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 07 червня на Раді директорів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

Хмельницької області 

було відзначено значні 

досягнення керівників 

закладів. Серед нагоро-

джених почесне місце 

займає директор По-

дільського спеціально-

го навчально -реабіл ітаційного соціально -

економічного коледжу Мар’ян Миколайович Тріпак, 

якому було висловлено 

подяку за плідну пра-

цю на освітянській 

ниві, вагомий особис-

тий внесок у розвиток освіти для дітей з об-

меженими можливостями, створення закладу, 

в якому здійснюються якісні перетворення, 

спрямовані на підготовку фахівців нової  

генерації.  

ВІТАЄМО директора коледжу  

та бажаємо успіхів і винагород за достойну й титанічну працю керівника 

престижного вищого навчального закладу міста! 

 24 червня в рамках «Respublica Family Fest - 2018» 

відбулось святкування Дня Молоді, під час якого було на-

городжено активну молодь міста та 

навчальні заклади, які займають 

активну позицію у житті міста й 

громади, зокрема. Серед нагоро-

джених – студенти Подільського 

с п е ц і а л ь н о г о  н а в ч а л ь н о -

реабілітаційного соціально -

економічного коледжу. Так, Олек-

сандр Ковальчук, голова Студент-

ської ради, отримав нагороду та 

цінні подарунки за активну життєву 

позицію, втілення в життя молодіж-

них проектів, організацію і прове-

дення загальноміських заходів та з нагоди Дня молоді. 

Окрім того, міський голова Михайло Сімашкевич висло-

вив подяку студентству коледжу за участь у фіксації рекор-

ду України «Найбільший живий герб міста», за проявле-

ний патріотизм і свідомість. Виконавчий комітет Кам’яне-

ць-Подільської міської ради висловив подяку Подільсько-

му спеціальному коледжу за участь у фіксації рекорду 

У к р а ї н и 

«Найбільший жи-

вий герб міста». 

 Серед нагородже-

них - також завіду-

вач організаційно-

виховного та нау-

кового відділу – 

Альона Годова-

нюк, яка отримала 

подяку за активну участь у духовному та інтелектуально-

му розвитку молоді, за активну позицію у сприянні розви-

тку молодіжної політики міста.  

Пишаємось студентами коледжу та бажаємо не зупиня-

тися на досягнутому, мріяти, прагнути, відкривати 

нове та перемагати!  

Науковий журнал “Вектор  

Поділля” . Конкурс робіт 

студентів коледжу      

З Днем народження,  

коледж! 

Круглий стіл. Практика 

студентів 

Music Camp International. 

Підсумки навчання. Захист 

звітів та курсових робіт 

Міжвузівська науково-

практична конференція. 

В.М.Федорчук «Як стати психо-

логом для себе»  

М.М.Тріпак “Психологія 

фінансів» 

Засідання вченої ради.  

Екзамени 

Спортивні здобутки.  

Випуск — 2018 
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Слово директора 
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Науковий журнал “Вектор Поділля” 

 

Шановні студенти та педагоги! 

 Ось і закінчився 2017-2018  

навчальний рік! Позаду — цікаві 

та напружені дні навчання, протя-

гом яких студенти здобули гарні 

знання, уміння і навики, показали 

найкращий результат, а викладачі 

працювали разом зі студентами й 

сіяли в душах любов до навчання, 

вірність та відповідальність до загальної справи. Я вітаю усіх з успіш-

ним закінченням цього 2017-2018 року, який був сповнений оптимізму, 

радості і переживань, тривог і великих перемог. Вірю, що наступний 

навчальний рік принесе не менше позитивних результатів і відкриттів у 

різних сферах діяльності коледжу та нових досягнень й перемог на рівні 

коледжу, міста, держави й на міжнародному рівні. Я вірю в кожного з 

вас, мої студенти, вірю в дружню нашу сім’ю під назвою коледж. Я ві-

таю випускників з успішним закінченням коледжу та бажаю, щоб ті оці-

нки, які ви отримали у коледжі, обов’язково втілились у життя, здобули 

підтвердження у вашій професії та у житті. Бажаю вам знайти себе у 

професії, ніколи не здаватися, вірити у свою справу та планомірно йти 

до своєї мети, не зупинятися на пів дорозі. Бажаю, щоб дипломи, які ви 

отримали у коледжі, обов’язково були у відділі кадрів престижних фірм, 

підприємств чи інших закладів. Також бажаю мріяти та самовдоскона-

люватися, продовжувати своє навчання, коледж радо прийме вас завжди! 

 Шановні колектив Подільського спеціального коледжу, низький 

вам уклін за доброту, терпіння, щирість, любов до людей та співчуття. 

Дорогі мої студенти, я пишаюся кожним із Вас, ви добрі, щирі, відкриті 

серцем і душею, розумні й ініціативні, саме завдяки вам я намагаюся 

зробити для коледжу та студентства якомога більше речей, щоб піднести 

на високий рівень навчання у коледжі, створити умови для гармонійного 

та повноцінного розвитку, адже ви того варті. 
 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Конкурс наукових робіт студентів коледжу 

З повагою до Вас директор коледжу  Мар'ян Миколайович  Тріпак 

 Шановні колеги! 

 Н а у к о в и й  ж у р н а л 

«Вектор Поділля», заснова-

ний Подільським спеціальним 

навчально-реабілітаційним 

соціально-економічним коле-

джем, набирає обертів та пос-

тупово упевненими кроками 

виходить на міжнародний 

рівень.  

 Підтвердженням цього 

є присвоєння науковому журналу ISSN – унікаль-

ного міжнародного номеру, ідентифікатора періо-

дичного видання, який 

широко використовуєть-

ся науковими виданнями 

у світі.  

Запрошуємо до участі у 

формуванні  Випуску 

№1/2018. Редакція прий-

має статті до 10 жовтня 

2018 року. 

 З детальною  

інформацією можна 

ознайомитися на сайті 

коледжу -  

http://posek.km.ua  

 
Олег КОРКУШКО 

роботи членам журі було достатньо складно, адже  сту-

денти підійшли до вивчення певного досліджуваного 

аспекту дуже серйозно та відповідально, що є свідчен-

ням копіткої праці студентів та їх керівників. В результа-

ті І місце отримав один з найактивніших студентів - Пав-

ло Олегович ГУБИЧ (керівник - Коркушко О.Н.), ІІ міс-

це – Наталія Степанівна ДУБ (керівник - Герасимова 

Т.І.), ІІІ місце – Марина Василівна КВІТІНСЬКА 

(керівник - Годованюк А.В.), IV місце – Олена Віталіїв-

на БІЛІНСЬКА (керівник - Федорчук В.М.), V – Олек-

сандр Сергійович РЕШЕТЮК (керівник - Бачинська 

О.М.), VІ – Олек-

сандра Дмитрівна 

БАРАБАНОВА 

(керівник - Дуже-

ва О.Г.), VІІ – 

Ліна Олегівна 

ЦУПА (керівник 

-  П а л и л ю л ь -

ко О.М.). Голова 

журі – Мар’ян 

Миколайович Тріпак - оголосив результати конкурсу, 

висловив подяку студентам за виконану наукову роботу 

та викладачам за належний рівень підготовки студентів 

та побажав учасникам конкурсу успіхів у подальшій нау-

ково-дослідній діяльності. 

 Вітаємо учасників конкурсу!  

 05 червня у Подільському спеціальному коледжі 

відбувся І тур конкурсу наукових робіт в сферах соціа-

льно-економічного розвитку України на сучасному етапі 

та українсько-польських відно-

син (інклюзивні проблеми 

України та адаптація до про-

гресивного Європейського 

досвіду). 

 Склад журі: голова журі 

– директор коледжу, к.е.н., 

доцент Тріпак М. М., члени 

журі – заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Боровисюк Т. В., фахівець 

редакційно-видавничого журналу Волощук М. Б.  

 У конкурсі брало участь 14 учасників, у допові-

дях яких було представлено широкий спектр досліджен-

ня сучасних проблем інклюзивної освіти в контексті со-

ціально-економічного розвитку держави та міжнародно-

го партнерства. Слід відзначити, що роботи студентів 

були представлені на високому рівні, а самі доповідачі 

були ініціативними, надзвичайно активними, відповіді 

під час обговорення доповідей - цікаві й змістовні. За 

умовами конкурсу у другий тур проходить лише 7 допо-

відачів. Журі оцінювало роботи студентів за наступними 

критеріями - за зміст (max. 5 балів), за захист (max. 5 

балів), за активність (max. 2 бали). Оцінювати наукові  
Марина ВОЛОЩУК 

http://posek.km.ua/


Ст. 3 Вектор (№9) 30.06.2018 

З Днем народження, коледж! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 4 червня Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж відзна-

чає свій 47-й ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ!  

 Цей святковий день розпочався з урочистої зага-

льноколеджівської лінійки, на якій ведучі лінійки прове-

ли екскурс в минуле - заснування та створення спочатку 

у 1970 році Кам’янець-Подільського планово-

економічного техніку-

му-інтернату для інва-

лідів, а тепер сучасно-

го вищого навчального 

закладу – Подільсько-

го спеціального на-

в ч а л ь н о -

реабілітаційного соці-

ально-економічного 

коледжу з високою 

професійною репутаці-

єю та кон-

курентоздатними випускниками.  

 Історія коледжу багата долями своїх 

вихованців. За роки діяльності навчальним 

закладом підготовлено більше 4000 молод-

ших спеціалістів для економічної галузі та 

більше 300 – для соціальної.  

 Відповідно  до наказу МОН Украї-

ни від 10.03.2017 року № 43-Л «Про ліце-

нзування освітньої діяльності» коледжу 

видано ліцензію на освітню діяльність у 

сфері вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні (зі спеціальностей 

051 «Економіка», 071 «Облік та оподат-

кування», 231 «Соціальна робота», загальний ліцензо-

ваний обсяг – 185 

осіб).  

 К о л е д ж 

пам’ятає зусилля і 

заслуги кожного 

керівника та пра-

цівника закладу, 

пишається своїми 

випускниками – 

майстрами своєї 

справи.  

 Студенти , 

педагоги, праців-

ники вищого на-

вчального закла-

ду, як велика дру-

жня коледжівська сім’я, спільними зусиллями продов-

жують творити історію коледжу, який впевнено крокує і 

сміливо дивиться у майбутнє.  

 Подільський спеціальний коледж пам’ятає й ці-

нує зусилля і заслуги кожного керівника закладу – Ва-

силя Іустінова (директор з 1971 по 1980 рр.), Івана 

Слободяна (директор з 1980 по 1986 рр.), Віктора Гри-

горовича Цопу (директор з 1986 по 2015 рр.), Мар’яна 

Миколайовича Тріпака (директор з 2015 року і доте-

пер).  Коледж  пройшов довгий шлях відрізком у 47 років 

від  Кам’янець-Подільського планово-економічного тех-

нікуму-інтернату для інвалідів до сучасного вищого на-

вчального закладу – Подільського спеціального навча-

льно -реабілітаційного 

соціально-економічного 

коледжу.  

 У День народження 

коледжу, у холі закладу, 

студенти роздавали усім 

солодкі сюрпризи та поба-

жання.  

 Цього ж дня відбувся 

святковий концерт.  

На початку концерту з віта-

льним словом до студентів 

та працівників закладу зве-

рнувся директор коледжу 

Мар’ян Миколайо-

вич Трі-

пак, який привітав усіх присутніх зі 

святом, побажав студентам гарних 

успіхів у навчанні, не боятись втілюва-

ти свої задуми і мрії, бути сильними та 

не втрачати віри у себе і презентував 

кращим студентам-третьокурсникам 

свій посібник «Психологія фінансів» - 

Ользі Гуменюк, Олександру Кова-

льчуку, Вікторії Веждел.  

 Мар’ян Миколайович привітав 

усіх працівників коледжу, побажав міц-

ного здоров’я, успіху, гарних здобутків, 

всіх благ.  

 Під час концерту студенти демонстрували свої 

танцювальні та вокальні здібності, таланти виразного 

читання: у ритмі життя 

коледжу виконали та-

нець солістки танцюва-

льно го  ко ле кт ив у 

«Абра» Каріна і Вікто-

рія, вірш про веселе 

студентське життя про-

читала Наталія Дуб, 

студенти коледжу - 

Ліза Репеха, Анна Та-

ран, Аля Касап, Яро-

слав Мазур у подару-

нок до Дня народження 

виконали «Пісню про 

коледж» та побажали щастя і добра (пісня «Ми бажаєм 

щастя і добра»).  

 Атмосферу свята надавали декор залу та різноко-

льорові кульки, які усі учасники свята передавали один 

одному та дарували гарний настрій усім учасникам кон-

церту. 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, КОЛЕДЖ!  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 4 Вектор (№9) 30.06.2018 

Круглий стіл  “З нагоди 100-річчя відновлення Української державності та  

річниці Незалежності України” 

Практика студентів  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 07 червня в Подільському спеціальному коледжі 

було проведено круглий стіл «З нагоди 100-річчя віднов-

лення Української державності та річниці Незалежності 

України». Захід було проведено відповідно листа Мініс-

терства освіти і нау-

ки України №1/9-

282 від 07.05.2018 р. 

на виконання Указу 

Президента України 

«Про відзначення 27

-ї річниці незалеж-

ності України» від 

11 квітня 2018 року 

№ 99/2018 прохання 

передбачити прове-

дення тематичних 

міжнародних науко-

в и х ,  н а у к о в о -

практичних конфе-

ренцій, круглих столів, присвячених 27-й річниці прого-

лошення у 1991 році незалежності України та 100-

річчю відновлення української державності . 

 З вітальним словом до усіх присутніх звернувся 

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

Олег Никодимович Коркушко, який привітав усіх учас-

ників, організаторів (кафедру «Інформаційної діяльнос-

ті, документознавства, фундаментальних дисциплін») і 

співорганізаторів (кафедрі «Економіки, фінансів, обліку 

та оподаткування»), відзначив важливість проведення 

заходу з теми та побажав успіху усім учасникам кругло-

го столу, активних обговорень та гарних вражень від 

заходу.  

 До учасників круглого столу звернувся Анатолій 

Юрійович Скрипник, доктор історичних наук, завідую-

чий кафедри «Інформаційної діяльності, документознав-

ства і фундаментальних дисциплін», який звернув увагу  

 В період з 04 травня по 07 червня студенти По-

дільського спеціального навчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу Вікторія Веждел, Вікторія 

Мирошнікова, Вадим 

Савчук проходили 

практику на базі Кам’я-

нец ь -По ді ль ськ о го 

міськрайонного това-

риства інвалідів. Під 

чуйним керівництвом 

голови організації – Та-

мари Георгіївни Сос-

новської – студенти 

детальніше ознайомили-

ся з структурою та роботою організації, яка направлена на 

надання допомоги людям різного віку з обмеженими мож-

ливостями, зі специфікою соціального працівника на прак-

на актуальність розгляду історичних аспектів становлен-

ня української державності та проаналізував особливості 

вивчення історичного досвіду, основних етапів конститу-

ційного процесу. Під час круглого столу обговорювались 

наступні доповіді: «Роль та значення Руської правди та 

Литовських статутів у державотворчому проце-

сі» (Загалевич В.Л.), «Перша у Європі конституція 

П.Орлика 1710 р.» (Науменко М.П.), «Конституція 

УНР» (Губич П.О.), «Українська держава гетьмана 

П. Скоропадського» (Коваленко Р.А.), «Карпатська 

Україна 1939 р. М. Волошин» (Решетюк О.С.), 

«Декларація про її державний суверенітет та її значен-

ня» (Гендзьора Т.В.), «Проголошення Незалежності у 

1991 р.» (Семеній Д.В.), «Референдум 1 грудня 1991 р. 

та його значення» (Білий О.Ю.), «Соціально-

демографічні проблеми в Незалежній Украї-

ні» (Палилюлько О.М.), «Економіка Незалежної Украї-

н и :  п р о в а л и ,  д о с я г н е н н я ,  п е р с п е к т и -

ви» (Бачинська О.М.), «Прийняття конституції Украї-

ни у 1996 р.» (Семенов Д.О.).  

 В допові-

дях були предста-

влені цікаві дос-

лідження, майсте-

рний виклад ма-

теріалу та знання 

історичних подій, 

надзвичайна ак-

туальність викли-

кала неабиякий 

інтерес в учасників круглого столу. Виступи доповідачів 

супроводжувались презентаціями. Після активних диску-

сій, Анатолій Юрійович Скрипник зробив висновок про 

важливість і глибину дослідження учасників круглого 

столу, побажав успіхів у подальших дослідженнях.  

Валентина ЗАГАЛЕВИЧ  

тиці. Для студентів Тамара Георгіївна є прикладом доб-

роти, високого професіоналізму, милосердя та сильної 

волі. Тамара Георгіївна про-

явила дбайливе ставлення до 

студентів, які проходили 

практику.  

 Подільський спеціаль-

ний коледж висловлює вдяч-

ність Тамарі Георгіївні Сос-

новській за співпрацю та 

наставництво, завдяки якому 

студенти мали можливість 

отримати навики комунікати-

вної майстерності, закріпити 

вміння та навики, що сприя-

тимуть успішній діяльності 

соціального працівника.  
Альона ГОДОВАНЮК 
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 11 червня відбулась загальноколеджівська лінійка, на якій було підведено підсумки 

участі студентів у олімпіадах, круглих столах, конкурсах науково-дослідних робіт та прис-

вячена актуальній для студентства коледжу темі складання заліків та ек-

заменів. Так, успішна здача сесії - це ще один крок для здійснення бага-

тьох мрій та прагнень студентів. Ведучі лінійки підготували декілька по-

рад-побажань, які допоможуть студентам знизити до мінімуму сесійний 

синдром та успішно пройти сесію (гарна психологічна підготовка, здат-

ність запам’ятовувати, відпочивати, розуміти те, що вчиш, налаштування 

на успіх, пам’ятати, що «все вивчити неможливо»). 

 До усіх присутніх звернувся Олег Никодимович Коркушко, засту-

пник директора з наукової роботи, к.е.н., доцент, який вручив студентам 

Подільського спеціального коледжу дипломи, видані Хмельницькою 

обласною державною адміністрацією, Департаментом освіти і науки за 

призові місця у предметних обласних олімпіадах, а також викладачам 

коледжу, які готували студентів призерів обласних олімпіад.  

 Олег Никодимович побажав успіхів у навчанні та вручив від імені директора подяки 

студентам, які брали участь у Конкурсі наукових робіт в сферах соціально-економічного 

розвитку України на сучасному етапі та українсько-польських відносин (інклюзивні про-

блеми України та адаптація до прогресивного Європейського досвіду), а також у круглому 

столі «З нагоди 100-річчя відновлення Української державності та річниці Незалежності 

України». 

Підсумки навчання у коледжі. Загальноколеджівська лінійка  

 12 червня в Подільському спеціальному коледжі відбувся захист звітів 

та курсових робіт студентів груп С-31 та С-32 (спеціальність 5.13010101 

"Соціальна робота ").  

ВІТАЄМО студентів з успішним захистом та бажаємо подальших успіхів 

у житті, здійснення мрій, реалізації задумів, ефективно втілити отримані 

в коледжі знання в своїй професійній діяльності!  

Захист звітів та курсових робіт 

 З 4 по 9 червня в Кам’янці-Подільському прохо-

див музичний табір Music 

camp International, у якому 

взяли участь понад 140 учас-

ників. Music Camp Interna-

tional (MCI) – це програма 

соціальних перетворень, яка 

через музику сприяє форму-

ванню ініціативних, здібних, 

відповідальних і здатних на 

співчуття юних громадян.  

 Студенти Подільського спеціального коледжу 

Олександра Барабанова, Юлія Вербіцька, Анастасія 

Зарицька, Вікторія Камінська, Олена Машевська, 

Марина Чобан також стали учасниками музичного та-

бору та мали можли-

вість опанувати вміння 

гри на скрипці, гітарі, 

ксилофоні, віолончелі, 

золотих дзвіночках. 

Насправді магічною 

видалось звучання му-

зичних інструментів, 

яке зачарувало усіх 

 9 червня відбув-

ся гала-концерт, на яко-

му учасники музичного 

табору виконали пісні 

та чотирьох мовах, та 

отримали дипломи за 

успішну участь в Між-

народному Музичному 

таборі Music Camp Кам’янець-Подільський та за непере-

вершений виступ на урочистому концерті в Міському 

Будинку Культури в рам-

ках проекту «Music Camp 

International». Проект 

«Music Camp Interna-

tional» дійсно відкриває 

перед його учасниками 

можливість повірити у 

себе та свої можливості, 

розкрити себе та свої та-

ланти й здібності, отрима-

ти унікальні знання та вміння. 

 Дякуємо організаторам та педагогам Міжнаро-

дного проекту за запрошення та за легкість, доступ-

ність навчання, за те, що відкриваєте перед усіма не-

ймовірний світ музики! 

Наталія СТОРОЖУК 

Марина ВОЛОЩУК 
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 На сьогодні спостерігається активний розвиток 

психологічної науки, який, передусім, зумовлений різ-

номанітністю теоретичних та практи-

чних завдань, що постають перед нею. 

Приємно, що викладачі Подільського 

спеціального коледжу успішно пра-

цюють над науковими доробками, 

використовуючи та враховуючи су-

часні тенденції та напрями. 

 Так, актуальним проблемам 

сучасного суспільства та особистості, 

зокрема, присвячений посібник «Як 

стати психологом для себе», автор-укладач – Віктор 

Миколайович Федорчук, к.п.н., доцент кафедри соціа-

льної роботи та психології Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соці-

ально-економічного коледжу.  

 У посібнику зібрані психо-

логічні техніки, за допомогою 

яких можна позбутися неадекват-

ної самооцінки, образ, страхів і 

фобій, стресу, навчитися управ-

ляти собою власними емоціями і 

почуттями. Книга адресована 

психологам, психотерапевтам, 

студентам-психологам, читачам, 

зацікавленим у самопсихотерапії, 

в розв’язанні емоційних проблем, 

особистісному зростанні, які не байдужі до свого життя 

й мають бажання повністю відповідати за нього. Автор 

посібника зазначає, що саме регулярне використання 

прийомів і принципів, описаних у цій книзі, дозволить 

краще впоратися з життєвими складнощами і розчару-

ваннями, налагодити стосунки з людьми, ставити перед 

собою реальні цілі й домагатися їх досягнення. 

 Так, безумовно, книга стане в пригоді, насампе-

ред, сучасній молодій людині, яка прагне бути успіш-

ною, комунікативною, впевненою у собі, яка вірить й 

дбає про своє майбутнє. 

ВІТАЄМО Віктора Миколайовича та бажаємо  

успіхів у втіленні подальших науково-творчих  

задумів та планів!  

 13 червня в Хмельницькому політехнічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка» 

відбулась міжвузівська науково-практична конференція «Роль новітніх інформаційних технологій навчання у 

формуванні професійно-ділових якостей молодшого спеціаліста». На конференції виступив Олександр Володи-

мирович Шевчук, к.п.н., викладач кафедри інформаційної діяльності, документо-

знавства і фундаментальних дисциплін Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу з доповіддю «Формування фахової компете-

нтності молодших спеціалістів першого року 

навчання на практичних заняттях з інформатики 

та комп’ютерної техніки шляхом виконання за-

вдань частково-пошукового типу». Дякуємо ор-

ганізаторам за запрошення, гарні знайомства та нагоду взяти участь в активному 

обговоренні проблем сучасних інноваційно-комп’ютерних технологій та методик 

у формуванні професійно-ділових якостей молодшого спеціаліста.  

Віктор Миколайович Федорчук 

автор-укладач посібника  

“Як стати психологом для себе?” 

Тріпак Мар’ян Миколайович— 

автор-укладач посібника  

“Психологія фінансів” 

 Скарбниця бібліотеки Подільського спеціального 

коледжу поповнилась надзвичайно цінним науковим дороб-

ком, сучасним новим навчаль-

но-методичним посібником 

«Психологія фінансів», ав-

тор-укладач - Мар’ян Мико-

лайович Тріпак, директор 

коледжу, к.е.н., доцент кафед-

ри економіки, фінансів, обліку 

і оподаткування коледжу. Ме-

тою навчально-методичного 

посібника є висвітлення основних положень фінансової 

науки на стику психологічної мислидіяльності, яка слугує 

подальшому розкриттю і деталізації емоцій суб’єктів фінан-

сових індивідуумів в економічному соціумі. Найважливіши-

ми інструментами регулювання госпо-

дарських та загальнодержавних пере-

розподільчих процесів, як упевнено 

переконує автор, є «вартісні чинники, 

основа яких – фінанси і психологічні 

фінансові відносини відповідних су-

б’єктів економічної системи країни». 

Основну увагу приділено проблемам 

вирішення практичних завдань фінан-

сової діяльності майбутніх державних 

службовців та працівників фінансової 

сфери державних установ, підприємців 

та суб’єктів господарювання. Сучасний посібник містить 

новий комплекс атрибутів з залученням інтерактивних 

методів навчання для успішного вивчення навчальної дис-

ципліни «Психологія фінансів», глосарій та мудрі поради, 

які будуть корисні та стануть у пригоді майбутнім держав-

ним службовцям і працівникам фінансової сфери та усім, 

хто цікавиться фінансовою сферою. Зміст посібника пода-

ється у нетрадиційному стилі, що дає змогу зацікавити сту-

дентів у поглибленому вивченні матеріалу. Приємно, що 

Мар’ян Миколайович презентував свої посібники найкра-

щим студентам коледжу та суттєво поповнив бібліотеку 

посібниками нової генерації.  
ВІТАЄМО Мар’яна Миколайовича Тріпака з успішним 

втіленням творчих задумів та планів, які знайшли своє 

відображення у посібнику та бажаємо успіхів у подальшій 

науково-дослідній діяльності та значних здобутків!  



Екзамен 
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Іспит (походить від латинського слово, що поз-

начало, насамперед, язичок, стрілку у ваг, потім, в пере-

носному значенні, 

оцінку, випробу-

вання) - найбільш 

поширена оцінка 

знань та вмінь 

людини (учня, 

студента тощо). 

Набрала обертів 

екзаменаційна 

сесія для всіх сту-

дентів коледжу. Особлива увага прикута до здачі іспитів 

студентами випускного курсу за спеціальностями: 

«Бухгалтерський облік», «Облік і оподаткування», 

«Економіка» та «Соціальна робота».  

Так, 15 червня 2018 року академічна група БО-

32, III курсу, спеціальність «Бухгалтерський облік» 

здавали іспит з навчальної дисципліни «Облік і звітність 

у бюджетних організаціях» (екзаменатор - кандидат еко-

номічних наук, доцент Коркушко Олег Никодимович). 

Мета складання іспиту – перевірка теоретичних знань та 

практичних навичок майбутнього фахівця для вирішення 

завдань бухгалтерського обліку в бюджетних організаці-

ях (установах). 

В результаті складання іспиту студенти академіч-

ної групи показали належні знання щодо вивчення норма- 

тивно-правових документів, які регламентують облік у 

бюджетних організаціях (установах), економічну сут-

ність об’єктів бухгалтерського обліку в різних за профі-

лем бюджет-

них організаці-

ях (установах), 

систему їх оці-

нки та класифі-

кації, продемо-

нстрували 

практичні 

вміння із скла-

дання специфі-

чних первин-

них бухгалтерських документів; складання типових бух-

галтерських проведень і заповнення облікових регістрів 

та складання відповідної звітності бюджетних організа-

цій (установ). 

Слід відзначити кращих студентів, які мають 

найкращі показники: Анастасія Кирилюк, Валентина 

Касап, Василь Лукасевич, Богдан Мельник та ін. 

Всім студентам коледжу  

бажаю успіхів під час здачі іспитів, а  

випускникам, крім того, успішно здати  

комплексний державний іспит та найти своє 

місце в подальшому житті. 

 21 червня відбулось засідання Вченої ради Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу, на якому відбулось обговорення звітів заступників директора - з навчально-виховної роботи 

(Боровисюк Т.В.), з наукової роботи (Коркушко О.Н.), з питань реабі-

літації, розвитку і АГР (Кучер О.М.).  Звітували також завідувачі ка-

федр, завідувач навчально-методичного відділу (Гарбарець І.А.), заві-

дувач бібліотекою (Хейлик А.А.), фахівці різних структурних підрозді-

лів коледжу. 

 На Вченій раді підведено підсумки та виявлено достойні резуль-

тати колективу коледжу в цілому. Директор коледжу Тріпак М.М. озву-

чив пріоритетні напрямки подальшого розвитку Подільського спеціаль-

ного коледжу та висловив подяку усім присутнім за проведену роботу 

впродовж 2017-2018 навчального року. 

 Крім того, на Вченій раді в обговоренні нагальних проблем коледжу брав участь голова Студентської ради 

Ковальчук Олександр та заступник голови Студентської ради Ріль Наталія. Приємно, що студентство Подільсько-

го спеціального коледжу є ініціативним і свідомим та бере активну участь в житті коледжу, цікавиться нюансами 

організації освітнього й виховного процесу коледжу.  

Засідання Вченої ради Подільського спеціального коледжу 

Марина ВОЛОЩУК 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Паралімпійки складають комплексний державний екзамен 

 26 червня студентки Подільського спеціального коледжу Владичинська Анастасія та Дімітрішина Кароліна 

складали комплексний державний екзамен, а ввечері від’їхали на тренування в м.Дніпро, 

оскільки у студенток продовжується копітка праця з підготовки 

до участі у Чемпіонаті Світу по сидячому волейболу, який 

відбудеться у Нідерландах.  

 Приємно, що наші студентки свідомо й сумлінно відно-

сяться до навчання, демонструють високий рівень знань під час 

іспитів та займають активну життєву позицію - виборюють при-

зові місця й гідно представляють Подільський спеціальний ко-

ледж на міжнародному рівні.  

Пишаємося вами та бажаємо удачі у підкоренні нових спортивних висот, незламності духу, 

значних перемог в спортивних змаганнях та у житті!  
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Комплексний державний екзамен 

Департаменту соціального захисту населення Кам’янець-

Подільської міської ради. Члени комісії – Тріпак Мар’ян 

Миколайович, к.е.н., доцент, директор коледжу, Федорчук 

Віктор Миколайович, к.п.н., доцент, в.о. завідувача кафед-

ри «Соціальної роботи та психології», Дужева Олена Гри-

горівна, викладач соціальних дисциплін. Протягом навчан-

ня у коледжі студенти отримали гарні знання, уміння й на-

вики та високий рівень професійної підготовки, на екзамені 

продемонстрували високий рівень підготовки та уміння 

неординарно мислити у різних ситуаціях, в які нерідко пот-

рапляє соціальний пра-

цівник. 

 27 червня сту-

денти групи Е-31 спеці-

альності «Економіка» 

успішно склали ком-

плексний державний 

екзамен (куратор – 

Гльос І.Р.). Голова 

комісії - Дерлиця Анд-

рій Юрійович, к.е.н., доцент, докторант кафедри фінансів 

ім. С.Юрія Тернопільського національного економічного 

університету; члени комісії – Тріпак Мар’ян Миколайо-

вич, к.е.н., доцент, директор коледжу, Гуменюк Ірина Лео-

нтіївна, к.е.н., в.о. завідувача кафедри «Економіки, фінан-

сів, обліку та оподаткування», Гльос Ірина Романівна, 

викладач економічних дисциплін. Екзаменаційна комісія 

високо оцінила студентів, які показали на екзамені гарне 

знання з фахових дисциплін та уміння робити правильні 

розрахунки. Голови та члени комісії висловили свої вражен-

ня та побажання студентам та рішенням екзаменаційної 

комісії присвоїли освітньо-кваліфікаційний рівень 

“Молодший спеціаліст”. 
Вітаємо студентів Подільського спеціального коледжу 
та бажаємо успіхів, знайти себе у майбутній професії й 

ефективно застосувати усі знання у майбутньому! Ви— 
найкращі! Віримо у вас!  

 З 22 по 27 червня студенти ІІІ курсу спеціальностей 

«Бухгалтерський облік», «Облік і оподаткування», 

«Соціальна робота»,  «Економіка».  

 22, 25 та 26 червня студенти груп БО-31 (куратор — 

Шевчук Н.С. ), БО-32 (куратор — Складанівський О.Л.), 

О-33 (куратор — Гарбарець І.А.) спеціальностей 

«Бухгалтерський облік» 

та «Облік і оподаткуван-

ня» успішно склали ком-

плексний державний екза-

мен. Голова екзаменаційної 

комісії - Дерлиця Андрій 

Юрійович, к.е.н., доцент, 

докторант кафедри фінансів ім. С.Юрія Тернопільського 

національного економічного 

університету; члени комісії – 

Тріпак Мар’ян Миколайо-

вич, к.е.н., доцент, директор 

коледжу, Гуменюк Ірина 

Леонтіївна, к.е.н., в.о. завіду-

вача кафедри «Економіки, 

фінансів, обліку та оподатку-

вання», Свирида Ольга Василівна, викладач облікових 

дисциплін кафедри «Економіки, фінансів, обліку та оподат-

кування». Студенти показа-

ли високий рівень підготов-

ки, високі знання, які вони 

отримали протягом навчан-

ня у коледжі.  

 26 та 27 червня сту-

денти груп С-31 (куратор — 

Горюк А.М.) та С-32 

(куратор — Сторожук Н.Р.) 

спеціальності «Соціальна робота» успішно склали компле-

ксний державний екзамен (куратор – Горюк А.М.). Голова 

комісії - Чеховська Віра Семенівна, заступник директора  

 Завершальний 

етап навчання скла-

дання комплексного державного екзамену зі 

спеціальності. 

 «Найкращі роки – студентські». 

Скільки разів Вам доводилось чути цю фра-

зу від Ваших батьків, викладачів, чи стар-

ших братів та сестер? «Чимало», – скажете 

Ви. А скільки разів Вам доводилось сумніва-

тись у цій істині? Мабуть у декілька разів 

більше. Адже, сидячи за конспектами, ком-

п'ютерами, рефератами або здаючи черговий 

важкий екзамен, статус студента видавався не таким вже й 

прекрасним. Як не дивно, але зрозуміти, що роки навчання у 

ВНЗ – найяскравіші у житті, ми здатні лише у зрілості. І не 

тому, що студентство – це час молодості, безтурботності й 

свободи від батьківського контролю. Ні, насамперед, це період 

становлення студента, як людини, коли формується власна 

думка й обирається власний шлях. 

 В коледжі ви знайшли своїх друзів, можливо, хтось – 

кохання. Тут ви наповнили своє єство новими думками, нови-

ми знаннями, новими зацікавленнями, новим сенсом життя. 

Зустріли людей, які долучились до формування Вашого світо-

гляду, які подарували не лише знання та практичні навички, 

але й відкрили у Вас покликання до своєї професії. Цей дару-

нок неможливо описати словами. Своїми мудрими думками, 

реляціями, своїм наочним прикладом викладачі намагались 

Слово куратора випускникам 

Продовження на стор.12  

посіяти у душах кожного з Вас настанови на подальше життя, 

скарби із досвіду, які витримали випробування часом і які ще 

такі далекі та непізнанні для Вас, молодих людей, студентів 

коледжу. Однією із перших академічних груп, яка проходила 

випробування, здаючи комплексний державний екзамен, була 

група БО-32, III курсу, спеціальність "Бухгалтерський облік".  

 Доречно зауважити, що державні екзамени на здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за фа-

хом – виступають одним з етапів навчального процесу у вищих 

навчальних закладах освіти та однією з форм державної атеста-

ції випускників. Державні екзамени спрямовані на перевірку та 

оцінку рівня фахової підготовки студентів, їх здатність викорис-

товувати набуті фундаментальні знання, уміння та навички в 

ході виконання ними своїх функціональних обов’язків, виявлен-

ня здатності самостійно узагальнювати і критично оцінювати 

тенденції соціально-економічного розвитку держави та особли-

востей функціонування підприємств.  

Комплексний державний екзамен приймала комісія у складі: 

голова комісії - Дерлиця Андрій Юрійович, к.е.н., доцент, док-

торант кафедри фінансів ім. С.Юрія Тернопільського національ-

ного економічного університету, члени комісії: Тріпак Мар’ян 

Миколайович, к.е.н., доцент, директор коледжу; Гуменюк Ірина 

Леонтіївна, к.е.н., в.о. завідувача кафедри економіки, фінансів, 

обліку та оподаткування; Свирида Ольга Василівна, викладач 

вищої категорії кафедри економіки, фінансів, обліку та оподат-

кування. 
Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ  
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Подільський спеціальний коледж 

отримав нагороду 

Спортивні перемоги 

Спортивні перемоги. Кубок України 

 ВІТАЄМО Дмитра Шварчевського, сту-

дента Подільського спеціального коледжу, який 

показав найкращий результат з бігу і зайняв І міс-

це на Чемпіонаті Украї-

ни з легкої атлетики се-

ред спортсменів з вадами 

слуху (вид програми – 

біг на 800 м., результат – 

2.04,4). Це не перша від-

знака, яку отримує Дми-

тро від Українського 

центру з фізичної куль-

тури і спорту інвалідів 

«ІНВАСПОРТ», але саме цього разу студент коле-

дж у по казав  най кр ащий  р ез уль тат !   

 22 червня відбулась зустріч директора коле-
джу Мар'яна Миколайовича Тріпака зі студентками 
коледжу Анастасією Владичинською і Кароліною 
Дімітрішиною, які входять до Паралімпійської збір-
ної України з сидячого волейболу серед жінок і є 

призерами Паралі-
мпійських ігор. На 
зустрічі обгово-
рювалась підгото-
вка та участь сту-
денток у Міжна-
родному турнірі з 
сидячого волейбо-
лу, який відбу-
деться у Нідерла-
ндах (з 12 по 24 

липня). Директор коледжу побажав Анастасії Влади-
чинській і Кароліні Дімітрішиній великої наполегли-
вості, сили і терпіння продовжувати славні спортивні 
традиції коледжу в ім’я процвітання України, а також 
удачі, перемог, підкорення нових спортивних висот, 
незламності духу в спортивних змаганнях та у житті!  

Спортивні перемоги. Волейбол 

 29 червня 2018 року в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбувся випускний 

вечір - вручення дипломів випускникам та святковий концерт. Теплі 

слова та найкращі побажання випускникам лунали від запрошених гос-

тей - Васильянова Дмитра Сергійовича, секретаря Кам’янець-

Подільської міської ради та  Чеховської Віри Семенівни, заступника 

Департаменту соціального захисту насе-

лення  Кам’янець-Подільської міської 

ради, голови державної екзаменаційної 

комісії.  

 Випуск – не лише формальність, 

яка пов’язана з врученням дипломів, 

випуск – це важлива подія для кожного 

–  для викладачів, батьків, гостей та для 

самих випускників. В атмосфері свята 

панувало приємне хвилювання, радість 

та сльози, здається, перед кожним випу-

скником промайнули перед очима ті три 

роки навчання у коледжі. Директор ко-

леджу, Мар’ян Миколайович Тріпак, з радістю, урочисто вручив дип-

ломи «Молодшого спеціаліста» випускникам та побажав, щоб ті дипло-

ми, які вони отримали в коледжі обов’язково красувалися у відділі кад-

рів престижних закладів, фірм, підприємств, щоб усі задуми, плани, мрії 

втілились в життя, побажав вірити в себе, досягати своєї мети та не за-

бувати про свою ALMA MATER. Випускникам, які отримали дипломи з 

відзнакою та займали активну позицію у 

житті коледжу, директор вручив цінні 

подарунки. Найкращі побажання випуск-

никам та слова подяки викладацькому 

колективу і адміністрації вищого навчаль-

ного закладу висловили батьки випуск-

ників та, за  традицією, вручили директо-

ру коледжу запашний коровай в знак пова-

ги та за неле-

гку працю впродовж цих трьох років. Від 

імені усіх кураторів виступив куратор гру-

пи БО-32 – Складанівський Олег Леоні-

дович, який привітав випускників та поба-

жав успіху і нових досягнень у професії та 

у житті, висловив побажання випускникам 

надалі навчатися та самовдосконалювати-

ся. З вітальним словом до усіх присутніх 

від імені студентів-випускників виступив 

голова Студентської ради та проф-

спілковий представник з числа  

студентів  – Ковальчук Олек-

сандр, який подякував усім викла-

дачам та адміністрації коледжу за 

усі роки навчання у закладі та 

вручив подяку Мар’яну Микола-

йовичу ТРІПАКУ  й колективу 

Подільського спеціального навча-

льно-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу за сумлін-

ну працю, високий професіоналізм,  створення закладу, в якому здійс-

нюються якісні  перетворення, спрямовані на підготовку фахівців нової  

генерації,  а кураторам груп - кубки «Найкращий куратор - 2018».  

 На святковому вечорі лунали пісні та вірші у виконанні випуск-

ників і викладачів коледжу, присвячені випускному вечору. У пам’ять 

про чудові роки студентського життя випускники презентували Мар’я-

ну Миколайовичу відеоролик «Випускники 2018 року презентують…». 

На закінчення свята випускники загадали бажання та випустили у небо 

повітряні кульки. В усіх присутніх залишились приємні враження від 

дійства, радість, віра у майбутнє.  

Бажаємо успіхів усім випускникам коледжу! 

Пам’ятайте – ви – найкращі!  

Та до нових зустрічей на бакалавраті!  

Віримо у вас! 

Вітаємо Дмитра Шварчевського та бажаємо 
подальшого успіху у спорті, славетних  

перемог у спортивних змаганнях та у житті! 

Випуск — 2018 

ВІТАЄМО 

Олександра Глібку 
студента ІІ курсу Подільського спеціального на-

вчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу,  

який виборов І місце у змаганнях Кубку України 

з  легко ї  атлетики в 

м.Бахмут. Студент нашого 

коледжу здобув перемогу у 

штовханні ядра, показав 

найкращий результат та ви-

конав норматив кандидата в 

майстри спорту з результа-

том 7,34 м.  

 

ВІТАЄМО  

Олександра Глібку та бажаємо нових перемог, 

нових  

досягнень і успіхів у спорті та у житті!  
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Свириду  
Ольгу Василівну 

Блажко Наталію Василівну 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Валіцьку  

Людмилу Олегівну  
Киселюка   

Максима Павловича 

Гаврилюк   

Надію  Михайлівну  
Каспрова  

Василя Івановича  

Дутку   

Вікторію Григорівну  

Козак Валентину  
Володимирівну 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще мріяти, творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє В здоров'ї й  

радості багато літ прожити!  

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих привітань, 

Від зірок здійснення бажань! 

Від сонця - світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була!  

Нехай здоров’я завжди добрим буде, 

Щоби в роботі ладилось все, 

За справи добрі хай шанують люди, 

У дім хай доля затишок несе.  

Усі найкращі побажання 

Сьогодні — в вашу честь: 

Натхнення, успіхів, кохання, 

Чудових перехресть, 

Сміливих планів, мрій здійснення, 

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 на-

тхнення стануть постійними супутниками.  Міцного 

здоров’я,  

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!  

Бажаємо весни в душі,  

безперервної романтики,  

тепла рідних, взаєморозуміння  

та щирості,  

мільярдів щасливих моментів,  

виконання бажаного, райдужного настрою,  

квітучого здоров’я, безперервного позитивного 

потоку подій, життєрадісності, всепоглинаючої і 

справжньої любові ! 

Всіх благ! 
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження  

Вітаємо з Днем народження 

студентів С-22 групи ІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна 

робота»  

Гусєва Максима Романовича 

Коваленко Ростислава Андрійовича  

Благополуччя і весни, 

Втілення задумів, мети, 

Богатства, розкошів і статків, 

Щастя і радості завжди! 

Вітаємо з Днем народження 

студентів С-21 групи ІІ курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  
Глібку Олександра Олександровича 

Кирилюк Наталію Олександрівну 

Корнійчук Іванну Володимирівну 

Любого Олександра Михайловича 

Чернець Аліну Миколаївну 

Бажаємо невичерпного запасу здоров’я. 
Щоб кожен день супроводжувався радіс-

ними подіями і посмішкою на обличчі. Нехай будь-які 

негаразди обходять стороною, а кращі якості допомага-
ють в досягненні життєвих цілей.  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

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

Кравчуту Богдана Вікторовича 

Петрову Христину Олександрівну   

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

Брюсову Крістіну Вікторівну 

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

Буту Олександра Олеговича 

Заболотну Ольгу Володимирівну 

Ковальчука Олександра Павловича  

студента  групи Бо-31  ІІІ курсу  спеціальності 

5.03050901 «Бухгалтерський облік»  

голову Студентської ради 

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

Московчук Єлизавету Володимирівну 

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

Бугаєнко Юлію Миколаївну  

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

Журила Володимира Миколайовича 

Лисака Владислава Володимирови-

студентку О-33 групи ІІІ курсу  спеціальнос-

ті 071 «Облік і оподаткування»  

призера Паралімпійських ігор 

Дімітрішину  

Кароліну Іванівну  

Вітаємо з Днем народження 

студента С-21 групи ІІ курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

призера Кубку України 

Глібку Олександра Олександровича 

Нехай цей день стане першою сходинкою на 

шляху до нових починань і відкриттів у 

вашому житті. Бажаємо, щоб поруч з вами 

завжди були дбайливі і щирі дру-

зі, удача не забувала заглядати до 

вас як можна частіше! 

Бажаємо приємних зустрічей, зав-
жди відмінних новин, радісних подій, щасливих 
посмішок 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,  

Бажаєм 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! 
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Ірина Алініївна ми дорослі вже, ось 

подивіться. 

Надія Олексіївна дорога, 

Профорієнтацію гідно тримайте! 

Альона Володимирівна, не забудемо 

сценарію слова, 

А ви, друзі, головне кураторів не об-

ражайте. 

3 кафедри – найсильніші команди, 

3 могутні керівники-професіонали, 

Вам належать найпрестижніші гранди, 

Бо ви ж бо – знання нам дали. 

Чуєте, щось зліва б’ється, 

Знаєте, що вона значить, 

Це “шальна императрица”  

доля сміється, 

Бо ми назавжди унікали ваші. 

Креативні відповіді на парах, 
Хитрі подекуди безглузді відмазки, 

Але ви наші любі тати і мами, 

Були героями студентської казки. 

Наші живі будильники ранкові, 

Що вранці кликали на лінійку, 

Це дві жінки, дві виховательки  

чудові, 

Що жаліли нас за випадкову двійку. 

А були в нас ще такі випадки, 

Коли кашляли чи може голова боліла, 

Ми й самі чесно не мали гадки, 

Бігли, щоб медсестри нас полеліли. 

Сніданки, обіди й вечері теж, 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  
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Коледж всіх 

приголубить, 

І батьком 

директор 

тут є, 

Вранці вихо-

ватель роз-

будить, 

Куратор 

подарує теп-

ло своє. 

Неважливо, може нам за 20, 

Попереду незвіданий світ, 

Згадаємо осінь 2015, 

Коли вперше переступили цей поріг. 

Нові люди, як нова країна, 

Життя переписали на віки, 

Та осінь всіх змінила, 

Коледж причина, то є – ти. 

Ось жовто-гарячий майорить, 

Калиною герб посміхається, 

І кульки линуть в блакить, 

І сльози втримать хтось намагається. 

Економіст, чи працівник соціальний, 

Чи бухгалтером чи психологом ти 

став, 

Коледж Подільський спеціальний, 

Ще реабілітацію тобі надавав. 

Мар’яне Миколайовичу радійте, 

Літературна студія “Дивослово” 

 

 

Кухарі вправно готували, 

Чесно любили ми ваші творіння без 

меж, 

Хоча фасфудами себе забавляли. 

А пам’ятаєте ті миті щасливі, 

Пісні, що в душу западали, 

Лариса Іванівна то вам спасибі, 

Що в душу нотки музики вклали. 

А ще мали студентську раду, 

І з деканом всі подружили, 

І за кожну серйозну нараду, 

Ви 114, так полюбили. 

Інваспорт — то наша гордість, 

В тому спорті кожному своє, 

Але всі ми – то неповторність, 

Коледж ти бачиш, які ми є. 

На рівні міста та країни, 

Заслужили ми свій авторитет, 

І коли десь дійство важливе, 

Наш коледж теж туди йде. 

3 найщасливіші роки… 

3 неповторні сходини, 

3 найважливіші кроки, 

У колі Подільської родини. 

Коледж, наш найкращий друже, 

Ми не кажемо тобі прощай, 

Бо ж любимо тебе дуже-дуже, 

Ми твої вічні сту-

денти- так і знай! 

 

Аля Касап 

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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Підводячи підсумки здачі студентами комплексно-
го державного екзамену, голова та члени комісії 

достатньо високо оцінили знання студентів, висловили свої зауваження, рекомендації та привітали всю групу студентів з 
отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня - «Молодший спеціаліст» за спеціальністю  – "Бухгалтерський облік". В свою 
чергу, як куратор групи, приєднуюсь до всіх побажань та привітань державної комісії, і хотів би зазначити для всіх студен-
тів, що найголовніше у житті – залишатися Людиною. Поставити ті рамки, межі, за які Ваші вчинки, думки, дії не повинні 
переступати. Потрібно виробити для себе ціннісні орієнтації, які не суперечать принципам і нормам моралі, та керуватися 
ними протягом усього життя. Відкритість до нового, збереження святині душі, працелюбність, а також постійне самовдос-
коналення і любов до ближніх – ось секрет успіху та щасливого життя, який я несу після уроку під назвою «викладання у 
коледжі». 

З нагоди завершення навчання в коледжі, хочу привітати всіх викладачів, випускників, студентів і побажати,  
насамперед, міцного здоров’я, щастя, миру у ваших сім`ях та державі й усіх  

людських земних благ. Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ  

Слово куратора випускникам Закінчення. Початок на стор.8 


