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 19 червня до По-

дільського спеціального 

коледжу завітав Роберт 

Хей, меценат з США, ра-

зом з ініціативними волон-

терами зі Львова - Влади-

славом Дорудою та Со-

фією Бойко.  

 Гості коледжу зу-

стрілися з директором 

закладу - Тріпаком Мар'яном Миколайовичем, к.е.н., 

доцентом, а також з адміністрацією коледжу і студента-

ми закладу й обговорили питання інклюзивної освіти в 

Україні, а також можливість підтримки меценатом соці-

альних проектів коледжу.  

 Після офіційної зустрічі з директором Подільського 

спе ціа ль но го  ко ле дж у 

з Тріпаком Мар'яном Ми-

колайовичем та з адмініст-

рацією закладу, Роберт 

Хей разом із волонтерами 

Владиславом Дорудою та 

Софією Бойко ознайоми-

лись із закладом та з умо-

вами, які Подільський спе-

ціальний коледж пропонує студентам з особливими освіт-

німи потребами. Під час екскурсії гості закладу активно 

спілкувались із викладачами та студентами коледжу, обмі-

нювались думками, ідеями.  
Закінчення на стор. 7 

Ст. 3 

Державний комплексний 

екзамен Ст.10 
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  Слово директора 

Вектор (№20) 30.06.2019 

Засідання Вченої ради коледжу 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Вітаю вас із закінченням навча-

льного 2018-2019 року. Цей навчаль-

ний рік був вкрай успішний, активний 

та плідний, рік, який ознаменувався 

призовими місцями у спортивних зма-

ганнях та предметних олімпіадах, дебатних турнірах, перемогами у 

форумах, студенти успішно брали участь у науково-дослідній діяль-

ності коледжу, були активними учасниками та ініціаторами наукових 

конференцій, круглих столів, брали участь у спортивно-розважальних 

та молодіжних заходах, що проводились на рівні міста. 

Дорогі студенти, щиро вдячний Вам за старання, гарні результати, 

бажання перемагати та активно працювати.  

Сьогодні Україна прагне стати однією з провідних країн в галузі 

міжнародної освіти, що побічно підтверджується досить високим 

попитом на вищу освіту в Україні. Український диплом вже зараз має 

визнання на міжнародному рівні. Знання, що закладаються студен-

там, майбутнім фахівцям в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі, є гарним стартом  

для молодого фахівця на ринку праці. 

Шановні викладачі! Щиро вдячний Вам за високий професіона-

лізм, ефективну, результативну та успішну роботу. Завдяки спільним 

зусиллям науково-педагогічних працівників коледжу Подільський 

спеціальний коледж продовжує динамічно розвиватись: збільшилась 

кількість актуальних для сучасного ринку праці спеціальностей та 

спеціалізацій, розширюється спектр освітньо-кваліфікаційних рівнів 

підготовки (повна загальна середня освіта, молодший спеціаліст, ба-

калавр), створюється комфортний простір для навчання осіб з особ-

ливими освітніми потребами. 

Щиро дякую усім членам нашої дружньої коледжівської сім’ї, я 

щиро вірю в наші  спільні успіхи, бо успіх коледжу — це досягнення  

і перемога кожного з вас!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Тренінг “Базові навички медіації” 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 
Ірина ГУМЕНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

Ст. 2 

 На сьогодні медіація є одним із най-

популярніших сучасних способів врегулю-

вання конфліктів, що передбачає залучення 

посередника (медіатора), який допомагає 

сторонам конфлікту налагодити процес ко-

мунікації й взаємодії, проаналізувати конф-

ліктну ситуацію таким чином, щоб сторони 

самостійно змогли обрати той варіант рі-

шення, який задовольнить інтереси і потре-

би обох учасників спору. 

Наразі медіація активно розвивається в країнах Єв-

ропи, Австралії, США та інших країнах. 

 В Україні медіація набуває все більшої популярності. Українське суспільство потре-

бує її майже в усіх видах правовідносин, у тому числі і політичних. У зв’язку з цим, медіа-

ція за останні роки починає здійснювати свій активний розвиток на території України. Свідченням тому є створен-

ня в Україні низки громадських організацій, які здійснюють розповсюдження медіації на території України.  

 04 червня відбувся тренінг з теми "Базові навички медіації", у якому брали участь також студенти та ви-

кладачі Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Під час тренінгу 

усі учасники мали можливість отримати навики у розумінні конфліктів та підходи до їх вирішення.  

Дякуємо організаторам та ініціаторам заходу за корисну  

інформацію, ідеї та неймовірні враження! 

 26 червня 

відбулось засідання 

Вченої ради Поділь-

ського спеціального 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційного со-

ц і а л ь н о -

економічного коле-

джу, на якому розг-

лядались нагальні 

питання щодо пра-

вил прийому Поділь-

ського спеціального навчально -

реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу, про затвердження освітньо-

професійних програм, питання про особ-

ливості організації науково-дослідної 

діяльності коледжу.  

 На засіданні також заслухали звіти 

про роботу кафедр за 2018-2019 рр. 

(Дужевої О.Г., Марчак Т.А., Коркуш-

ка О.Н., Годнюк І.В.), звіт про інформа-

ційно-бібліотечне забезпечення навчаль-

ної та наукової діяльності коледжу 

(завідувач бібліотеки Хейлик А.А.) й звіт 

про діяльність студентської ради коледжу 

(Ковальчука О.П.).  

 На засіданні Вченої ради було та-

кож рекомендовано до друку навчально-

методичний посібник «Бухгалтерський 

(фінансовий облік) у схемах і табли-

цях». 



Ст. 3 Вектор (№20) 30.06.2019 

З Днем народження, коледжу! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

Волейбол сидячи й досягнення студентів коледжу 

Олександр КОВАЛЬЧУК 

 Волейбол сидячи вперше був 

представлений у  195 6  році 

в Амстердамі. Гра, розроблена Тамм 

ван дер Схером і Антоном Албер-

сом, поєднувала в собі правила во-

лейболу та поширених в Німеччи-

ні, Нідерландах і скандинавських 

країнах сітбола і фістбола.  

 Популярність сітбола і фістбола серед спортсме-

нів з обмеженими можливостями протягом довгого часу 

б у л а 

стр иму-

ю ч и м 

ф а к т о -

ром на 

ш л я х у 

міжнаро-

д н о г о 

визнання 

сидячого 

волейбо-

лу.  

 Новий етап в розвитку гри почався після оголо-

шення Арнема столицею VI Паралімпійських ігор і 

включення волейболу сидячи в програму змагань.  

 У 1979 році в Харлемі був проведений міжнарод-

ний турнір за єдиними, розробленими в Нідерландах, 

правилами гри.  

 Голландець Пітер Йон 

став першим президентом 

створеної в 1980 році Всесвіт-

ньої організації волейболу для 

інвалідів (англ. World Organi-

sation Volleyball for Disabled - 

WOVD).  У 1981 році 

у Бонні відбувся перший офі-

ційний чемпіонат Європи з 

волейболу сидячи за участю десяти команд. З 1983 року 

розігруються чемпіонати світу для чоловічих команд і з 

1993 року — для жіночих. У 2004 році жіночий волей-

бол сидячи дебютував на Паралімпійських іграх. Пере-

можцями Паралімпійських ігор та чемпіонатів світу 

серед чоловіків ставали збірні Ірана, Боснії і Герцегови-

ни і Нідерландів, у жінок три перемоги на Паралімпіа-

дах здобула збірна Китаю.  

 Студентки Подільського спеціального коле-

джу  Владичинська Анастасія (група С-21б) та Ді-

мітрішина Кароліна (група О-31б) готуються до 

участі у зборах Паралімпійської збірної з волейболу 

сидячи й вирушають у складі збірної у Нідерланди 

для участі у Міжнародному турнірі з волейболу 

сидячи.   

Бажаємо нашим студенткам успіхів, нових зна-

йомств, гарних вражень,спортивних та життєвих 

перемог, оптимізму, нових спортивних звершень! 



Ст. 4 Вектор (№20) 30.06.2019 

Захист звітів про проходження практики 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 05 червня 

відбувся захист зві-

тів про проходження 

практики групи О-31 

та О-32, спеціальнос-

ті 071 "Облік і опо-

даткування". З успі-

шним захистом студентів 

привітали директор По-

дільського коледжу Трі-

пак Мар'ян Миколайо-

вич, член комісії, к. е. н., 

доцент, заслужений пра-

цівник освіти України; 

 06 червня відбувся захист звітів про проходжен-

ня практики студентів груп О-33, 

спеціальності 071 "Облік і опо-

даткування" та групи Е-31, спе-

ціальності 051 "Економіка". Піс-

ля закінчення захисту, Тріпак 

Мар'ян Миколайович, член 

комісії, к. е. н., доцент, заслуже-

ний працівник освіти України, 

директор Подільського спеціального коле-

джу, прокоментував результати проходження практики 

студентів й побажав успіху у подальшому навчанні й у 

житті. Гуменюк Ірина Леонтіївна, голова комісії, за-

ступник директора з науко-

вої, інноваційної та міжна-

родної діяльності, к. е. н., та 

Сушарник Ярослав Анато-

лійович, член комісії, к. е. 

н. також привітали студен-

тів та відмітили рівень під-

готовки студентів. Куратори 

груп Михайлова Інна Ана-

 07 червня відбувся захист звітів про проходжен-

ня практики студентів групи С-31, спеціальності 231 

"Соціальна робота". Студенти із захватом розповідали 

про проходження 

практики, про специ-

фіку роботи соціаль-

ного працівника, про 

роботу установ і орга-

нізацій, підрозділи 

яких забезпечують 

соціальний супровід 

та опікуються й нада-

ють допомогу особам, 

що потребують соціа-

льного захисту і підтримки.  

 Після закінчення захисту, Тріпак Мар'ян Мико-

лайович, голова комісії, к. е. н., доцент, заслужений 

працівник освіти України, директор Подільського спеці-

ального коледжу прокоментував результати проходжен-

ня практики сту-

дентів й побажав 

успіху у подаль-

шому навчанні й 

у житті. Дужева 

Олена Григорів-

на, член комісії, 

вик ладач ,  та 

Вольська Анге-

лія Олександрів-

на, член комісії, 

к. е. н., доцент, 

також привітали 

студентів та відмітили високий рівень підготовки студе-

нтів. Куратор групи Погорецька Ольга Феофанівна 

привітала студентів з успішним захистом звітів.  

Вітаємо та бажаємо успіхів!  

 Вітаємо студентів групи С - 32 спеціальності 231 

" С о ц і а л ь н а 

р о б о -

та" (куратор - 

Складанівсь-

кий Олег Лео-

нідович, ви-

кладач) з успі-

шним захис-

том звітів про 

проходження 

практики!  

  

 

Дякуємо за позитив, яскраві доповіді  

під час захисту, чудові відповіді на запитання  

від членів комісії 

Бажаємо успіху під час захисту курсових робіт!  

Гуменюк Ірина Леонтіїв-

на, голова комісії, заступ-

ник з наукової, інноваційної 

та міжнародної діяльності, 

к. е. н.; Сушарник Ярослав 

Анатолійович, 

член комісії, к. 

е. н., а також 

куратори груп  

Г е р а с и м о в а 

Тамара Іванів-

на й Фаін Аль-

біна Володими-

рівна.  

Вітаємо та бажаємо успіхів!  

толіївна та Гуменюк Інна Миколаївна привітали студен-

тів з успішним захистом звітів. Вітаємо!  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 5 Вектор (№20) 30.06.2019 

Зустріч випускників 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 В Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному 

соціально-економічному коледжі відбулась зустріч випускни-

ків, які закінчили заклад 15 та 30 років тому. Впродовж екскурсії 

закладом випускників приємно вразили чудові зміни, здобутки та 

благоустрій тепер Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу.  

 Дякуємо випускникам за те, що пам'ятаєте  

навчальний заклад, який дав вам путівку у майбутнє, ми пи-

шаємося вашими перемогами, досягненнями, двері  

Подільського спеціального коледжу завжди відкриті для вас.  

07 червня відбувся 

захист курсових робіт 

студентів групи О-31 

спеціальності 071 

"Облік і оподаткуван-

ня" (куратор - Гераси-

мова Тамара Іванів-

на, викладач).  

Захист курсових робіт 

 Цього ж дня відбувся 

захист курсових робіт студе-

нтів групи О-32 спеціаль-

ності 071 "Облік і оподат-

кування" (куратор - Фаін 

Альбіна Володимирівна, 

викладач). Дякуємо за 

гарні доповіді під час за-

хисту! Вітаємо студентів з успішним захистом робіт!  

 08 червня також відбувся захист курсових робіт 

студентів групи С-31, спеціальності 231 "Соціальна ро-

бота" (куратор - Погорець-

ка Ольга Феофанівна, ви-

кладач). Студенти презенту-

вали членам комісії резуль-

тати дослідження, змістовно 

відповідали на запитання 

членів комісії, демон-

стрували високий рі-

вень підготовки до 

захисту.  

Вітаємо з успішним 

захистом робіт!  

 Цього ж дня відбувся захист курсових робіт сту-

дентів групи С-32, спеціальності 231 "Соціальна робо-

та" (куратор - Складанівський Олег Леонідович, ви-

кладач).  

 На захисті студенти презентували результати 

вл асно го 

д о с л і -

д ж е н н я , 

коменту-

вали акту-

а л ь н і с т ь 

ви ко р и с-

тання різ-

них мето-

дів дослі-

дження та 

продемонстрували високий рівень підготовки до захис-

ту.  

Вітаємо з успішним захистом робіт!  

 08 червня відбувся захист курсових робіт студен-

тів групи О-33, спеціаль-

ності 071"Облік і оподат-

кування" (куратор - Гуме-

нюк Інна Миколаївна, 

викладач). Під час захисту 

студенти гідно представля-

ли результати досліджень, 

продемонстрували актуа-

льність та новизну висвіт-

лених питань, змістовно й 

аргументовано давали відповіді на питання членів комісії.  

 Цього ж дня від-

бувся захист курсових 

робіт студентів групи Е - 

31, спеціальності 051 

"Економіка" (куратор - 

Михайлова Інна Анато-

ліївна, викладач).  

 Студенти сміливо представляли результати своїх 

досліджень, висловлювали пропозиції щодо покращення 

та удосконалення певних процесів на підприємствах та 

організаціях, наводячи переконливі докази та аргумен-

ти, а також надали вичерпні відповіді на питання комі-

сії. Вітаємо з успішним захистом робіт!  

Марина ВОЛОЩУК 
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Засідання міського методичного об’єднання та семінар  

Альона ХЕЙЛИК 

 В Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі розпочалась літ-

ня екзаменаційна сесія.  

 Навчальний рік закінчується, і логічним 

завершенням є екзаменаційна сесія. Адже сесія 

– це період підбиття підсумків навчальної робо-

ти кожного студента.  

 Отже, студенти Подільського спеціально-

го навчально-реабілітаійного соціально-

економічного коледжу напружено і відповідаль-

но здають екзамени.  

 Екзаменаційна сесія в коледжі – гаряча 

пора для студентів. Саме цей період вважається найскладнішим в житті студе-

нтів. Будь-яка екзаменаційна сесія вимагає показати викладачам всі свої знан-

ня, накопичені за семестр, а також успішно скласти екзамени, щоб продовжи-

ти навчання на наступному курсі.  

 Так, сесія – це період складання 

екзаменів з основних навальних дис-

циплін, які студенти вивчали протягом 

навчального семестру. Її головна мета 

– перевірити вміння, знання та навич-

ки студентів. Успішне складання сесії дозволяє студентові перейти в наступ-

ний семестр та курс, а також отримувати стипендію. 

 Студенти всіх курсів і спеціальностей Подільського спеціального ко-

леджу гідно демонстрували  свої знання викладачам, чому сприяла й добро-

зичлива і спокійна атмосфера на всіх екзаменах.  

Бажаємо студентам успіхів, натхнення, відмінних відповідей  

та незабутніх вражень!  

 5 червня відбулось засідання міського методич-

ного об’єднання завідува-

чів бібліотек закладів фахо-

вої передвищої освіти на 

базі коледжу будівництва, 

архітектури та дизайну.  

 Метою роботи місь-

кого методичного об'єднан-

ня є забезпечення безперер-

вного удосконалення про-

фесійної майстерності, еру-

диції, компетентності та творчого зростання членів 

методичного об'єднання; освоєння нових технологій, 

форм, стратегій і методів діяльності бібліотек та ін.  

 В рамках засідання міського методичного об’єд-

нання завідувачів бібліотек закладів фахової передви-

щої освіти було проведено семінар «Сучасні тенденції 

розвитку бібліотек на-

вчальних закладів у світ-

лі модернізації вищої 

освіти».  

 В обговоренні акту-

альних питань взяла участь 

також Хейлик Альона 

Антонівна, завідувач біб-

ліотекою Подільського 

спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу.   

Дякуємо за гарні враження, приємне спілкування та 

корисну інформацію.  

Сподіваємось на подальшу плідну  

співпрацю.  

 В Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі відбувся захист курсових робіт бакалаврів. 

 Захист пройшов на належному рівні, що було відзначено 

членами екзаменаційної комісії. Всі студенти продемонстрували 

високий рівень знань та підготовки бакалаврських робіт і за ре-

зультатами захисту отримали високі оцінки.  

 Вітаємо бакалаврів з успішним захистом курсових робіт.  

Бажаємо подальших успіхів у навчанні!  

Захист курсових робіт бакалаврів 



Візит меценатів та волонтерів до коледжу 
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Марина ВОЛОЩУК 

Закінчення. Початок на стор. 1 

 Гості закладу також ознайомились із особливо-

стями використання 

на реабілітаційних 

заняттях та заняттях з 

фізичної культури 

тренажерів, подарова-

них Робертом Хеєм 

студентам коледжу. 

 Під час візиту 

Роберт Хей, меценат з 

США, та волонтери 

Владислав Доруда і 

Софія Бойко ознайоми-

лись із науково-

дослідною роботою 

Подільського спеціа-

льного коледжу, поз-

найомились із заві-

дувачами кафедр та 

викладачами, завіта-

ли у комп'ютерний 

клас та ознайомились із особливостями дистанційно-

го навчання, що практикується у закладі.  

 Г о с т е й  к о л е -

джу надзвичайно вразила 

колекція українського 

одягу та старовинних 

предметів побуту, яка 

міститься у музеї народо-

знавства коледжу. Робер-

ту Хею та волонте-

рам Владу Доруді та Со-

фії Бойко особливо спо-

добалась ікона "Покров Пресвятої Богородиці" та 

колекція українських вишиванок, в якій представлені 

вишиті сорочки з різних куточків України.  

 Гості коледжу також ознайомились із оснащен-

ням у кабінетах коледжу та бібліотеки. Особливу заці-

кавленість в меценатів 

викликала англомовна 

література, а також про-

фесійна та художня літе-

ратура, яку студенти 

використовують під час 

навчання.  

 Влад Доруда, Софія 

Бо йко  та  Ро б ерт 

Хей звернули увагу на 

забезпечення літературою студентів та пообіцяли по-

дарувати сучасну англомовну літературу студентам 

коледжу. Дякуємо за таку пильну увагу та небайду-

жість до потреб студентів закладу.  

 Під час візиту у Подільський спеціальний ко-

ледж Роберт Хей, разом із волонтерами Владом Дорудою 

та Софією Бойко зустрівся із студентами закладу. Під час 

зустрічі Роберт Хей розповів про свій власний досвід ви-

вчення іноземних мов, а 

також хоббі допомагати 

дітям і робити добро 

людям, подорожувати і 

навчатись. Студенти 

коледжу, у свою чергу, 

розповіли про своє на-

вчання, власні перемоги 

у навчанні, спорті, про 

творчі здобутки та дося-

гнення, поступи у громадській роботі та обговорювали 

власні соціальні проекти. 

Дякуємо гостям коледжу за 

приємне спілкування, кори-

сну інформацію та гарні 

враження, що мотивують 

до нових звершень.  

 Під час візиту до 

Подільського спеціального 

коледжу гості коледжу Ро-

берт Хей, меценат з США, 

та ініціативні волонтери Владислав 

Доруда і Софія Бойко також ознайо-

милась із історією міста, визначни-

ми місцями та архітектурою. Вті-

лення семи культур та їх вплив на 

архітектуру й життя міста в цілому 

вкрай зацікавило гостей Подільсько-

го спеціального коледжу.  

 Директор коледжу Тріпак 

Мар’ян Миколайович вручив гос-

тям коледжу подарунки як приємну 

згадку про 

коледж та місто Кам’янець-

Подільський, а також презенту-

вав Роберту Хею та Владу Дору-

ді свою книгу “Психологія фі-

нансів”.   

 Бакуменко Катерина, 

студентка групи  С-11,  подарува-

ла Роберту Хею власну картину 

та подякувала меценатам 

за підтримку.   

 Щиро дякуємо ме-

ценату коледжу Роберту 

Хею та ініціативним воло-

нтерам Владу Доруді і 

Софії Бойко за увагу до 

коледжу та небайдужість 

до проблем студентів за-

кладу, за приємне спілку-

вання, матеріальну допо-

могу та тепло, яке ви подарували нашим студентам, відві-

давши Подільський спеціальний навчально -

реабілітаційний соціально-економічний коледж.  
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Випуск — 2019 

Закінчення на стор. 10 

 24 червня в Подільському 

спеціальному коледжі відбулося 

урочисте вручення дипломів 

молодших спеціалістів та випус-

кний вечір. Святкова атмосфера 

панувала у коледжі та, зокрема, в 

літньому театрі закладу, в яко-

му відбувались уро-

чистості. Випускники та їх батьки й рідні, 

викладачі згадували найяскравіші миттєвості 

навчання у коледжі й вітали 

одне одного, фотографувались, 

щоб назавжди запам'ятати цю 

щасливу мить, з якої розпочи-

нається справжнє доросле жит-

тя випускників у професії. Так, 

навчання в коледжі - найкращі 

роки юності студентів.  

 Випускники Подільсь-

кого спеціального коледжу урочистою ходою увійшли до 

святкового літнього театру закладу. На початку урочис-

тості звучав Держа-

вний гімн України. 

Ще мить і студенти 

стануть дипломова-

ними спеціаліста-

ми. Диплом молод-

шого спеціаліста 

відкриває багато 

можливостей, перспектив, кожен 

обирає сам - навчатись далі чи роз-

починати працювати з дипломом 

молодшого спеціаліста.  

 З урочистою подією у житті 

випускників та усіх присутніх  

привітав директор коледжу Тріпак 

Мар'ян Миколайович, Заслуже-

ний працівник освіти України, 

к.е.н., доцент, який подякував ба-

тькам за таких гарних і розумних 

дітей, за терпіння й розуміння, а 

випускникам побажав нада-

лі упевнено прямувати до 

своєї мети, продовжувати 

навчатись, наполегливо пра-

цювати та запам'ятати цю 

прекрасну мить, коли вони 

стали дипломованими спеці-

алістами, мріяти й перемага-

ти усі труднощі у житті.  

 Д и р е к т о р  к о л е -

джу Тріпак Мар'ян Мико-

лайович, Заслужений праців-

ник освіти України, к.е.н., 

доцент, урочисто вручив ви-

пускникам дипломи молод-

шого спеціаліста з відзнакою.  

 Неймовірна та 

прекрасна мить отриман-

ня випускниками дипло-

ма молодшого спеціаліс-

та  з рук директора коле-

джу Тріпака Мар'яна 

Миколайовича, Заслуже-

ного працівника освіти 

України, к.е.н., доцента.  

 З успішним закін-

ченням навчання та з отриманням дипломів випускників 

привітав Олександр Ковальчук, 

ініціативний, талановитий, креати-

вний голова Студентської ради, 

студент коледжу, а ще він Прези-

дент Дебатного клубу, ініціатор та 

організатор Дебатних турнірів, 

молодіжних заходів, член Молоді-

жної ради та ін. Олександр Коваль-

чук побажав усім успіху, натхнен-

но працювати, бути активними, 

ефективно застосовувати здобуті 

знання у професії та у житті.  

 У день отримання дипломів випускники Поділь-

ського спеціального коледжу  долучились до флешмобу 

"Ековипускний" на 

заклик Міністра освіти 

і науки України Лілії 

Гриневич та Міністра 

екології Остапа Сме-

реки. Висаджуючи в 

літньому театрі коле-

джу дерево з іменною 

табличкою "Випуск 

2019 року", випускни-

ки бажають залишити 

про себе гарні спогади. 

 В щасливі миті випускно-

го вечора для випускників 2019 

року звучали добрі, гарні слова, 

а також пісні у виконанні студе-

нтів Подільського спеціального 

коледжу. Так, пісню-побажання 

"Грає сонце" у подарунок випу-

скникам виконала Анна Таран, 

студентка коледжу, що навчаєть-

ся на бакалавраті зі спеціальнос-

т і  2 3 1 

«Соціальна 

робота» (група С - 21б ).   

 Куратори груп за роки на-

вчання стали мудрими наставника-

ми для студентів-випускників, щи-

ро ділилися своїм життєвим досві-

дом і мудрістю. З вітальним сло-

вом до випускників звернулась 

Герасимова Тамара Іванівна, 

куратор групи О-31, викладач ка-

федри обліку і оподаткування.  



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо, щоб поруч з вами завжди 

були вірні і щирі друзі, 

удача та успіх у роботі та 

у житті. 

До сотні літ дожить  

без горя і журби, 

Від гір, від сонця, від калини 

Всіх благ земних – з роси й води 

Бажаємо Вам нині! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо здоров'я, сонця у 

зеніті, 

Любові, доброти і щастя по-

вен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 

І соняхом квітує золотим. 

У радісний і світлий 

день  

Вашого народження 

бажаємо Вам щасли-

вого сьогодні і світло-

го завтра, красивих 

мрій і їх здійснення!  

Бажаємо терпіння і здоров'я, 

проміння  сонця в  

ранішню пору, 

Любові, щастя, радості,  

достатку 

 Нехай у серці розквітає  

весна,  

На многії і многії літа. 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо Вам квітів 

та мирного неба, 

Грошей та здоров'я 

ще більше,  

ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато дає, 

Зозуля сто років життя накує. 
 

Життя хай дарує чудові моменти, 

Яскраві емоції, гарні презенти 

І друзів найкращих, з якими  

надійно, 

Хай Господь дарує надію й тепло. 

На довгі літа, на щастя й добро! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Хай будуть з Вами здоров'я та си-

ла, 

Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали ви втоми! 

Хай мир і злагода будуть у домі. 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай завжди Вам всміхається 

доля, 

Несуть тільки радість з собою 

роки. 

Хай щастя й 

здоров'я не 

зрадять ніко-

ли, 

Хай збудуться мрії, бажання й 

думки! 

 Бажаємо від усієї душі тільки сонячних та 

яскравих днів, міцного здоров’я та життєвої на-

снаги, професійних успіхів та 

особистих творчих досягнень, 

сімейного щастя, злагоди та доб-

робуту у Вашій оселі. Бажаємо 

незгасаючого інтересу до науки, 

нових ідей та наснаги.  

Валіцьку Людмилу Олегівну  

Киселюка  Максима Павловича  

Шморгал Ольгу Іванівну  

Каспрова Василя Івановича  

Козак Валентину Володимирівну  

Дутку  Вікторію Григорівну  

Свириду Ольгу Василівну 

Тимкова Андрія Олександровича  

Блажко  Наталію Василівну  
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Державний комплексний екзамен 

 З напутнім словом до випускників та зі словами 

подяки до директора та викладачів коледжу  звернулись 

батьки випускників - Журило 

Аліна Миколаївна та Квітін-

ський Василь Іванович. Бать-

ки випускників вручили дирек-

тору коледжу Тріпаку Мар'я-

ну Миколайовичу запашний 

коровай, як символ вдячності за 

нелегку працю упродовж років. 

 Вже дипломовані спеціа-

лісти закружляли на випускному вечорі у танці з батька-

ми, викладачами, рідними, директором коледжу, згадую-

чи про незабутні роки студентського життя і мріючи про 

майбутнє. Чарівну пісню усім присутнім подарував 

Юрій Картиннік, випускник спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування".  

 Після чарівного танцю випускники коледжу - 2019 

висловили подяку директору 

коледжу Тріпаку Мар'яну Ми-

колайовичу, Заслуженому пра-

цівнику освіти України, к.е.н., 

доценту, викладачам закладу, 

вихователям та усім працівни-

кам Подільського спеціального 

коледжу та подарували пісню. 

Випускники 2019 року на випускному вечорі подарували 

пісню-побажання усім - директору коледжу, кураторам, 

вихователям, усім членам дружньої сім'ї під назвою По-

дільський Коледж. Дирек-

тор коледжу, Тріпак Мар'ян 

Миколайович, Заслужений 

працівник освіти України, 

к.е.н., доцент, подякував 

усім випускникам за такі 

зворушливі слова. Щира 

пісня у 

виконан-

ні випускниці Наталії Вигівської 

прозвучала як яскраве побажання й 

подяка усім працівникам Подільсь-

кого спеціального коледжу за всі 

роки подарунок.  

 Випускний вечір – це закін-

чення перед великим початком. Це – 

підсумок натхненної праці виклада-

чів, сумлінного навчання студентів, 

вболівання за своїх 

дітей батьків.  
 Подільський 

спеціальний коледж  

завжди пишатиметь-

ся своїми студентами  

та випускниками, 

двері Подільського 

спеціального коле-

джу завжди відкриті 

для усіх!  

Закінчення. Початок на стор. 8 

  21-22 червня студенти груп С-31 та С-32 

спеціальності 231 «Соціальна 

робота» складали комплексний 

екзамен. Голова екзаменаційної 

комісії - Кумков Дмитро Леоні-

дович, магістр з права та магістр 

публічного адміністрування, го-

ловний спеціаліст у секретаріаті 

Кабінету Міністрів України; чле-

ни комісії та екзаменатори: Федо-

рчук Віктор Миколайович – к.психол.наук, доцент, викла-

дач кафедри соціальної роботи та психології (заступник голо-

ви комісії), Топорівська Ярослава Володимирівна – к.п.н., 

доцент Тернопільського національного педагогічного універ-

ситету імені Володимира Гнатюка, Дужева Олена Григорів-

на – в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології.  

 Після екзамену голова та члени комісії оголосили 

результати складання іспиту й привітали студентів із присво-

єнням кваліфікації «Соціальний працівник», а також побажа-

ли успіхів у професії, постійно удосконалювати здобуті знан-

ня, нових перемог та досягнень. До привітань долучився ди-

ректор коледжу Тріпак Мар’ян Миколайович, Заслужений 

працівник освіти України, к.е.н., доцент, який також побажав 

студентам продовжувати навчання, не зупинятися на досяг-

нутому й впевнено прямувати до своєї мети. Студентів приві-

тали батьки та куратори груп – Погорецька Ольга 

Феофанівна (куратор групи С-31) і Складанівський Олег 

Леонідович (куратор групи С-32).  

22-23 червня студенти груп О-31 та О-32 спеціальності 071  

«Облік і оподаткування», а також студенти групи Е-31 

с п е ц і а л ь н о с т і  0 5 1 

«Економіка» складали 

комплексний екзамен. Го-

лова екзаменаційної комісії 

– Квасовський Олександр 

Романович, к.е.н., доцент, 

заступник директора На-

вчально-наукового інститу-

ту інноваційних освітніх 

технологій ТНЕУ; члени 

комісії та екзаменатори: Тріпак Мар’ян Миколайович - 

к.е.н., доцент, викладач кафедри фінансів, економіки та 

економічної кібернетики, директор коледжу, Гуменюк 

Ірина Леонтіївна - к.е.н., в.о. заступника директора з нау-

кової, інноваційної та міжнародної діяльності, викладач 

кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики, 

Годнюк Ірина Валентинівна - к.е.н., доцент, в.о. завіду-

вача кафедри фінансів, економіки та економічної кіберне-

тики, Шевчук Наталія Станіславівна – викладач кафед-

ри обліку і оподаткування. Після екзамену голова та чле-

ни комісії оголосили результати складання екзамену, при-

вітали студентів із отриманням диплому молодшого спеці-

аліста зі спеціальності «Облік і оподаткування» і 

«Економіка» й побажали успіхів у майбутній професії, 

продовжувати навчатись, працювати. Тріпак Мар’ян Ми-

колайович побажав студентам оптимізму, нових перемог, 

сміливо застосовувати свої знання у житті та майбутній 

професії, вірити у свою мрію та працювати. Вітаємо! 
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

 

      

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай цей день стане першою сходинкою на 

шляху до нових починань і відк-

риттів у вашому житті. Бажаємо, 

щоб поруч з вами завжди були 

дбайливі і щирі друзі, удача не 

забувала заглядати до вас  як 

можна частіше! 

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, раді-

сних подій, щасливих посмішок навколо,  

вірних друзів, а ще приємних 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! 

У цей святковий день бажаємо 

побільше посмішок, радості, сміху,  

успіхів, чудового настрою, багато-

багато здоров’я. 

Хай сонечко світить із ясного неба,  

Бажаємо усього, чого тільки треба, 

Хай доля дарує довгого віку, 

Доброго здоров’я і щастя без ліку! 

Хай буде життя позитивним, 

Веселим, чудовим, активним, 

Багатим, щасливим і плідним, 
Цікавим, блискучим і гідним! 

Нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди. Здоро-

в’я, щастя, довгих років! І кожен день народження не-

хай залишає добрий слід! Успіхів, позитиву,  

натхнення, вірних друзів,  

удачі у всіх починаннях!  

Здоров'я, щастя та добра, наснаги, 

успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас хай буде все 

у вас гаразд! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо невичерпного запасу 

здоров’я. Щоб кожен день супро-

воджувався радісними подіями і 

посмішкою на обличчі.  

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, щирих почуттів, 

яскравих барв життя та тільки радісних емоцій, гарних 

новин та чудового настрою на кожен день. 

Вітаємо з Днем народження 

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

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

Брюсову Крістіну Вікторівну  

Бойко Лесю Михайлівну 

Московчук Єлизавету Володимирівну  

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

Бугаєнко Юлію Миколаївну  

Боднарчук Аліну Юріївну  

студентів О-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Журила Володимира Миколайовича 

Лисака Владислава Володимировича   

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

Коваленка Ростислава Андрійовича 

Гусєва Максима Романовича  

студентів С-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Глібку Олександра Олександровича 

 Кирилюк Наталію Олександрівну  

Корнійчук Іванну Володимирівну 

Любого Олександра Михайловича  

Чернець Аліну Миколаївну  

студентку Е-11  групи І курсу  спеціально-

сті 051 «Економіка»  

Ткачук Анастасію Володимирівну  

студентку О-11 групи І курсу  спеціально-

сті 071 «Облік і оподаткування»  

Томусяк Ніну Валеріївну  

студентів С-11 групи І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Одноволова Ігоря Анатолійовича  

Бакуменко Катерину Григорівну 

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

Вітаємо з Днем народження 

Яковенко Вікторію Андріївну  

Мастикаш  Уляну Олександрівну  

студентів О-23 групи ІІ курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

Мацюк Тетяну Володимирівну 

Трасковського Валерія Станіславовича  
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Літературна студія “Дивослово” 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

Свої матеріали для публікації, пропозиції та побажання щодо наповненості номеру журналу надсилайте за електронною адресою 

marinavoloshchuk@i.ua  або marinabormv@gmail.com  
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Вітаємо 

Картина власними руками 

Шевченко 
 

Люблю читати я книжки 

І особливо про життя 

Про це писав Тарас колись 

Він вірив в світле майбуття. 

 

Життя його було складне 

Побої він терпів від дяка 

І потім, бувши в казематі, 

До Господа звертавсь всіляко. 

 

Просив він визволення в Нього 

Щоб повернутись до життя 

Щоби побачити всіх друзів 

Він знову вірив в майбуття. 

 

Ми не забули про Тараса, 

Читаємо його завжди. 

Знов відкриваю кожну книжку, 

Неначе бачу я сліди. 

 

Бо ним захоплюються всі – 

Звертаюся до нього в думках. 

Тарасе! Жив би ти віки – 

І я б робив тобі дарунки! 

 

Ігор Одноволов 

 Альмов Євге-

ній, студент групи С-

11, спеціальності 231 

“Соціальна робо-

та” (куратор — Сторо-

жук Наталія Романів-

на) виготовив власно-

руч картину “Спаси и сохрани”. 

Цікаво, що ця картина вишита з 

використанням різних технік виши-

вки, якими володіє Євгеній.   

 Щиро радіємо таким тала-

новитим студентам та бажаємо 

натхнення й далі створювати не-

перевершені  шедеври власноруч, 

вдосконалюючись та вивчаючи 

все нові техніки. 


