ни» (доповідач – Харчук А.М.), «Звіт за 2018 та завдан-

ня приймальних комісій на 2019 рік» (доповідач – Фіяр-

ська С.І.), «Наукова складова в діяльності коледжів і 

технікумів – вимога часу» (доповідач - Коркушко О.Н.), 

«Про затвердження основних завдань та плану роботи 

Методичних об’єднань при територіальних вищих базо-

вих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредита-

ції» (доповідач – Капітан Г.В.), «Про затвердження 

складу голів методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ  

рівнів акредитації на 2018-2019 навчальний 

рік» (доповідач – Капітан Г.В.), «Про затвердження 

складу методичної ради обласного базового політехніч-

ного коледжу» (доповідач – Капітан Г.В.), «Про засі-

дання Спілки голів Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акре-

дитації областей України» (Овчарук В.В.). На засідан-

ні Ради директорів також вітали іменинників - почес-

них членів Ради директорів, а також привітали новооб-

раних директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, а голова 

Ради директорів Ніна Іванівна Трішкіна вручила їм 

булави, як символ влади й правління.  

 На засіданні Рада директорів також вітала Тріпа-

ка Мар’яна Миколайовича, директора Подільського 

спеціального коледжу, к.е.н., доцента з присвоєнням 

почесного звання 

«Заслужений пра-

ц івник  о св іт и 

України». Після 

засідання Ради дире-

кторів відбулось 

урочисте відкриття 

літнього студентсь-

кого майданчика 
коледжу. Директор 

закладу Мар’ян Ми-

колайович провів екскурсію коледжем  для гостей.  

 Особливу увагу Члени Ради директорів звернули 

на відновлений спортивний зал, Мар’ян Миколайович 

також ознайомив усіх з новоствореним Фізкультурно-

спортивним та реабілітаційним відділом, й представив 

завідувача відділом Яну Валентинівну Ремарович, й 

викладачів відділу (Ольгу Феофанівну Погорецьку). 

 Всі позитивні зміни у Подільському спеціально-

му коледжі викликали схвальні відгуки в усіх членів 

Ради директорів.  

Рада директорів у Подільському спеціальному коледжі 

 Викладачі Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу відвідали презентацію народознавчого проекту "Україна 

вишивана", який був представлений у різних областях України. До проекту долу-

чалася велика кількість учасників. Вишиванка – генетичний код українського на-

роду. На заході презентували карту України та її областей, оздобленою вишивкою. 

Організатори та координатори проекту ділились враженнями від проведення та ор-

ганізації цього заходу. Пам'ятаймо, що вишивка – це не тільки майстерне творіння 

золотих рук народних умільців, а й скарбниця вірувань, духовних устремлінь, інте-

лекту народу.  

Україна вишивана 

Василь ГЕВАК 

Марина ВОЛОЩУК 



День української писемності та мови  

Ст. 7 Вектор (№13) 30.11.2018 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Пожежна та техногенна безпека коледжу 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

 07 листопада до Дня української писемності та мови в Подільському спеціальному коледжі відбувся свят-

ковий концерт «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить». На святі 

лунали українські пісні у виконанні студентів коледжу – «Ой не зоря…», 

«Батьківська мова», «Мова єднання». На свя-

то з хлібом і сіллю завітав ансамбль народного 

танцю «Горличка» (художній керівник – С’єдін 

Володимир Миколайович та Дмитро Микола-

йович Назаренко), ансамбль подарував усім 

присутнім танець «Привітання», «Польку», 

«Гопак», запальні танці зачарували усіх прису-

тніх та подарували незабутні враження від мис-

тецтва народного танцю. Надзвичайно проник-

ливо із уст студентів коледжу 

звучали віршові рядки «Мову 

свою я всім серцем люб-

лю…».  

 Студентська постановка 

про мову «Ти потрібна ме-

ні…», а також ціле театралізо-

ване дійство розгорталось на 

сцені, згадувались історичні події та документи пов’язані з роз-

витком та набуттям української мови статусу державної мови. 

Вокальні та артистичні таланти студентів і викладачів коледжу 

викликали захоплення у глядачів та зривали оплески. Дякуємо 

гостям та учасникам цього свята за гарні враження, за ваш талант 

та майстерність, яку ви з радістю 

демонстрували нам у цей день у Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі!  

 У період з 07 по 08 листопада в Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному 

коледжі про-

водилась пла-

нова перевірка 

з питань поже-

жної та техно-

генної безпеки 

навчального 

закладу відпо-

відно до Коде-

ксу цивільно-

го захисту 

України від 

02.10.2012 №5403-VI, Закону України «Про основні заса-

ди державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 05.04.2007 № 877-V, Закону України 

«Про тимчасові особливості здійснення заходів держав-

ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльнос-

ті» від 03.11.2016 № 1728- VIII та на виконання наказу 

Головного управління ДСНС України у Хмельницькій 

області від 08.10.2018 № 640.  

 Провідний фахівець Кам’янець-Подільського 

міськрайонного відділу ГУ ДСНС України у Хмельниць-

кій області старший лейтенант служби цивільного захис-

ту Гаваза Альона Остапівна перевірила виконання су-

б’єктом господарювання не лише забезпечення пожеж-

ної безпеки коле-

джу, а й техногенної 

безпеки та захисту 

населення і терито-

рії від надзвичайних 

ситуацій. В ході 

к о н т р о л ю 

(перевірки) проти-

пожежного стану 

коледжу встановле-

но, що приміщення будівель та територія вищого на-

вчального закладу відповідають вимогам правил поже-

жної безпеки. 

 Альона Гаваза зазначила, що найкращий спосіб 

захиститися від пожежі – не допустити її виникнення, а 

якщо небезпечна подія сталась - ужити заходів щодо 

мінімізації її наслідків. 

Найпоширенішими міс-

цями виникнення пожеж 

у навчальних закладах є 

приміщення побутового 

та складського призна-

чення. 

 П а м ’ я т а й т е ! 

Знання правил пожежної 

безпеки та дотримання 

протипожежного режиму у навчальному закладі є за-

порукою безпечної життєдіяльності дітей та педагогів.  

Тетяна МАРЧАК 

Людмила КОМАРНІЦЬКА 



Літній студентський майданчик 
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Дебатний турнір 

 Благоустрій та впорядкування літнього студентсь-

кого майданчика – завершено! 

 Протягом літа у коледжі тривали роботи для ство-

рення літнього май-

данчика для молоді 

Подільського спеці-

ального навчально-

реабілітаційного 

с о ц і а л ь н о -

економічного коле-

джу. 

 І на початку 

навчального року 

перед нашими очима 

виросло ціле «містечко» 

– просторі альтанки, між 

якими, за ініціативи ди-

ректора коледжу Мар’я-

на Миколайовича Трі-

пака, встановлено фон-

тан, чарівні ліхтарі, які 

освітлюють доріжки й ваблять око та запрошують у чарі-

вне містечко студентів коледжу. Крім того, окрасою ста-

ла декоративна туя, яку власноруч висадив Мар’ян Ми-

колайович та ялинка, яку висаджували спільно студенти 

та викладачі Тернопільського національного економі-

чного університету та Подільського спеціального ко-

леджу, як символ єднання, символ дружби двох закладів 

вищої освіти та їх студентів в рамках науково-

мистецької платформи «Економічні аспекти міжнарод-

ного стайлінгу: українсько-африканський контекст». 

 8 листопада відбу-

лась 1/4 Дебатного турніру, 

який проводився у Подільсь-

кому спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соці-

ально-економічному коле-

джі. Студенти вищих навча-

льних закладів майстерно 

змагалися в ораторському мистецтві та старанно, крок за 

кроком, прямували до перемо-

ги. Дебатний турнір відбувався 

одночасно в чотирьох аудиторі-

ях, а дебатери демонстрували 

високий рівень підготовки, 

знання матеріалу та аргументо-

вано відповідали на усі запитан-

ня, не порушуючи правил Деба-

тного турніру. Півфінал Дебат-

ного турніру відбувся 12 листопада в приміщенні Ратуші, 

у залі Магдебурзького права. Дві команди коледжу -

"Решен" (Решетюк Олександр та Калинюк Любомир) і 

"Губич, думай!" (Губич Павло, Квітінська Марина) По-

дільського спеціального коледжу майстерно змагались у 

турнірі, достойно представляли й захищали свою точку 

зору, сміливо відстоювали свої позиції опозиції чи пропо-

зиції. Серед команд, які пройшли у Фінал Дебатного турні-

ру — команда студентів 

нашого коледжу "Губич, 

думай!".   

 16 листопада від-

бувся Фінал Дебатного 

турніру серед студентів 

вищих навчальних закла-

д і в  м .  К а м 'я н е ц ь -

Подільський, який відбув-

ся у Міській раді. До фі-

налу увійшла команда 

Подільського спеціально-

г о  н а в ч а л ь н о -

реабілітаційного соціаль-

но-економічного коледжу - Квітінська Марина та Губич 

Павло. Тема Фіналу турніру - "Ця палата за відміну бю-

джетних місць у вищих навчальних закладах". Наші сту-

денти майстерно відстоювали позицію опозиції, виступали 

на захист збереження державних місць у вищих навчальних 

закладах, наводячи переконливі аргументи та відстоюючи 

свою точку зору.  

Вітаємо Квітінську Марину та Губича Павла,  

які вибороли ІІІ місце у Фіналі Дебатного турніру!  

Дякуємо організаторам за запрошення, членам журі - за 

справедливі оцінки та цінні для нас коментарі та щиро 

вдячні усім учасникам за гарну гру! Сердечно дякуємо 

журі за справедливі оцінки й бали.  

 І вже 6 листо-

пада відбулося уро-

чисте відкриття літ-

нього студентського 

майданчика Радою 

директорів вищих 

навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредита-

ції Хмельницької 

області.  
 У цьому місті й у цій 

красі студенти можуть прово-

дити вільний після занять час, 

насолоджуватись майстерною 

грою загадкових 

персонажів різно-

манітних коле-

джівських театра-

льних постано-

вок, а також про-

слуховувати тво-

рчі звіти гуртків 

коледжу.  

 

Щиро вдячні ініціаторам, проектувальникам  

та людям, які долучилися до проекту та втілили в 

життя ідею облаштування такого чудового  

літнього студентського майданчика.  

Марина ВОЛОЩУК 
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Співдружність коледжів об’єднує студентів 

 12 листопада в контексті підписання Меморандуму 

про співдружність студентського самоврядування Поділь-

ського спеціального на-

в ч а л ь н о -

реабілітаційного соціаль-

но-економічного коледжу 

і Київського коледжу 

комп'ютерних технологій 

та економіки Національ-

ного авіаційного універ-
ситету (ККТЕ НАУ) впро-

довж тижня проходив об-

мін досвідом серед студен-

тів цих вищих навчальних закладів. Студенти ККТЕ НАУ 

подарували студентам Подільського спеціального коледжу 

саджанці трьох Київських каштанів, які спільними зусил-

лями, як символ дружби, були висаджені на території літ-

нього студентського 

майданчика коледжу. 

Студенти ККТЕ НАУ 

ознайомились з історі-

є ю  К а м ' я н ц я -

Подільського, його 

архітектурою. Цього ж 

дня студенти відвідали 

Півфінал Дебатного 

турніру.  

 13 листопада 

студенти Подільського 

спеціального коледжу провели для студентів ККТЕ НАУ 
тренінг на тему: «Криптовалюта: сутність та перспекти-

ви поширення». Метою тренінгу є ознайомлення із суттю 

криптовалюти, її видами, історією створення та перспекти-

вами поширення. 

Цікавим для гостей 

закладу була гра з 

використанням крип-

товалюти. Гостям 

закладу надзвичайно 

сподобався формат 

заходу, а також обго-

ворення різних видів 

криптовалюти, аналіз 

їх поширення і конку-

рентоспроможності. 

Цього ж дня, 13 листопада,  між студентами відбулись 

спортивні змагання "Веселі старти". У грі брали участь 

команди "Планік" та "Зірочка" - це були збірні команди, 

оскільки в складі кожної з них були студенти і ККТЕ НАУ, 

і Подільського спеціального коледжу. В змаганнях перемо-

гла команда "Зірочка", яка отримала від журі солодкий 

подарунок. Однак, у цьому змаганні є переможцем кожен 

учасник, адже захоплюючі ігри, естафети, спортивні за-

вдання на  витривалість - все це викликало багато емоцій у 

студентів та згуртувало молодь навколо ідеї здорового й 

спортивного стилю життя.  

 Останній день обміну студентів, 14 листопада, був 

не менш насиченим, студенти ККТЕ НАУ разом зі студен-

тами Подільського спеціального  коледжу відвідали кафе 

"Баланс", захід, під час якого три команди, змагались у 

знанні економічних та облікових дисциплін. Так, для студе-

нтів було запропоновано меню - коктейль "Інтелектуаль- 

ний", напій "Бухгалтерська загадка", фірмова страва — 

вінегрет "Екооблік", млинці "Смачненьке планування", 

котлета "Фортуна", суп "Формула успіху", морозиво 

"Імідж" тощо. Захоплююча гра, яскраві емоції, незабутні 

враження подару-

в а л о  к а ф е 

"Баланс" усім уча-

сникам та присут-

нім. В змаганні 

переміг другий 
столик, у складі 

якого були - Гліб 

Доляновський , 

Павло Губич, 

Катерина Беже-

нар, Констянтин 

Корягін. Переможці та активні учасники отримали від 

журі солодкі подарунки. Цього ж дня  відбулось розважа-

льне шоу "Хто зверху?", на якому змагалися команди 

дівчат і хлопців Подільського спеціального коледжу та 

ККТЕ НАУ. Команда хлопців упевнено йшла до перемо-

ги, демонструвала вміння критично мислити та оператив-

но виконувати завдання ведучих. Команда дівчат, в свою 

чергу, активно та зосереджено відповідала на запитання, 

виявляла кмітливість та зацікавленість до запитань хлоп-

ців. Переможцем стала команда дівчат.   

 Кульмінацією обміну стала участь 14 листопада 

студентів у Економічному квесті "У пошуках істини". По 

суті, квест вва-

жають голов-

ним конкурен-

том комп’юте-

рних ігор у 

боротьбі за час 

молоді, це ігро-

ва форма гру-

пового вико-

нання завдань, яка має тривалу історію розвитку, багато 

можливих варіантів використання і чимало позитивних 

моментів.  Таких позитивних моментів було чимало у 

студентів двох вищих навчальних закладів, проходячи 

станції - "Магічний квадрат", "Чудова дванадцятка", 

"Рекламна пауза", "Євроінтеграція", "Економічне зрос-

тання". Дві команди - "ЗОЛОТИЙ ЗАПАС" та 

"ВАЛЮТНИЙ ФОНД" - майстерно виконували усі за-

вдання, адже основна мета квесту – швидке і якісне вико-

нання певних завдань з метою досягнення кінцевої цілі, у 

результаті чого гравець або команда отримує приз.  

 Отже, перемогу здобула команда "ЗОЛОТИЙ ЗА-

ПАС" й отримала цінні подарунки від директора Поділь-

ського спеціального коледжу - Мар'яна Миколайовича 

Тріпака. Директор коледжу також привітав усіх учасни-

ків обміну студентів та вручив цінні подарунки студентам 

Київського коледжу комп'ютерних технологій та економі-

ки Національного авіаційного університету від Кам’яне-

ць-Подільської міської ради і від Подільського спеціа-

льного коледжу. 

 Приємно спостерігати як студенти двох вищих на-

вчальних закладів відкривають все нові сторінки життя 

коледжів та привносять в своє студентське життя нові 

фарби.  
Марина ВОЛОЩУК 
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Студенти та викладачі коледжу на марафоні “Роль громадян у політичних реформах” 

 14 листопада студенти та викладачі Подільського спеціального коледжу 

відвідали Марафон "Роль громадян у політичних реформах", зініційований ВІ 

"Активна громада". На заході були присутні депутати, громадські діячі, викла-

дачі вищих навчальних закладів, студенство міста. Надзвичайно цікаві доповіді 

про реформи та особливості функціонування політичних партій та про інші ціка-

винки розповідали запрошені гості:   

Остап Єднак - народний депутат України; 

Юрій Ануфрієв - голова Комітету виборців 

України у Хмельницькій області; Сергій Ада-

менко - аналітик центру "Ейдос"; Руслана 

Величко - менеджер з комунікацій громадської мережі "ОПОРА"; Будурович 

Михайло - регіональний координатор ВІ "Активна Громада" у м. Кам'янець-

Подільський. Модератор дискусій і обговорень на заході - Олександра Гліжин-

ська (Скиба) - заступник голови "Інституту "Республіка", тренерка, коуч.  

Дякуємо за запрошення організатором цієї безпрецедентної для  

 студентства події й сподіваємось, що такі заходи  

     стануть традицією й проходитимуть регулярно у нашому місті.  

 16 листопада в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціа-

льно-економічному коледжі відбувся конкурс "живих" картин, 

студенти коледжу обирали картини - шедеври відомих митців 

світу, які хотіли відтворити у реальності. На заході був створе-

ний особливий антураж - атмосфера таємничості та загадково-

сті панувала на сцені. Журі конкурсу оцінювало "живі" карти-

ни, та відзначило майстерність, артистизм та старання кожної 

групи. Переможцями стали наступні групи:  І місце отримала 

група С-11 (Антоніс ван Дейк "Портрет Джованні Батіста 

Катанео"), ІІ місце - група С-32 (Пітер Пауль Рубенс "Портрет 

камеристки інфанти Ізабелли"), ІІІ місце - група С-31 (Віктор 

Васнєцов "Альонушка").  

Вітаємо усіх учасників конкурсу!  

“Живі картини” у Подільському спеціальному коледжі 

 19 листопада відбулась зустріч Студентської ради з головою ГО 

"Солідарна Молодь" м.Кам'янець-Подільський - 

Олександром Марчуком, який ознайомив членів 

Студентської ради з діяльністю громадської організа-

ції у місті Кам'янець-Подільський та на всеукраїнсь-

кому рівні.  

 Олександр Марчук також презентував матері-

али громадської організації та вручив голові Студент-

ської ради Олександру Ковальчуку флешку у пода-

рунок. Приємно, що молодь міста активна та об'єдну-

ється навколо актуальних проблем сучасної молоді, 

участь в якому також бере ініціативне студентство Подільського спеціального коледжу.  

Зустріч Студентської Ради коледжу з представниками ГО “Солідарна молодь” 

Відпочинок до Міжнародного Дня студента 

 Студенти групи С - 21б разом з куратором Вольською Анге-

лією Олександрівною в рамках святкування Міжнародного Дня 

студента відвідали боулінг клуб "Галактика". Студенти влаштува-

ли справжній турнір, у якому перемогла дружба. Група С-21б щиро 

вдячна адміністрації закладу та особисто Наталії Вікторівні 

(адміністратору) за гарний солодкий подарунок та справжнє свято.  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 11 Вектор (№13) 30.11.2018 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Економічний турнір 

Університет третього віку у Подільському спеціальному коледжі 

 22 листопада студенти  Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного  коле-

джу брали участь у Економіч-

ному турнірі серед коледжів 

західного регіону України. За 

перемогу боролися представ-

ники 9 команд, сформованих 

зі студентів коледжів західно-

го регіону України. Учасники 

турніру представляли команди 

«Баланс» Кіцманський коледж 

ПДАТУ, «Капітал» Хотинсь-

кий коледж ПДАТУ, «Агенти 

впливу» Шепетівський 

к о л е д ж  П Д А Т У , 

«Економісти Пулюя» та 

«Бартер» Гусятинський 

коледж ТНТУ, «Лідер» 

Бучацький коледж ПДА-

ТУ, «Індустрія» Індустріа-

льний коледж, «Navi» 

Подільський спеціальний 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційний соціально

-економічний коледж та «Юні маркетологи» Борщівський 

агротехнічний коледж. Студенти нашого коледжу змагались 

з командами з Індустріального коледжу та Шепетівського 

коледжу.  У першому турі студенти Подільського спеціа-

льного коледжу успішно виконували роль опонента та між 

командою нашого коледжу і Шепетівського коледжу відбу-

лась дискусія щодо питань з впровадження пенсійної рефо-

 21 листопада 

Подільський спеціаль-

н и й  н а в ч а л ь н о -

реабілітаційний соціа-

льно-економічний ко-

ледж радо зустрічав 

гостей, слухачів Уні-

верситету третього 

віку. Так, саме у коле-

джі відбулось заняття 

факультету «Здоровий 

спосіб життя». Надзвичайно натхненно та цікаво роз-

почали заняття 

Стелла Олександ-

рівна Латишева та 

Надія Костянтині-

вна Підскоцька. 

Директор коледжу, 

к.е.н., доцент, заслу-

жений працівник 

освіти України Ма-

р’ян Миколайович 

Тріпак привітав 

усіх присутніх у стінах закладу, висловив готовність до 

реалізації спільних соціальних проектів та планів, а 

також презентував доповідь на тему «Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж на 

сучасному етапі». Пси-

хологія на кожен день, 

практичні поради та ба-

гато фактів було у допо-

віді "Психологічні фак-

тори, які впливають на 

здоров'я людини" Вік-

тора Миколайовича 

Федорчука, к.п.н., 

доцента. Тематика 

та проблематика 

доповідей виклика-

ли зацікавлення у 

слухачів Універси-

тету, які активно 

дискутували й об-

говорювали теми 

доповідей. Крім 

лекцій, слухачі Уні-

верситету третього 

віку обговорювали нагальні питання, читали вірші, віта-

ли одне одного зі значними досягненнями та з днем на-

родження, обмінювались думками. Ми раді, що в стінах 

нашого коледжу відбулась така подія й дякуємо за пода-

ровану можливість поспілкуватися та долучитися до ідей 

слухачів Університету третього віку.  

рми в Україні. У ІІ турі наші 

студенти виконували роль 

рецензентів під час обгово-

рення теми «Формування 

інноваційної організаційної 

культури в умовах глобаліза-

ції бізнесу». У третьому турі 

— наші студенти виступали 

у якості доповідачів   на тему 

«Еко маркет» та успішно впоралися зі своєю роллю й 

отримали І місце за підсумками участі у трьох турах!   

 У фіналі - команди студентів з вищих навчальних 

закладів м. Кіцмань, м. Гусятин та команда студентів на-

шого коледжу. Вітаємо команду Подільського спеціально-

го коледжу, які виборо-

ли І місце у Фіналі 

Економічного турні-

ру! З перемогою у тур-

нірі студентів коледжу 

привітав директор ко-

леджу, Мар’ян Мико-

лайович Тріпак, за-

служений працівник 

освіти України, к.е.н., 

доцент, заступник ди-

ректора з навчально-виховної роботи Таїсія Василівна 

Боровисюк, а також в.о. завідувача кафедри Економіки, 

фінансів, обліку та оподаткування Ірина Леонтіївна Гуме-

нюк та заступник з наукової роботи Олег Никодимович 

Коркушко, викладачі коледжу. Вітаємо! 

Марина ВОЛОЩУК 

Ярослав СУШАРНИК 



Ст. 12 Вектор (№13) 30.11.2018 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Welcome week у Подільському спеціальному коледжі 

 Впродовж 26-30 листопада в Подільському спеціа-

льному навчально -реабілітаційному соціально -

економічному коледжі відбувся Welcome week — тиждень 

відкритих дверей коледжу та тиждень кафедри Соціальної 

роботи та психології.  

 26 листопада відбувся правовий квест "Я знаю свої 

права". Команди студентів змагалися у знанні права. Члени 

команд, згідно правил квесту, розподілили між собою ролі: 

капітан (організовує роботу, відповідає за маршрутний 

лист), секретар 

(приймає остаточне 

рішення, записує 

відповіді на завдан-

ня), дослідник 

(ретельно вивчає 

текст Конвенції 

про права дитини і 

допомагає іншим 

запам’ятати якомо-

га більше прав, 

визначених нею). Перед кожною командою була мета - ус-

пішно пройти усі сім станцій, подолати усі перешкоди та 

набрати за правильне виконання завдань максимальний бал. 

У квесті змагались три команди - "Феміда" (С-12), "Знавці 

права" (С-21), "Ерудити права" (С-22). Усі учасники про-

демонстрували гарні 

знання, навички критич-

ного мислення, а квест 

подарував незабутні вра-

ження та неймовірні фо-

то!  

Вітаємо команду "Знавці 

права" (С-21), які майс-

терно виконали усі за-

вдання та показали най-

кращий результат. Вітає-

мо усіх учасників квесту.  
 27 листопада в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коледжі за 

ініціативи кафедри Соціальної роботи та психології відбу-

вся студентський науково-теоретичний семінар 

«Психологія у сучасному світі». На семінарі представлено 

понад 16 доповідей на різноманітну тематику: «Регуляція 

поведінки в конфліктній ситуації», «Вплив соціально-

психологічного клімату на взаємини колективу», 

«Особливості ціннісних орієнтацій у соціальній роботі», 

«Проблема міжкультурної комунікації у практиці соціа-

л ь н о ї  р о б о т и » , 

«Статева деморалі-

зація неповнолітніх 

я к  с о ц і а л ь н о -

психологічна про-

б л е м а » , 

«Методологічні про-

блеми психології на 

початку ХХІ ст.», 

«Масова свідомість 

та поведінка, як со-

ціально-психологічні 

феномени», «Інформаційно-психологічна безпека особи-

стості у сучасному світі», «Модель сучасного педагога в 

умовах інноваційного освітнього середовища» та ін.  

 Усі доповіді викли-

кали інтерес в присутніх на 

семінарі, жваві обговорен-

ня здобули також теми арт-

терапія, кольоротерапія, 

музикотерапія, психологіч-

ні атаки та методи захисту 

в професійному спілкуван-

ні.  

 28 листопада у 

коледжі за ініціативи кафе-

дри Соціальної роботи та психології відбулась зустріч 

Михайла Будуровича, представника ВІ «Активна грома-

да» («Інститут «Республіка») зі 

студентами коледжу, а також ви-

кладачами кафедри. На зустрічі 

обговорювалась тема громадських 

організацій, їх сутність та переду-

мови створення, мета, а також 

«життєздатність» громадських 

організацій у сучасному суспіль-

стві. Щиро вдячні Михайлу Григо-

ровичу за надзвичайно цікавий 

виклад матеріалу, креативний під-

хід до обговорення теми, яскраві 

приклади та приємні враження. Тематика та проблематика 

зустрічі не залишила байдужими нікого зі студентів, які 

були присутні на 

зустрічі й вже 

наступного дня 

активно обгово-

рювалась студе-

нтами групи С-

21б. Сподіває-

мося, що такі 

заходи стануть 

основою для 

створення ціло-

го ряду тренінгів 

чи курсу занять. 

 28 та 30 листопада в Подільському спеціальному 

навчально-реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі волонтери Центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді провели тренінгові заняття «Пізнай себе», 

«Формула позитивного мислення», «Ні насиллю».  

Дякуємо за позитив, за гарні враження, за тренінги, які да-

ють привід замислитись над актуальними для молоді і для 

сучасного суспільства темами.   Олена ДУЖЕВА 

Наталія СТОРОЖУК 
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Учнівська молодь на Welcome week у Подільському спеціальному коледжі 

 28 листопада учні НВК № 13 на декілька годин побува-

ли студентами Подільського 

спеціального навчально -

реабілітаційного соціально-

економічного коледжу, вільно 

спілкувалися зі студентами 

коледжу та Головою Студент-

ської ради - Ковальчуком 

Олександром, поспілкувались 

із в.о. завідувача кафедри Еко-

номіки, фінансів, обліку та 

оподаткування - Гуменюк 

Іриною Леонтіївною, а у розмовах з 

Яною Валентинівною Ремарович 

дізнались про спортивне життя коле-

джу, долучились до арт проекту 

"Долоньки щастя", відвідали презен-

тації спеціальностей та стали актив-

ними учасниками шоу "Хто звер-

ху?".   

 Цього ж дня коледжу на Wel-

come week завітали учні НВК № 9, 

яких гостинно зустріли студенти 

закладу та ознайомили зі студентсь-

ким життям, спеціальностями, пере-

вагами навчання, школярі стали  

активними учасниками у створенні 

колажу "Мріяти - це чудово", мали 

можливість пройти різні тести на 

виявлення типу мислення та профе-

сійної орієнтації, дізнались про спортивне життя коледжу, та-

кож ознайомились з роботою бібліоте-

ки коледжу, стали учасниками лотереї. 

Арт та фото зона користувались попу-

лярністю у талановитих школярів. А 

ще учні активно брали участь у шоу 

"Хто зверху?". 

  29 листопада до коледжу на 

W e l -

come week завітали учні ЗОШ 

№ 11, які ознайомилися зі 

спеціальностями, відвідали 

екскурсію коледжем та гурто-

житком, дізнались про спеціа-

льності та престижність на-

вчання у закладі, а також стали 

активними учасниками ство-

рення колажу "Мріяти - це чудово", мали можливість пройти 

різні тести на виявлення типу 

мислення та професійної оріє-

нтації. 30 листопада до коле-

джу на Welcome week завіта-

л и 

учні ЗОШ № 10 та ЗОШ с.Залісся І 

ознайомились з колекцією музею 

"Сторінками історії коледжу" та 

музею народознавства, з оновленим 

спортивним залом та бібліотекою, 

вільно спілкувались з Головою Студентської ради - Коваль-

чуком Олександром та зі студентами коледжу, стали активни-

ми учасниками Економічного квесту та шоу “Хто зверху?”. 

Дякуємо усім вчителям навчальних закладів, учням, що 

завітали до коледжу та до зустрічі на Вступній кампанії -

2019 у нашому коледжі!  

 Впродовж 26-30 листопада Подільський спеціаль-

ний коледж гостинно зустрічав учнівську молодь на Wel-

com week — тиждень відкритих дверей коледжу та тиждень 

кафедри Соціальної роботи та психології.  

Першим гостем, незва-

жаючи на несприятливу 

погоду, Welcome week 

став НВК № 3.  

 Так, 26 листопа-

да, школярі стали учасни-

к а м и  а р т - п р о е к т у 

"Долоньки щастя", а 

також мали можливість 

зробити неймовірне фото 

у фотозоні #Подільський коледж #мій вибір, школярів 

також чекали сердечки побажань, лотерея, екскурсія закла-

дом, презентація спеціальностей та ще багато цікавого. А 

ще учні НВК № 3 успішно 

пройшли Економічний 

квест "У пошуках істини" 

та продемонстрували гар-

ний результат у відгадуван-

ні непростих і несподіваних 

загадок й креативне вико-

нання загаданого екстрема-

льно-інтелектуального за-

вдання.  

 27 листопада до Подільського спеціального навчаль-

но-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу на Wel-

come week завітали учні ЗОШ 

№ 15. Навіть погода не злякала 

завзятих школярів, яких гостин-

но зустріли студенти коледжу 

та ознайомили зі студентським 

життям, розповіли про переваги 

навчання у коледжі, про спеціа-

льності і перспективи навчання. Учні ЗОШ № 15 стали уча-

сниками тестів на визначення типу мислення та професійної 

орієнтації та успішно пройш-

ли тренінг «Криптовалюта: 

сутність та перспективи 

поширення». Різноманітні 

економічні ігри згуртовували 

учнів навколо останніх тен-

денцій світової економі-

ки. Лотерея побажань, арт та 

фото зона користувались 

популярністю у допитливих 

школярів.  Цього ж дня до 

Подільського спеціального коледжу на Welcome week завіта-

ли учні  Кам'янець -

Поді льськ ог о  л іц ею 

"Славутинка", які долучи-

лися до арт проекту 

"Долоньки щастя", а та-

кож відвідали різноманітні 

заходи - тренінги, майстер 

класи, презентації спеціаль-

ностей, екскурсію коле-

джем, лотерею. А ще учні 

були у захваті від оновлено-

го спортивного залу коле-

джу, в якому між школярами відбулась захоплююча гра у м'яч. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D0%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG
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“Можливості обмежені — таланти безмежні” 

 29 листопада в Подільському спеціальному на-

вчально-реабілітаційному соціально-економічному ко-

леджі відбулась урочис-

тість до Міжнародного 

Дня людей з інвалідніс-

тю «Можливості обмеже-

ні – таланти безмежні». 

На свято завітали Соснов-

ська Тамара Георгіївна, 

Г о л о в а  К а м ’ я н е ц ь -

Подільського міськрайон-

ного товариства інвалідів, 

Почесний громадянин 

м.Кам’янця-Подільського, 

Почесний викладач Поділь-

ського спеціального навча-

льно-реабілітаційного соці-

ально-економічного коле-

д ж у  т а  Ш а м а н 

Олег Олегович, начальник 

штабу – перший заступник командира військової части-

ни А2738, які побажали усім 

присутнім на урочистості 

добра, радості, незламності 

віри, успіхів у всіх починан-

нях. Тамара Георгіївна 

побажала усім, щоб кожен 

день приносив радість, доб-

ро, успіх, а тепло віри зігрі-

вало душі, й подякувала 

Шаману Олегу Олеговичу 

за той подвиг захисника 

держави, який він здійснює 

щодня, уся зала аплодувала 

стоячи гідному командиру 

та вірному захиснику украї-

нської землі.  Олег Олегович привітав студентів 

та викладачів коледжу з урочистостями, які відбува-

ються на честь осіб з обмеженими можливостями та 

подякував усім 

н а у к о в о -

педагогічним 

п р а ц і в н и к а м 

закладу, а сту-

дентству закла-

ду - вручив со-

лодкі подарун-

ки й квіти.  З 

вітальним сло-

вом виступив 

директор коле-

джу Мар’ян 

Миколайович Тріпак, заслужений працівник освіти 

України, к.е.н., доцент, який подякував за співпрацю, за 

добрі й теплі слова Тамарі Георгіївні та вручив пода-

рунок, висловив подяку Олегу Олеговичу за візит та за 

подвиг захисника української землі, подякував виклада-

чам за сумлінну працю, а також студентам за успішне  

навчання, зачитав Наказ про преміювання студентів за 

значні успіхи у навчанні, спорті, активній науковій та 

громадській дія-

льності.  

 Серед гос-

тей закладу – 

випускники, які 

привітали усіх з 

урочистостями 

та побажали всіх 

благ студентам 

та викладачам 

коледжу. Студе-

нти демонстру-

вали свої вокаль-

ні здібності, усі присутні були у захваті від музичних 

подарунків – пісень «Україна» (Ліна Цупа), «Краю рід-

ний, доленько моя» (Анна Кушнір, Богдана Іванова), 

«Чекатиму» (Ярослав Мазур), «Хай живе на-

дія» (вокальна група коледжу - Анна Таран, Богдана 

Іванова, Ан-

на Кушнір, 

Олександра 

В о р о б й о в а , 

Ліна Цупа, 

Ліза Репеха). 

Сучасний та-

н е ц ь -

флешмоб у 

в и к о н а н н і 

студентів ко-

леджу різних 

спеціальнос-

тей, а також проникливий танець «У пошуках 

мрії» (Катерина Бакуменко та Василь Гевак) не зали-

шили байдужими нікого з присутніх у залі. А вірші 

«Щастя» (Наталка Дуб) та «Життя навчило» (Микола 

Мацюта) подарували гарні враження та позитивні емоції 

студентам та викладачам коледжу. 

 Артистичні здібності, гарний настрій та гумор 

подарувала сценка та пісня «Найкращий день», які 

зірвали аплодисменти в усього залу та по праву заслуго-

вують на Кубок Ліги Сміху. На закінчення урочистостей 

студенти побажали усім віри, любові до рідної землі, 

сімейного затишку, здоров’я, гараздів і людського щастя 

й виконали пісню «Ми молоді».  

Марина ВОЛОЩУК 
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Подільський спеціальний коледж 

отримав нагороду 

Спортивні перемоги Вітаємо 

 Вітаємо фіналістів Ша-

х о в о г о  ф е с т и в а л ю 
"Подільська осінь" до Дня 

молоді, особистої першості 

коледжу, який відбувся 19 лис-

топада в Подільському спеціа-

л ь н о м у  н а в ч а л ь н о -

реабілітаційному соціально-

економічному коледжі. Студен-

ти коледжу проявили високі 

знання та надзвичайно високий рівень майстерності гри у шахи. 

Отож вітаємо переможців - І місце виборов Бойко Ярослав, ІІ 

місце - Семенов Дмитро, ІІІ - Бояр-

кіна Марія. Дякуємо усім учасникам 

фестивалю та 

бажаємо успі-

хів й перемог у 

навчанні та у 

наступних ша-

хових турні-

рах.  

20 листопада в Подільському спеціально-

му навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі відбувався Чемпі-

онат коледжу з шашок. Вітаємо перемо-

жців - І місце - Бойко Ярослав, ІІ місце - 

Бакуменко Катерина, ІІІ - 

Батрин Віктор.  

 Після Чемпіонату 

відбулась захоплююча гра 

"Кубок директора" - гра у 

шашки, а потім у шахи ди-

ректора коледжу Мар'яна 

Миколайовича Тріпака з 

переможцем Шахового фес-

тивалю та Чемпіонату коле-

джу з шашок - Ярославом 

Бойко. Усі учасники шахо-

вих та шашкових змагань продемонстрували гарні знання та стра-

тегії гри у шахи та шашки. Вітаємо переможців! Дякуємо усім 

учасникам чемпіонату за гарну гру й бажаємо успіхів і досягнень 

у навчанні.  

Спортивні перемоги 

 22 листопада в Подільському спеціально-

м у  н а в ч а л ь н о -

реабілітаційному соціально-

економічному коледжі відбу-

лась Першість міста з насті-

льного тенісу серед спорт-

сменів "Інваспорт" до Між-

народного Дня людей з ін-

валідністю. Головний суддя 

змагань - Алєксєєв Олек-

сандр Олексійович. У студе-

нтському змаганні з настільного тенісу серед 

хлопців І місце виборов Лукасевич Василь, ІІ 

місце – Гнатюк В., ІІІ 

місце – Муржак Б. У 

студентському змаганні 

серед дівчат перше 

місце виборола Сідле-

цька Ольга, ІІ – Кор-

нійчук Іванна, ІІІ – 

Бакуменко Катерина. 

Серед школярів І міс-

це у Рєзнік Н., ІІ місце 

– Коваль Н., ІІІ місце 

– Зайцев Т. Усіх пере-

можців привітав спеціаліст регіонального 

центру "Інваспорт" Коробчук Василь Павло-

вич та побажав успіху у подальших спортивних 

досягненнях. Вітаємо переможців та усіх  учас-

 Директор коледжу Мар'ян Миколайо-

вич Тріпак, заслужений працівник освіти Укра-

їни, к.е.н., доцент привітав футбольну команду 

Подільського спеціального коледжу з перемо-

гою на обласних змаганнях з футболу та поба-

жав успіхів, нових спортивних досягнень й пе-

ремог, а також подякував тренеру команди Віта-

лію Євгенійовичу Трушеву за професійну ро-

боту зі студентами коледжу, за активну діяль-

ність, яка сприяє розвитку умінь та навичок 

майстерної гри у команді.  

 На зустрічі Мар'яна Миколайовича з 

членами футбольної команди відбулось обгово-

рення подальших планів та підтримки команди, 

в тому числі й фінансової.  

Вітаємо наших Чемпіонів обласних змагань.  

Спортивні перемоги 

Марина ВОЛОЩУК 
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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.  

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 серця побажаємо 

Вам виконання  

всіх бажань.  

Нехай збудуться всі 

мрії! Нехай успіх, радість 

і натхнення стануть пос-

тійними 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 ! 

Радості, веселощів, достатку та  

міцного здоров’я Вам і всім рідним і близьким.  

А ще безліч посмішок, впевненості у  

завтрашньому дні, успіхів і величезного, неосяжного, щастя!  

Вітаємо з Днем народження 

Поліщук Світлану Вікторівну  
Ремарович Яну Валентинівну  

Фалінського Вадима Васильовича  
Тимчук Наталію Анатоліївну  

Кушнір Тетяну Іванівну  

Рябого Миколу Павловича  

Цвик Ольгу Пилипівну 

Танасову Марію Сергіївну  Шведова Василя Івановича  
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студентку С-11 групи І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Фурман Єлізавету Дмитрівну  
Благополуччя і весни, 

Втілення задумів, мети, 

Богатства, розкошів і статків, 

Щастя і радості завжди! 

Вітаємо з Днем народження 

Купчаковського  Михайла Вадимовича  
Бажаємо невичерпного запасу здоров’я. Щоб кожен 

день супроводжувався радісними подіями і 
посмішкою на обличчі. Нехай будь-які нега-

разди обходять стороною, а кращі якості 

допомагають в досягненні життєвих цілей.  

      

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай цей день стане першою сходинкою на 

шляху до нових починань і відкриттів у 

вашому житті. Бажаємо, щоб по-

руч 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, 

Цікавим, блискучим і гідним! 

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! 

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

Науменка Микиту Павловича 

Камінську Вікторію Валеріївну  

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

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

Чайковського Дмитра Леонідовича 

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

Вербівського Богдана Володимировича 

Юрчишина Андрія Михайловича  

Гаженко Анастасію Вікторівну  

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

студентів О-33 групи ІІІ курсу  

 спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Ткачук Ольгу Олегівну 

Чернявського Дмитра Васильовича  

Бондарчука Василя Андрійовича 

студента Е-11  групи І курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

Сикалюк Аліну Федорівну 

студентку О-11 групи І курсу  

 спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

студента С-12 групи І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

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

Вовковича Михайла Віталійовича 

Придрик Віту Володимирівну   

Шевчука Володимира Олександровича  

Вітаємо з Днем народження 
студента П-11б  групи І курсу  спеціальності 

053 «Психологія»  

Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були вірні і 

щирі друзі, удача та успіх у навчанні та у житті. 
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 В Подільському спеціальному коледжі відбулись виховні заходи присвя-

чені Дню Гідності та Свободи, а також Дню вшанування пам’яті жертв голо-

домору 1932-1933 років. Указом Президента від 

24 жовтня 2018 року №339, з метою утвердження в 

Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та 

донесення до сучасного та майбутніх поколінь об’є-

ктивної інформації про доленосні події в Україні 

початку ХХІ століття, а також відання належної 

шани патріотизму й мужності громадян, які восени 

2004 року та у листопаді 2013 року-лютому 2014 

року постали на захист демократичних цінностей, 

прав і свобод людини і 

громадянина, націона-

льних інтересів Украї-

ни та її європейського 

вибору, установити в 

Україні День Гідності та Свободи, який відзначати 

щорічно 21 листопада. З вітальним словом до усіх 

присутніх звернувся директор коледжу, заслужений 

працівник освіти України, к.е.н., доцент Тріпак Ма-

р’ян Миколайович, який привітав усіх зі святом, 

згадав про подвиг, який здійснили протягом цього 

відрізку часу захисники української землі та побажав 

миру, добра усім присутнім. На заході лунали пісні 

присвячені Дню Гідності та Свободи – «Україна-

ненька», «Гімн Євромайдану», «Заспіваймо пісню 

про Україну» та ін. у виконанні студентів коледжу. На 

заході були презентовані відеоматеріали присвячені 

подіям, які відбулися в Україні протягом 2013-2014 рр. 

 Також відбувся виховний захід, присвячений 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років., на якому 

відбулась презентація виставки художньої, публіцисти-

чної літератури про голод 1932-1933 років.  

 На даний захід завітали працівники бібліотеки 

філії № 2 Кам’янець-Подільської центральної місь-

кої бібліотеки ім. Костя Солухи: завідувач філії № 2 Сидоренко Лілія Маркі-

вна, а також бібліотекар I категорії Вавілова Світлана Володимирівна, які 

згадували про трагічні сторінки історії українського народу у 1932-1933 роках, 

та разом зі студентами запалювали свічку пам’яті жертв голодомору 1932-1933 

років. Про історичні факти та про події цього періоду розповідав викладач захи-

сту Вітчизни Складанівський Олег Леонідович. Нехай вечір пам’яті зали-

шиться у ваших серцях спомином німого смутку про тих, хто постраждав від 

голодомору та репресій у минулому столітті.  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  

www.posek.km.ua 

Літературна студія “Дивослово” 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

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

надсилайте за електронною адресою marinavoloshchuk@i.ua  або marinabormv@gmail.com  
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День Гідності та Свободи у коледжі 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Засідання Вченої ради коледжу 

 28 листопада відбулось засідання 

Вченої ради Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу. На засіданні обго-

ворювались нагальні питання коледжу, 

зокрема, стратегія профорієнтаційної 

роботи та 

особливості 

В с т у п н о ї 

кампанії - 

2019.  

 Т а -

кож на засі-

данні Вченої 

ради було 

затверджено 

Положення про проведення у коледжі 

навесні студентського фестивалю 

"Подільська Ліра", в якому братимуть 

участь першокурсники.  

Життя 
 

Життя у кожного своє 

Дорога кличе в світ широкий 

Задумайся – де місце твоє 

Який у цьому сенс глибокий? 

 

І труднощі ти подолаєш 

Заасфальтуєш путь свій добротою 

І душу свою не зламаєш 

Якщо підеш дорогою прямою. 

 

На цій дорозі буде все: 

І лихо, і і печаль, 

І сум, і смуток. 

Та  радість в дім твій принесе. 

Ігор Одноволов 


