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Шановні викладачі та науково-педагогічні працівники 

Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного  

коледжу!  

 

 Щиро вітаю вас з успішним проведенням ІІ Міжнародної нау-

ково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки 

та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». 

 26—27 квітня конференція зібрала у стінах Подільського спеціального навча-

льно-реабілітаційного соціально-економічного коледжу представників з різних галузей 

освіти та об’єднала спільною проблемою інклюзії, інновацій та партнерства.  

 ІІ Міжнародна науково-практична  конференція – це унікальна можливість 

для науковців з різних міст України та зарубіжжя зібратись разом й обговорити актуа-

льні питання з вивчення проблеми інклюзії та обмінятись досвідом впровадження ме-

тодик та практик, інновацій та партнерства. 

  Вітаю усіх учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції та бажаю 

успіхів у реалізації ідей та проектів!  

 

 

 

 

 

  

 Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коле-

джем була підписана угода про співпрацю з Державним Східноєвропейським університетом 

в Перемишлі (Польща).  

 Державний Східноєвропейський університет в Перемишлі в особі Ректора Університе-

ту др. Павла Трефлера та Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж в особі директора Тріпака Мар'яна Миколайо-

вича підписали угоду про співпрацю, яка здійснюватиметься на умовах взаємності (спільні нау-

кові дослідження, конференції та круглі столи; спільні публікації; спільні виставки-промоції та 

популяризації в Україні Державного Східноєвропейського Університету в Перемишлі та ін.) та 

буде залежати від фінансових можливостей Державного Східноєвропейського університету та 

Подільського коледжу. 

 Ця угода розкриває перед нами нову сторінку життя нашого коледжу — у форматі активно-

го співробітництва та партнерства з зарубіжними вищими навчальними закладами, обмін досвідом 

та інші види співпраці, в тому числі, різноманітні види суспільної та громадської діяльності, які 

будуть предметом спільного інтересу. 

 Студенти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу зможуть навіть брати участь в різноманітних зарубіжних програмах обміну та навчання! 

 Ця угода є справді величезним досягненням для нашого коледжу!  

 Щиро сподіваємось, що співпраця буде плідною та успішною!  

Договір про співпрацю 

З повагою до Вас  

директор коледжу         Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Програма наставництва 

Факультет муніципального 

управління 

День Сміху. Програма Юнісеф. 

Прем`єра вистави.  

Дебатний турнір 

Студентський семінар.  

ECO акція. Екскурсія 

Програма «Креативна Європа» і 
Music Camp.  
Участь студентів коледжу  
у Менторській програмі 

ІІ Міжнародна  
науково-практична  
конференція 

День відкритих  

дверей у коледжі 

mailto:Kp-peti@ukr.net


Слово директора 
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Програма наставництва 

 

 Шановні студенти та педагоги! 
 Цей місяць був насичений різними важли-

вими подіями  для нашого коледжу! Сердечно 

вдячний усім за активну участь у організації та 

проведенні ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції “Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму”.  

ІІ Міжнародна конференція та підписання міжна-

родної угоди про партнерство з Державним Східноєвропейським уні-

верситетом в Перемишлі (Польща) - ознаменували якісно новий етап у 

розвитку нашого закладу та дає ширші можливості нашим студентам 

для навчання. На протязі квітня було багато цікавих і важливих захо-

дів — участь студентів у Дебатних турнірах, на Факультеті муніципа-

льного управління, у програмі наставництва та підготовці студентів-

менторів, у тренінгу Європейського проекту “Креативна Європа” та у 

програмі “Юнісеф”, ECO-акціях.  Мені приємно, що наші студенти  

ініціативні, добрі і щирі, й мають активну позицію у суспільному 

житті нашого коледжу та  міста в цілому, займають призові місця на 

предметних олімпіадах та на спортивних змаганнях. 

 Вітаю учасників студентського семінару “Саморозвиток кому-

нікативної культури”, який пройшов на високому рівні. Пишаюся 

нашими студентами, які ведуть активну науково-дослідну діяльність, 

надзвичайно допитливі та активні у обговореннях та дискусіях. Шано-

вні студенти та викладачі коледжу, низький вам уклін, за доброту, 

терпіння, щирість, ініціативність. Дорогі мої студенти, я пишаюся 

кожним із Вас, ви неймовірні, благородні, я вболіваю за вас і вірю у 

наш спільний успіх і перемогу! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Факультет муніципального управління та проекти студентів  

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

 24 квітня студенти Подільського спеціального на-

вчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Марина Квітінська (О-21), Анжела Голик (О-21), Олек-

сандр Білий 

(О-21) були 

присутні на 

відкритом у 

з а с і д а н н і 

факультет у 

муніципаль-

ного управ-

ління, яке 

відбулось у 

Прес-центрі 

Кам’я нець -

Подільської 

міської ради.  

 Т е м а 

засідання – 

« М і с ь к и й 

голова: робо-

та чи стиль життя?».  

 Яскравим та надзвичайно цікавим був виступ місь-

кого голови Михайла Євстафійовича Сімашкевича, який 

активно відповідав на запитання студентів-слухачів Факу-

льтету муніципального управління та побажав усім успіху й 

перемог у створенні власних проектів!  

 26 квітня відбувся захист проектів на факультеті 

муніципального управління у Камʼянець-Подільській місь-

кій раді. Студенти Подільського коледжу (Голик Анжела, 

Губич Павло, Квітінська Марина та Білий Олександр)  

під керівництвом викладачів коледжу (Гльос І.Р., Дужева О.Г., 

Годованюк А.В.) підготували соціальний проект: «Центр соціа-

льної реабілітації для дітей з девіантною поведінкою «Hope». 

  «Центр соціальної реабілітації для дітей з девіантною 

поведінкою «Hope» є заново створюваною організацією у сфері 

надання послуг з метою задоволення потреб населення. 

 П р о ц е с 

соціальної реабі-

літації  буде 

здійснюватися 

успішно у тому 

випадку, якщо у 

підлітка чи мо-

лодої людини 

вдається розбу-

дити потребу в 

самовдоскона-

ленні, самовихо-

ванні і якщо 

об’єкт даного 

процесу стає 

активним су-

б’єктом корек-

ційної роботи. 

 О г о л о -

шення результа-

тів проектів-переможців, яким буде надана фінансова підтримка 

відбудеться 3 травня, у День дублера, в прес-центрі міської ради 

під час вручення сертифікатів слухачам факультету муніципаль-

ного управління. 

Альона ГОДОВАНЮК 

 12.04.2017 року відбулась зустріч директора Поділь-

ського коледжу Тріпака М.М. з директором Кам'янець-

Подільського МЦСССДМ Побережною Ю.В. з приводу 

впровадження 

П р о г р а м и 

наставницт-

ва над дити-

ною-сиротою 

відповідно до 

П о с т а н о в и 

КМУ від 04 

липня 2017 

року N465.  

 Відпо-

відно до цієї 

П о с т а н о в и  

метою наста-

вництва є підготовка дитини, яка проживає у закладі, до 

самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовно-

го та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних 

силах, формування культурних і моральних цінностей.  

 Програма наставництва складається  з десяти етапів, 

для ефективної реалізації кожного етапу важливою є спів-

праця усіх суб'єктів, учасників програми. 

 До обговорення даного питання були долучені соціа-

льний педагог коледжу Сторожук Н.Р. та фахівець із соціа-

льної роботи КПМЦСССДМ — Гомілко Н.Д.  

 
Наталія СТОРОЖУК 

З повагою до Вас  

директор коледжу     Мар'ян Миколайович  Тріпак 
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День Сміху у коледжі Прем’єра вистави 

 12 квітня у Кам’янець-Подільському Центрі дитя-

чої та юнацької творчості відбулась прем’єра вистави за 

п’єсою Є.Шварца «Обыкновенное чудо», на якій майс-

терно виконували ролі студенти нашого коледжу - Дуб 

Наталія, Камін-

ська Вікторія, 

Заставний Анд-

рій, Горбатюк 

Олена.  Щи-

ро вдячні за спів-

працю, досвід 

сценічного висту-

пу й акторської 

майстерності та 

н е п е р е в е р ш е н і 

враження від пос-

тановки керівнику 

т е а т р у - с т у д і ї 

« М е л ь п о м е н а » 

Людмилі Сухано-

вій та режисеру народного театру «Лінк» Валерію Свере-

ді. Браво керівнику вокального гуртка Подільського коле-

джу - Брудніцькій Ларисі Іванівні! Браво організаторам, 

акторам та усім учасникам дійства!  

Фінішна пряма Дебатного турніру 

 11 квітня у залі Магдебурзького права у Міській Ратуші відбувся 

Півфінал Міського Дебатного турніру. Наші студенти Ковальчук Олек-

сандр, Веждел Вікторія, Губич Павло, Савченко Надія були активними 

учасниками дебатів. У ході жеребкування перша команда отримала першу 

опозицію (прем’єр та віце-прем’єр опозиції – Веждел Вікторія, Коваль-

чук Олександр), друга команда отримала другу опозицію (член опозиції 

та секретар – Губич Павло, Савченко Надія). 

 Тема дебатів - «Посилення відповідальності фізичних осіб, які 

дають хабарі». Команди наших студентів дуже гарно та чітко дотримува-

лись лінії опозиції, достойно відстоювали свій законопроект, суть якого 

полягала у тому, щоб запровадити двосторонню відповідальність за хабарі 

(тобто, покарання має нести як той хто його дає, так і той хто його прий-

має). В цьому і полягала складність опозиціювання, оскільки є величезна 

кількість антикорупційних законів та організацій, які контролюють заходи 

щодо фіксування корупційих схем та дій. Однак, розуміємо, що виступи на 

користь захисту хабарництва, які повинна була здійснювати опозиція, є 

провальними і неетичними. 12 квіт-

ня в Міській раді відбувся Фінал ІІІ 

Дебатного турніру. Студенти нашо-

го коледжу були присутні на дебатах, 

словесних боях, які розгорілись між 

чотирма командами. Дякуємо органі-

заторам турніру за його створення у 

нашому місті, можливість прийняти 

участь та дійти до Півфіналу турніру, 

досвід, який отримали, навики та 

вміння ораторського мистецтва. При-

ємно, що наших студентів відмітили 

за активну участь, наполегливість і 

старання, прагнення до перемоги у 

Дебатному турнірі та подарували 

спеціальний подарунок – Сертифікат 

в Аквапарк «7 Океанів» та у піцерію.  

ДЯКУЄМО ОРГАНІЗАТОРАМ ТА УСІМ УЧАСНИКАМ ТА  

ЧЕКАЄМО НАСТУПНОГО СЕЗОНУ ДЕБАТІВ!  

 13 квітня в прес-центрі Міської ради відбу-

лась презентація проекту «Громада дружня для 

дітей та молоді».  

 Студенти нашого коледжу долучилися до 

цього проекту та також підписали колективний 

лист на участь громади міста у цьому проекті, який 

буде направлений для розгляду представництвом 

ЮНІСЕФ в Україні.  

 «Громада дружня для дітей та молоді» - це 

рух, який передбачає захист п’яти базових прав 

дитини, зокрема, право на охорону здоров’я, освіту 

та соціальний захист, право на безпеку, право на 

дитинство, право бути почутими, право на визнан-

ня, повагу та справедливе ставлення. 

 Приємно, що студенти нашого коледжу 

отримали можливість долучитися до цього проек-

ту.  

Програма Юнісеф 

 5 квітня у Подільському коледжі проведено свято гумору 

«Сучасне телебачення діда Панька», присвячене Дню Сміху 

(підготували Палилюлько Оксана Михайлівна, Пещанюк На-

дія Олексіївна, Брудніцька Лариса Іванівна).   

 Оригінальними та надзвичайно кмітливими були ведучі 

концерту – Цупа Ліна та дід Панько (Бурла Олександр). Захід 

проводився у форматі відомих телешоу, жарти дарували гості - 

гурт «Самокатний баталь-

йон» (пісня «Я сама»), дует 

коміків власної «Ліги Смі-

ху» (сценка «Гаїшники»), 

« с е л я н к а »  т а 

«панянка» (сценка «Селянка 

і панянка на автовокзалі»), 

канал «Дискавері», який 

транслював новини студент-

с ь к о г о  ж и т т я ,  г у р т 

«Стікловата» (пісня «На 

стиле»), дует «Колежанки».  

 До усіх присутніх 

звернувся директор коледжу 

Мар’ян Миколайович 

Тріпак, який привітав зі святом гумору та з наступаючим святом 

Пасхи.  

Альона ГОДОВАНЮК Альона ГОДОВАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 
Марина ВОЛОЩУК 
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 18 квітня в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі кафедрою 

«Соціальної роботи та 

психології» проведено 

студентський семінар 

«Саморозвиток комуніка-

тивної культури».  

 З вітальним сло-

вом до усіх присутніх 

звернувся директор коле-

джу, к.е.н. Мар’ян Ми-

колайович Тріпак, який 

побажав студентам та 

викладачам успіхів у 

наукових пошуках та 

прагненнях.  

 На семінарі сту-

дентами обговорювались 

питання: емпатія і Я – концепція соціального працівника 

(Білінська Альона, С-21), особливості соціально-педагогічної 

роботи з важковиховуваними підлітками (Владичинська Анас-

тасія, С-32), самоменеджмент як сучасний метод профілактики 

професійного вигорання соціальних працівників (Веждел Вікто-

рія, С-31), особливості роботи щодо корекції агресивної поведін-

ки підлітків (Моргун Владислав, С-12); саморозвиток комуніка-

тивної культури (Петрова Крістіна, С-31), комунікативна куль-

тура мовлення майбутнього фахівця соціальної роботи 

(Гуменюк Денис, С-12) та комунікативна культури викладача у 

вищій школі (Волошин Ярослава, С-12), роль сім’ї  і психоемо- 

ційне благополуччя 

підлітка (Корнійчук 

Іванка, С-21) та осо-

бливості соціально-

психологічної роботи 

з сім’єю (Шевчук 

Володимир, С-32), 

пенсійна реформа в 

Україні (Таран Ан-

на, С-31), зародження 

інклюзивної освіти в 

Україні (Цупа Ліна, Камінська Вікторія, С-12).  

 П р и є м н о , 

що доповідачами 

семінару стали та-

кож першокурсни-

ки, а навколо допо-

відей розгортались 

активні дискусії, 

діалоги, студенти 

д е м о н с т р у в а л и 

уміння вести диску-

сії та відстоювати 

свою точку зору, 

наводити аргументи та обґрунтовувати їх.  

 

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ!  

Екскурсія студентам 

 04 та 17 квітня для випускних груп БО-31, БО-32 і 

О-33, як майбутніх фахівців спеціальності «Облік і оподат-

кування» була проведена екскурсія до Кам’янець-

Подільського Управління Державної казначейської служби 

України (організатор - викладач економічних дисциплін 

Герасимова Тамара Іванівна).  

 Так, для студентів Подільського коледжу провела 

екскурсію начальник Управління Попова Надія Миколаї-

вна, заступник начальника Бобровська Світлана Анато-

ліївна, які відміти-

ли гарну підготовку 

студентів та неаби-

яку зацікавленість 

професією. Спеціа-

лісти кожного відді-

лу казначейської 

служби ознайомили 

студентів нашого 

коледжу із специфі-

кою та особливістю 

своєї роботи, а сту-

денти у відповідь 

активно обговорю-

вали актуальні пи-

тання, пов’язані із 

темою доходів та видатків до місцевого і державного бю-

джетів.  

 Започаткована гарна традиція співпраці Подільсько-

го коледжу із Управлінням казначейства, що дає можли-

вість студентам ознайомитись з застосуванням теорії на 

практиці. 

ECO-акція “Турист в чистому місті” 

 17 квітня студенти Подільського коледжу долучилися до 

ECO-акції «Турист в чистому місті». Під керівництвом вихова-

теля гуртожитку Ткачук Ніни Миколаївни студенти нашого 

коледжу активно прибирали територію біля Порохових складів.  

 Спеціально для акції була створена команда доброволь-

ців з назвою «Удача», капітан команди - Любий Олександр, 

студент С-21, 2 курсу, девіз команди - «Удачу гарну маємо - 

усім допомагаємо!». Удача дійсно посміхнулась нашим студен-

там.  

 Координато-

ри акції особисто 

висловили похвалу 

за працелюбність, за 

гарну роботу, пози-

тив, активність, пра-

гнення до роботи та 

відповідальне став-

лення до загальної 

справи, а Любий 

Олександр (С-21) та 

Іванюк Іван (група 

С-11) стали постій-

ними волонтерами 

від коледжу. 

 

 

БЕЗМЕЖНО ДЯКУЄМО СТУДЕНТАМ НАШОГО КОЛЕ-

ДЖУ ЗА ТЕ, ЩО ВОНИ Є ТАКІ ПОЗИТИВНІ, ІНІЦІАТИВ-

НІ ТА ПРАЦЕЛЮБНІ!  

Марина ВОЛОЩУК 
Тамара ГЕРАСИМОВА 

Наталія СТОРОЖУК 

Студентський семінар “Саморозвиток комунікативної культури” 
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Європейські програми та Подільський спеціальний навчально-реабілітацйний соціально-

економічний коледж 

Тренінг програми “Креативна Європа” Music Сamp Іnternational у Кам’янці-

Подільському 

 24 квітня у прес-центрі Кам’янець-Подільської місь-

кої ради відбулась зустріч з координаторами програми Musiс 

Сamp International. На зустрічі також були присутні студентка 

нашого коледжу Аля Касап та керівник вокального гуртка - 

Лариса Іванівна Брудніцька. 

  Music Camp International (MCI) – це програма соціа-

льних перетворень, 

яка через музику 

сприяє формуванню 

ініціативних, здіб-

них, відповідальних 

і здатних на спів-

чуття юних грома-

дян. Протягом інте-

нсивного залучення 

до музики через 

участь у хорі та грі 

на музичних інстру-

ментах діти вчаться 

ставити перед со-

бою високі цілі, 

розвивати дисциплі-

ну, увагу, вміння 

працювати у команді для того, щоб разом досягти того, що 

жоден з них не зможе поодинці. 

Приємно, що є програми, які сприяють розвитку талановитої 

молоді в Україні. 

 23 квітня студенти Ковальчук Олександр (БО-31), 

Квітінська Марина (О-21), Дуб Наталія (О-21) разом з 

Альоною Володимирівною Годованюк, завідувачем органі-

заційно-виховного та наукового відділу, викладачем економі-

чних дисциплін; Іриною Романівною Гльос, викладачем 

економічних дисциплін та Мариною Волощук відвідали тре-

нінг «Креативної Європи». Захід організований у співпраці з 

Кам’янець-Подільською міською радою. 

 Програма «Креативна Європа» — це програма Єв-

ропейської комісії, яка спрямована на підтримку культурного 

та креативного секто-

рів Європи. 

 Усі учасники 

тренінгу мали змогу 

ознайомитися з гран-

товими програмами, 

Європейськими плат-

формами та мережа-

ми, їх напрямами та 

структурою. Студен-

ти Подільського коле-

джу отримали цінні 

знання та корисні 

поради щодо створен-

ня власного проекту, 

подачі заявок, тенден-

цій та трендів у втіленні успішних проектів.  

Студенти коледжу та Менторська програма 

 Дебатні турніри здобули неабияку популярність та 

набирають значних обертів серед учнівської молоді. На допо-

могу школярам прийшли наставники-ментори, студенти, які 

пройшли до Півфіналу ІІІ Міського Дебатного турніру. Так, 

Всеукраїнська ініціатива «Активна громада», яка створена в 

рамках діяльності Інституту «Республіка», підготувала студе-

нтів-менторів до наставництва для школярів. Серед учасників 

менторської програми є й студенти нашого коледжу, півфіна-

лісти ІІІ Міського Дебатного турніру: Ковальчук Олек-

сандр, Ріль Наталія, Кирилюк Анастасія, Губич Павло, 

Білінський Андрій, Савченко Надія, Веждел Вікторія.  

 Менторство для школярів НВК № 3 здійснювала Ки-

рилюк Анастасія (БО-32) і вже 17 квітня школярі Максим 

Семенишин та Уляна Слободян зайняли І місце та увійшли 

до Півфіналу Дебатів, відстоюючи точку зору опозиції, але, 

на жаль, не пройшли у Фінал Дебатів. 

 Наставником-ментором для школярів НВК № 14 став 

Ковальчук Олександр (БО-31) . Так, 17 квітня Валерія Сук-

манюк, Анастасія Сивак зайняли ІІ місце на Дебатах та 

пройшли у Півфінал, на якому зайняли ІV місце, цілеспрямо-

вано й чітко захищаючи позицію ІІ Пропозиції. 

 Для учнів ЗОШ № 11 Швець Діани (9 клас), Омель-

чук Маргарити (9 клас) ментором стала Савченко Надія (С-

31), учні школи достойно відстоювали свою точку зору, однак 

до Півфіналу не вистачило кілька балів.  

 Менторство для школярів № 12 Дзізінської Богдани 

(9 клас) та Завірюхи Яни (9 клас) здійснювала Веждел Вік-

торія, які відстоювали точку зору Пропозиції. Однак, в ре-

зультаті словесних баталій, на жаль, команда не увійшла до 

Півфіналу Дебатів. Білінський Андрій здійснював менторст-

Ірина ГЛЬОС Лариса БРУДНІЦЬКА 

во для учнів ЗОШ № 2 — Прокопій Олександра (9 клас) та 

Гайсюк Анастасії (9 клас), які достойно захищали свою пози-

цію, однак, на жаль, команда учнів ЗОШ № 2 не увійшла до 

Півфіналу Дебатів.  

 Губич Павло (О-22) був ментором-наставником для 

учнів ЗОШ № 15 та його вихованці Кравчук Влад і Шевчук 

Сергій виграли призові місця у Півфіналі Дебатів. У Півфіналі 

Дебатів команда учнів ЗОШ № 15 зайняла І місце, у Фіналі Де-

батів Кравчук Влад та Шевчук Сергій зайняли ІІІ місце та 

були нагороджені грамотами та подарунками.  

 Ріль Наталія здійснювала наставництво для учнів ЗОШ 

№ 16 Соловей Олени і Кліпановського Андрія, які  зайняли І 

місце та автоматично потрапили у Півфінал турніру, в якому   

зайняли ІІ місце й майстерно 

відстоювали точку зору про-

позиції, а у Фіналі Дебатів—

учні відстоювали точку зору 

команди Пропозиції та зайня-

ли ІV місце. Тема Дебатів у 

Фіналі – «Ця палата має за-

безпечити монополію антико-

рупційних органів на бороть-

бу з корупцією».  

 Для учнівської молоді 

участь у турнірах — безцін-

ний досвід та копітка робота, 

тому дякуємо учням та адміні-

страції шкіл та бажаємо успіхів у наступному сезоні Дебатів.  

БАЖАЄМО НАШИМ СТУДЕНТАМ ТА ЇХ ВИХОВАН-

ЦЯМ УСПІХІВ ТА ПЕРЕМОГ У НАСТУПНОМУ СЕЗОНІ !
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ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації партнерської взаємодії освіти, еко-

номіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму” 

Пленарне засідання 

 26-27 квітня в Подільському коледжі відбулась II 

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації пар-

тнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захи-

сту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціу-

му». 

 26 квітня Пленарне засідання конференції відкрив 

заступник директора з наукової роботи, к.е.н., доцент Олег 

Никодимович Коркушко, який перш ніж почати засідання 

згадав, про 

т р а г і ч н у 

сторінку в 

історії Укра-

їни – техно-

генну ава-

рію на Чор-

нобильській 

АЕС, яка 

відзначаєть-

ся 26 квітня. 

Вогонь Чор-

нобиля опа-

лив землю і 

душі мільйо-

нів громадян. Аварія на ЧАЕС змінила радіаційну обстановку, 

екологію, долі людей не тільки на європейському континенті, 

а й в усьому світі. 26 квітня людська спільнота відзначає Мі-

жнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катас-

троф. У знак пам’яті про чорнобильську катастрофу Олег 

Никодимович Коркушко оголосив хвилину мовчання. 

  В міжнародній конференції брали участь 159 учасни-

ків з України та закордону: з них 70 учасників – очна участь, 

та 89 учасників – заочна участь. Учасники міжнародної кон-

ференції представляють різні навчальні та наукові заклади 

України, Польщі, Чехії, Словаччини та Грузії. Учасники зако-

рдону представлені навчальними закладами, які є співоргані-

заторами конференції.  

Учасники закордону представлені навчальними закладами, 

які є співорганізаторами конференції: 

Економічний університет у Вроцлаві (Польща), 

Університет Економіки в Бидгощі (Польща), 

Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ 

(Польща), 

Південночеський університет в Чеське Будейовіце (Чехія), 

Технічний університет у Кошице (Словаччина), 

Батумський державний університет ім. Шота Руставелі 

(Грузія). 

 Співорганізатором є також Тернопільський національ-

ний економічний університет. 

 Учасники конференції з України представляють вищі 

навчальні заклади та наукові установи з усіх куточків нашої 

держави.  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернулися: від 

імені міського голови Михайла Сімашкевича з вітальним 

словом звернувся заступник Кам’янець-Подільського місько-

го голови Сергій Бабій, директор Департаменту освіти і нау- 

ки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фа-

соля, директор Подільсь-

кого спеціального навча-

льно-реабілітаційного 

соціально-економічного 

коледжу, к.е.н., доцент 

Мар’ян Тріпак, голова 

Кам’янець-Подільського 

міськрайонного товарис-

тва інвалідів Тамара 

Сосновська, професор 

Економічного універси-

тету у Вроцлаві Анетта 

Зелінська, Ірина Іва-

щук, доктор економіч-

них наук, професор кафе-

дри міжнародної економіки ТНЕУ, яка зачитала вітальне сло-

во від імені ректора ТНЕУ - Андрія Крисоватого, 

доктора економічних наук, професора, - та подякувала органі-

заторам конференції. З доповідями на Пленарному засіданні 

виступили: Олександр Шашкевич, кандидат економічних 

наук, доцент, докторант кафедри податків та фіскальної полі-

т и к и  Т Н Е У 

(«СУЧАСНІ ТЕНДЕН-

ЦІЇ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО АУ-

ДИТУ В ДЕРЖАВНО-

МУ СЕКТОРІ ЕКОНО-

МІКИ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗІЇ»), Світла-

на Миронова, доктор 

педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзи-

вної освіти К-ПНУ ім. 

І. Огієнка («СУЧАСНІ 

ПІДХОДИ ДО ІН-

КЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»), Тетяна Очеретенко, 

головний лікар Кам'янець-Подільської міської дитячої полік-

лініки («АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИКО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З 

ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯ-

МИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В НАВЧА-

Л Ь Н И Х  З А К Л А Д А Х  М І С Т А  К А М ’ Я Н Ц Я -

ПОДІЛЬСЬКОГО»), Ольга Галкіна, кандидат економічних 

наук, директор Харківського державного соціально-

економічного коледжу («ІНКЛЮЗІЯ – ІННОВАЦІЙНА 

СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (З 

ДОСВІДУ ХДСЕК), Володимир Шевченко, кандидат педа-

гогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спе-

ціальної педагогіки НАПН України («РОЗВИТОК СПЕЦІА-

ЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»).  

 Після Пленарного засідання конференція відбувалась 

у секційних засіданнях, на яких детально обговорювались 

проблеми інклюзивної освіти та навчання, інновації та парт-

нерство. 
Олег КОРКУШКО 
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ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації партнерської взаємодії освіти, еко-

номіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму”.  

Секційні засідання 

 26 квітня в рамках ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклю-

зії та прагматичної реабілітації соціуму» в Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі» працювало 3 секції. 

  К е р і в н и к 

С е к ц і ї  1 

«Парадигма реа-

білітації в системі 

економіки краї-

ни» - в.о. завідува-

ч а  к а ф е д р и 

“Економіки, фінан-

сів, обліку і опода-

ткування”, к.е.н. 

Гуменюк І.Л. від-

крила роботу сек-

ції та наголосила 

на необхідності 

реабілітації в сис-

темі економіки 

країни та створен-

ня партнерської взаємодії між закладами освіти, представни-

ками бізнесу та соціальної сфери в умовах інклюзії та побажа-

ла успіхів у подальших наукових пошуках. 

  На засіданні було представлено і обговорено 18 допо-

відей. Теми наукових досліджень учасників стосувалась про-

блем сучасної інклюзивної освіти, соціальної реабілітації 

молоді, інклюзивних інновацій в системі соціально-

економічного розвитку України. Директор коледжу к.е.н., 

доцент Тріпак М.М. акцентував увагу на необхідності соціа-

льно-інклюзивного підходу до генерації економічного зрос-

тання держави. 

 В обговорені даного питання активними учасниками 

були Іващук І. О. доктор економічних наук, професор кафед-

ри міжнародної економіки ТНЕУ; Шашкевич О. кандидат 

економічних наук, доцент, докторант кафедри податків та 

фіскальної політики ТНЕУ; Ryszawska Bożena, професор 

економічного університету м.Вроцлав (Польща). Не менш 

цікавими і оригінальними були доповіді учасників секційного 

засідання, а саме — Слободяна В.Д., Коркушко О.Н., Гера-

симової Т.І., Кушнір Л.А. 

  Учасники секційного засідання прийшли до висновку, 

що сталий розвиток, який об’єднує економіку, освіту і соціа-

льну сферу, формує основи для інклюзії, зокрема зайнятості, 

соціального захисту, така економіка не тільки створює матері-

альні блага, а й дає усім рівні шанси для особистісного і соці-

ального зростання. 

 Роботу засідання Секції 2 «Освіта і гуманітарні нау-

ки в умовах інклюзії» відкрив керівник та модератор секції, 

завідувач кафедри «Інформаційної діяльності, документознав-

ства та фундаментальних дисциплін», доктор історичних на-

ук, доцент Подільського спеціального навчально -

реабілітаційного соціально-економічного коледжу Скрип-

ник А.Ю., який наголосив на актуальності даної тематики та 

окреслив основні проблеми інклюзивної освіти на сучасному 

етапі. 

 Запрошена до слова Анетта Зелінська, доктор габ., 

професор Економічного університету у Вроцлаві, визначила 

основні засади навчання студентів з особливими потребами, 

охарактеризувала основні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Доповідь викликала чимало запитань в учасників секції, що 

переросли у дискусію. Доповіді Дмітрієвої Тетяни та Докучи-

ної Тетяни, представників Кам’янець-Подільського національ-

ного університету ім. І. Огієнка, змістовно та повно розкрили 

необхідність розвитку інклюзивної освіти. Проблематику ін-

клюзивної освіти в загальноосвітніх закладах висвітлили учас-

ники з м. Києва Петрашева І. та Снісаренко О. (ЗОШ № 50). 

Практичний характер мали виступи Шевченко Володимира та 

Юлії, представни-

ків Інституту спеці-

альної педагогіки 

НАПН України. 

 Завершилась 

робота секції актив-

ним обговоренням 

доповідей, виробле-

но нові напрямки 

перспективи інклю-

зивної освіти, що 

потребують подаль-

шого наукового та 

практичного студі-

ювання. 

 Роботу Сек-

ції 3  «Соціальна 

реабілітація: сучасні умови та перспективи розвитку» відк-

рив керівник секції Присакар В.В., кандидат економічних наук, 

доцент. На секції було представлено 30 доповідей, виступили 12 

учасників роботи секції. Доповіді були присвячені питанням 

реабілітації студентів з інвалідністю у спеціальному закладі 

вищої освіти, актуальним проблемам фізичної та медико-

психологічної реабілітації дітей та підлітків з обмеженими фун-

кціональними можливостями в умовах інклюзивного навчання, 

особливостям організації військово-патріотичного виховання та 

допризовної підгото-

вки молоді з особли-

вими потребами, 

проблемам реалізації 

конституційних прав 

на працю осіб з об-

меженими можливо-

стями, особливостям 

формування особис-

тості дітей та молоді 

з особливими освіт-

німи потребами, 

психологічній підго-

товці майбутнього 

соціального праців-

ника та ін. Гостру 

дискусію викликали 

виступи директора Харківського державного соціально-

економічного коледжу Галкіної О.А. та викладача цього коле-

джу Кравченко Є. щодо основних підходів та результатів реа-

білітації здобувачів вищої освіти з інвалідністю, Складанівсь-

кого О.Л. про особливості організації військово-патріотичного 

виховання та допризовної підготовки молоді з особливими пот-

ребами і Федорчука В.М. про інтерактивні методи навчання у 

вищому навчальному закладі.  

 Під час доповідей  учасників науково-практичної конфе-

ренції порушувались актуальні питання освіти в умовах  інклю-

зії, обговорювались основні тенденції та перспективи розвитку 

інклюзивної освіти та інклюзивного навчання у сучасному сус-

пільстві, можливі перспективи та напрями партнерства та спів-

робітництва. 
Марина ВОЛОЩУК 
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Марина ВОЛОЩУК 

 Подільський коледж безперечно має розумних і талано-

витих студентів, але щоб виховати їх мають бути різносторон-

ньо талановиті викладачі, в підтвердження цих слів викладач 

кафедри «Соціальної роботи та психології» Ольга Цвик-

Білоцька подарувала пісню «Україна-вишиванка». Усім 

учасникам та гостям із Польщі в знак подяки за участь та над-

звичайно позитивний обмін досвідом з міжнародними партне-

рами викладач кафедри «Інформаційної діяльності, документо-

знавства і фундаме-

нтальних дисцип-

лін» - Надія Пеща-

нюк, викладач ка-

федри «Економіки, 

фінансів, обліку та 

оподаткування» - 

Альона Годованюк 
та керівник вокаль-

ного гуртка – Лари-

са Брудніцька ви-

конали пісню поль-

ською мовою 

«Rokiczanka - W 

moim ogródecku». 

На останок тріо 

«Музи душі» поба-

жали усім «Щастя, добра і любові» та запросили на ІІІ Міжна-

родну науково-практичну конференцію.  

Святковий концерт присвячений Дню науки та ІІ Міжнародній науково-

практичний конференції 

Оглядова екскурсія Подільським коледжем 

 Після обговорень на секційних засіданнях для гостей коледжу та усіх учасників кон-

ференції було проведено оглядову екскурсію навчальним закладом, усі мали можливість: 

відвідати кабінет народознавства, в якому зібрана унікальна колекція старожитностей укра-

їнського народу, збережений автентичний посуд, меблі та одяг; а у музеї «Сторінками істо-

рії коледжу» - побачити експонати обчислювальної техніки та світлини випускників коле-

джу з 1970 року.  

 Багато позитивних емоцій у гостей закладу викликала презентація шедеврів образот-

ворчого мистецтва у картинній галереї коледжу, приємно, що у галереї також розміщені 

картини нашого випускника Кирила Богданюка, які виконані з використанням техніки ен-

каустики. Учасники конференції мали можливість оцінити сучасний стан обладнання ауди-

торій та умови проживання студентів, гордість коледжу - басейну, залу ЛФК та реабілітації. 

 Цікавою та надзвичайно пізнавальною була екскурсія вищим навчальним закладом та 

принесла багато позитивних емоцій та вражень усім учасни-

кам конференції.  

 Завершальним етапом конференції став святковий 

концерт, присвячений Дню науки та ІІ Міжнародній науко-

во-практичній конференції. Наукові відкриття, спалахи 

геніальної думки, власні досягнення, обмін досвідом, міжна-

родна співпраця - 

все це не випадко-

вість і не сліпа 

удача, а результат 

кропіткої, тривалої, 

іноді виснажливої 

праці. З вітальним 

словом до усіх 

присутніх звернув-

ся директор По-

дільського коледжу 

Мар’ян Микола-

йович Тріпак, 

який привітав усіх 

учасників конфере-

нції та подякував за 

участь, а також ідеї, які доповідачі висловлювали під час до-

повідей та дискусій, та запросив на ІІІ Міжнародну конферен-

цію, яка відбудеться наступного року у стінах Подільського 

коледжу.  

 Море емоцій, гарних вражень принесли музичні дару-

нки студентів: композиція «Весна» у виконанні солістів зраз-

кового театру-студії сучасного танцю «Абра» - Каріни та 

Вікторії, «Весняний вальс» у виконанні членів хореографіч-

ного гуртка «Феєрія», а також пісні «Діти України» (гурт 

«Нащадки»), «Отча сторона» (квартет «Мелодія»).  

Валентина ЗАГАЛЕВИЧ 

Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо! 

Марина ВОЛОЩУК 
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Всеукраїнська акція “За чисте довкілля” та 

загальноміська акція “Весняна толока” 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально

-економічний коледж 

вітає студентку Мари-

ну Чобан (група О-

11), яка зайняла ІІІ 

місце у ІІ Міжнарод-

ному пісенному фес-

т и в а л і - к о н к у р с і 

«Золотий птах» для 

дітей з особливими 

потребами!  

 

 

 

БАЖАЄМО НАТХНЕННЯ, НЕПЕБОРНОЇ СИЛИ  

ПЕРЕМАГАТИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ!  

 Студенти коледжу долучилися до щорічної всеукраїн-

ської акції «За чисте довкілля» та загальноміської акції з 

благоустрою «Весняна толока» (координатор Чорний Олек-

сандр Леонідович), які мали на меті належне впорядкування 

території міста, зокрема, здійснити ретельну санітарну очист-

ку частини лісопарку на відрізку від вулиці Гунської до алеї в 

сквері Васильє-

ва. Протягом 

трьох днів, з 17 

по 19 квітня, 

студенти коле-

джу здійснюва-

ли прибирання 

території парку 

навпроти Район-

ного центру 

культури і мис-

тецтв «Розмай» 

та частини тери-

торії пам’ятника «Солдатам-визволителям Великої Вітчизня-

ної війни». 

 Можна відмітити найкращих та найпрацелюбніших 

студентів: Гораша Іллю, Данько Вадима, Науменко Мики-

ту (О-11), Барабанову Олександру, Зарицьку Анастасію, 

Польового Віталія (С-11), Єгорова Богдана, Цупу Ліну (С-

12), Зелінського Дениса (Е-11), Журило Володимира, Лиса-

ка Владислава, Матковського Івана (О-21), Юрченко Ва-

дима (О-22), Кухара Владислава (С-22), Кравчуту Богдана, 

Петрову Христину (С-31), Касьянчука Юрія, Шварчевсь-

кого Дмитра (С-32), Заставного Андрія (Е-31).  

 

ДЯКУЄМО СТУДЕНТАМ ЗА ІНІЦІАТИВНІСТЬ,  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, СУМЛІННІСТЬ ТА  

АКТИВНІСТЬ! 

28 квітня — Всесвітній День охорони праці 

Оксана МАРУНЧАК 

 28 квітня 

в Україні відзна-

чається Всесвіт-

ній День охоро-

ни праці. Цього 

року Міжнарод-

ною організацією 

праці визначено 

д е в і з  – 

«Захищене і здо-

рове покоління».  

 В Поділь-

ському спеціаль-

ному навчально-

реабілітаційному 

с о ц і а л ь н о -

економічному коледжі відбулись заходи, присвячені Всесві-

тньому Дню охорони праці, обговорення актуальних питань 

та проблем, студенти коледжу виготовили стіннівки та офо-

рмили стенди, а також активно брали участь у обговоренні 

проблем.  

 17 квітня відзначається День пожежної охорони. Свя-

то встановлено указом Президента України 11 жовтня 2013 

року, враховуючи вагомий внесок працівників пожежної охо-

рони України у справу боротьби з вогняною стихією, захисту 

життя і здоров'я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціа-

тиви громадських об'єднань 

та Державної служби Украї-

ни з надзвичайних ситуацій.  

 Директор Подільсько-

го коледжу привітав усіх, хто 

на сторожі пожежної безпеки 

і не тільки, - хто дбає про 

правила дотримання пожеж-

ної безпеки, техніки безпеки 

та охорони праці і висловив 

подяку Оксані Василівні 

Марунчак, Григорію Івано-

вичу Житарюку, Олегу 

Леонідовичу Складанівсь-

кому.  

ЩИРО ВІТАЄМО УСІХ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!  

17 квітня — День пожежної охорони 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

ІІ Міжнародний пісенний фестиваль-конкурс 

“Золотий птах” 

Великодні вітання від директора коледжу 
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Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 
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Вітаємо з Днем народження! 
Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з народженням синочка!  

Бажаємо миру і світлої долі,  

Запалу, енергії, сили доволі.  

Творчого вогнику, віри й наснаги,  

Щедрості серця, людської поваги.   

Нехай здоров’я завжди добрим буде, 

Щоби в роботі ладилось все, 

За справи добрі хай шанують люди, 

У дім хай доля затишок несе.  

Нехай стежки всі стеляться крилато, 

Та будуть чисті, рівні, мов струна, 

А також хай добро не оминає хату, 

Як не обминає цвіт весна! 

Хай мир, добробут і достаток 

Сипляться на Вас, неначе вишні цвіт, 

Хай Вам малює доля з сірих буднів свято, 

Ну а Господь дарує щедрих многа літ.  

Бажаєм щастя i достатку  

Ясного неба i тепла.  

В житті лиш злагоди й порядку,  

Щоб доля світлою була.  

Кінзеряву Ірину Василівну 

Нагорну Світлану Леонідівну  

Федорчук Ніну Володимирівну  

Корник Валентину Сергіївну 

Герасимову Тамару Іванівну  

Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! Вінника Анатолія Володимировича 

Нехай на Вашу долю нива щедро родить, 

Та багато років щастя поруч ходить, 

Будьте на здоров’я та добро багаті, 

Хай сонце та радість не минають хату.  

Бажаємо миру і світлої долі,  

Запалу, енергії, сили доволі.  

Творчого вогнику, віри й наснаги,  

Щедрості серця, людської поваги.   

Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 

Ленську  Ірину Анатоліївну  

Дабуляк Алевтину Василівну 
Нехай літа не стануть тягарем, 

Нехай душі не вигасне зірниця, 

Хай повниться до краю день за днем 

Добра і щастя золота криниця.  

Вітаємо з Днем народження! 

Смеречинську Антоніну Петрівну  

Шевчука Олександра Володимировича 

Нікітіну Наталію Миколаївну 

Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 

Вербову Аллу Анатоліївну 
Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще мріяти, творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє 

В здоров'ї й радості багато літ прожити!  

Щегельську Наталію Василівну 

Здоров’я міцного і сили, 

Тепла і сонця, доброти, 

Нехай Вас по життю оточує 

Любов і мир, скрізь максимум краси!  

Бажаємо неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного 
натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще — вдалих днів, 

хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерп-

ного оптимізму! 

 Бажаємо вічної весни в душі, співу птахів, яскравого сонця, жіночого 

щастя, квітів і посмішок. Нехай у вашому домі завжди панує мир, любов, 

тепло, радість, благополуччя і добро.  

Ми з днем народження Вас вітаєм 
Й дуже щиро побажаєм 

Здоров’я, щастя і везіння, 

Натхнення, миру і терпіння. 
Кохання, спокою, надії, 

Щоби збулися Ваші мрії, 

А ще достатку і тепла, 

Благополуччя і добра. 
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Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 
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Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 

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

Бурцева Крістіана Юрійовича  

В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих привітань, 
Від зірок здійснення бажань!  

Вітаємо з Днем народження! 

студентів С-21 групи ІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Паламарчук Ілону Сергіївну 

Салату Олексія Валерійовича 

Хай кожен день повниться веселим і милим від-

чуттям, гарним настроєм, душевними зустрічами і 

гарною працею  

Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 

студентів С-31  групи ІІІ курсу  спеціальності .13010101 «Соціальна робота»  

Гуцалюк Наталію Антонівну 

Мальцеву Анастасію Анатоліївну  

Нехай цей день стане першою сходинкою на шляху до нових починань і 
відкриттів у вашому житті. Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були дбай-

ливі і щирі друзі, удача не забувала заглядати до вас як можна частіше! 

студентів С-11  групи І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Цегу Юліану Радіонівну  

Польового Віталія Васильовича 

Хай сонечко світить із ясного неба,  
Бажаєм усього, чого тільки треба, 

Хай доля дарує довгого віку, 

Доброго здоров’я і щастя без ліку! 

студентку  групи Бо-31  ІІІ курсу  спеціальності 

5.03050901 «Бухгалтерський облік»  

Бондар Людмилу Володимирівну 

Хай сонце яскраво освітлює ваш 
шлях, а в двері ніколи не постукає 

сум.  

Бадьорості, радості, вірних друзів!  

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

Цибулька Сергія Анатолійовича  

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

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

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

Іванову Діану Олександрівну  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, радісних подій, щасливих  
посмішок навколо, вірних друзів, а ще приємних поїздок й  яскравих вражень!  

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

Гуменюка Дениса Миколайовича 

Бажаємо приємних сюрпризів, гарних новин, радісних подій, 
позитиву, вірних друзів, а ще незабутніх поїздок, успіхів у на-

вчанні. Всіх благ!   

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

Бурлу Олександра Анатолійовича  
студентів О-22 групи ІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Баблюка Дениса Васильовича 

Мисько Артема Руслановича 

Репеху Єлизавету Миколаївну   

студентку Е-21  групи ІІ курсу  спеціальності 051 

Гулієву Анастасію Романівну 

Вітаємо з Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження! 

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

 Корніцьку Олександру Олегівну 

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

форми навчання на контрактній основі, БАКАЛАВР 

Бурлу Ольгу Олегівну 

Мариніна Богдана Дмитровича 

Стрельчук Надію Михайлівну 

студентів Е-11б групи І курсу спеціальності 051 «Економіка» та спеціальності 231 «Соціальна 

робота» на контрактній основі, БАКАЛАВР 

Кандибу Сергія Олександровича 

Жванько Ігора Сергійовича 

Нехай цей день стане першою сходинкою на шляху до нових починань і відкриттів у ва-

шому житті. Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були дбайливі і щирі друзі, удача не забу-
вала заглядати до вас як можна частіше! 

Позитиву, радості, успіхів в навчанні, удачі, натхнення й духовного росту,  

Хай буде в житті усе легко та просто! 

Вітаємо з Днем народження! 

Бажаємо бути щасливою, радіти життю, дивуватися, насолоджуватися кожною хвили-

ною, мріяти, завжди мати вірних, надійних друзів! 

Удачі, натхнення й духовного росту,  

Хай буде в житті усе легко та просто!  

Бажаєм, щоб з кожним сходом сонця ще одна задумана Вами 

мрія збувалася. І нехай нескінченним буде запас бажань, але 

кожне з них заповітним.  

З Днем народження сердечно Вас вітаєм, 
Зичим щастя, радості й тепла, 

Хай життя цвіте пишним розмаєм, 

В серці завжди буде доброта.  
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Кінзерява Ірина Василівна: фотограф 
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 21 квітня у Подільському спеціаль-

ному навчально-реабілітаційному коледжі 

відбувся День відкритих дверей. Студенти 

та викладачі  коледжу радо вітали школярів 

та усіх бажаючих навчатись у вищому навча-

льному закладі. На День відкритих дверей до 

коледжу завітали учні шкіл Камянець-

Подільського району (Острівчанської, Коли-

баївської, Кадиївецької), м.Дунаївці, Івано-

Франківщини, а також випускники коледжу.  

 Гості мали змогу познайомитись з 

коледжем, побувати в аудиторіях, в яких 

проводяться заняття для майбутніх обліков-

ців, економістів, психологів та соціальних 

працівни-

ків, викладачі та студенти коледжу провели 

екскурсії навчальним корпусом коледжу та 

гуртожитком.  

 Викладачі коледжу знайомили школя-

рів із особливостями вступної кампанії, вимо-

гами та перевагами навчання у Подільському 

коледжі, надавали усім консультації. 

 Для гостей закладу студенти Подільсь-

кого коледжу підготували святковий концерт: 

члени хореографічного гуртка подарували ком-

позицію “Ніжність”, лунали пісні про бухгал-

тера (“Бухгалтер” - Наталія Вигівська), про 

економіста (“Економіст” - Юрій Картиннік), 

соціального працівника (“Соціальний працівник” - Володимир Шевчук). Студен-

ти ділились щастям з гостями (вірш “Що таке щастя?” -  Олександра Барабано-

ва), розкрили формулу “Щастя”, подарували 

пісні для душі (“Музика рідного дому”, 

“Щастя добра і любові”).  Подільський спеці-

альний коледж — “Alma Mater” для паралім-

пійців, які досягнули неймовірно високих 

результатів—кожен їх виступ щоразу диву-

вав світ неймовірними перемогами. Гості 

закладу мали можливість переглянути відео-

матеріали, які зафіксували результати копіт-

кої праці та спортивних  перемог студентів та 

випускників коледжу і, як логічне завершен-

ня, був проведений психологічний тренінг 

психологом Шкапоїд І.В. Гарний настрій, 

багато яскравих вражень подарував день усім 

присутнім, школярам та випускникам, які подякували  за запрошення та побажали 

подальшого зростання, нових звершень, удачі, всіх благ! 

Слово редактора 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  

www.posek.km.ua 

Добрий день у добрий час, 

Радий бачити всіх Вас! 

День відкритих знов дверей, 

Скільки ж рідних тут людей! 

 

Здоров’я, сил й кохання Вам бажаємо, 

Повірте нам – ми Вас не забуваємо! 

Тепло й щирість 

Ваших сердець 

Ви для всіх нас чу-

довий взірець. 

 

Бажаємо успіхів у 

Вашій роботі – 

Ви з нами завжди 

живете в турботі. 

 

Багато змін відбу-

лося у нас, 

Але тепло й любов 

Ваша загартовує  

всіх нас! 

Тож прийміть най-

кращі побажання, 

Нехай збуваються всі мрії, цілі й бажання! 
 

21.04.2018р. 

З глибокою повагою, 

Станіслав Ніколаєвич, 4 група, ви-

пуск 2008р. 

Спеціальність - «Бухгалтерський 

облік».   

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  

День відкритих дверей у коледжі 

Мельник Юлія  Вікторівна   01.05.1980 

Коркушко Олег Никодимович  12.05.1982 

Жарчук Сергій Григорович    15.05.1965   

Райтаровська Світлана Леонідівна  17.05.1975 

Праскова Лариса Василівна   19.05.1970 

Дудченко  Володимир Степанович  19.05.1965 

Безкубська Надія Валентинівна  23.05.1990 

Складанівський Олег  Леонідович  25.05.1966 

Касап Вадим Володимирович  25.05.1990 

Шевчук Наталія Станіславівна 31.05.1977 

Іменинники травня 


