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 Студенти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу вирушають на збори Паралімпійської збірної України з волейболу сидячи до Іспанії 

(острів Тенеріфе). 

 Директор коледжу Тріпак Мар’ян Миколайо-

вич, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти Украї-

ни, висловив подяку студенткам коледжу, які входять до 

складу Паралімпійської збірної з волейболу сидячи — 

Кароліні Дімітрішиній, Анастасії Владичинській та 

Катерині Ільчук, а також тренерам: “Серце щемить і 

гріє від радості за наших вихованців Королінку, Насте-

ньку і Катеринку. Наші дівчата гордість нашо-

го Подільського Коледжу!!!Наш прапор Подільського коледжу в Іспанії, 

Японії та й по всьому світу! Ми вас дівчата любимо. Дякую всій команді. 

Дякую тренеру. Ви - найкрутіші!!! ”. 

Вітаємо наших студенток та бажаємо успіхів у спортивних змаганнях! 

Збори трудового колективу 

Засідання Вченої ради коледжу 

Спортивна гордість коледжу 

Сесія у коледжі Ст.14 
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  Слово директора 

Вектор (№25) 31.12.2019 

І Міжнародна наукова студентська  

конференція 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Ось і підійшов до завершення 

2019 рік. Цей рік приніс нам багато 

позитиву та значних досягнень. Ми 

значно зміцнили, порівняно з поперед-

німи роками, матеріально-технічну 

базу коледжу, ми успішно створюємо у коледжі безбар'єрне середо-

вище для студентів маломобільних груп (студентів, які пересувають-

ся на візках/ходунках), наша бібліотека збагатилась художньою та 

навчальною літературою, а викладачами було розроблено багато на-

вчальних, навчально-методичних посібників, монографій, які зайняли 

почесне місце у бібліотеці закладу, ми маємо можливість пишатися 

успіхами та високими показниками студентів у навчанні, спорті, ку-

льтурно-освітній та науково-дослідній діяльності.  

Пріоритет для нашого вищого навчального закладу - навчальний 

процес, наукова робота і фізкультурно-оздоровча реабілітація наших 

вихованців коледжу.  

Ще 4 роки тому, про науку у технікумі можна було тільки мріяти! 

Сьогодні коледж показує гарні результати, які можна прирівняти до 

рівня окремого факультету університету чи інституту!  

Цей рік дійсно був успішний та насичений важливими для нас 

подіями, але попереду є ще багато планів, задумів та сподівань. Осві-

та — це безперервний розвиток.  

Тому бажаю студентам коледжу не зупинятися на досягнутому, 

сміливо торувати шлях у майбутнє. Відкривати нові вершини і пере-

магати. Саме відданою працею людина стає духовно багатою та успі-

шною у житті. 

Шановні викладачі! Щиро дякую вам за наполегливу працю та 

бажаю вам натхнення, нових творчих здобутків, нехай новий 2020 рік 

буде плідним та успішним. 

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Директорат 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги 

та студенти! 
 

15-16 листопада  

відбулась І Міжнародна 

наукова студентська кон-

ференція з дистанційною 

формою участі “Молодь і 

науковий прогрес у соціаль-

но-економічному просторі суспільства”.  

 Метою конференції є залучення сту-

дентів до науково-дослідної діяльності, обмін 

знаннями та досвідом, визначення сучасних 

інноваційних тенденцій та перспектив розви-

тку у науці, об’єднання молоді навколо пи-

тань у сфері економіки, природничих та гу-

манітарних наук та соціальної роботи.  З а 

результатами конференції сформовано елект-

ронний та друкований збірник  

матеріалів у трьох томах: “Економічні нау-

ки”, “Природничі та гуманітарні науки”, 

“Соціальна робота”. З електронним варіан-

том збірника можна ознайомитись на на офі-

ційному  

сайті коледжу http://posek.km.ua/ та за поси-

ланнями: “Економічні науки” - http://

posek.km.ua / i mages / s to r ies /news2020 /

tom_1_ekonomichni_nauky.pdf; “Природничі 

та гуманітарні науки” - http://posek.km.ua/

i m a g e s / s t o r i e s / n e w s 2 0 2 0 /

tom_2_pryrodnychi_ta_humanitarni_nauky.pdf ; 

“Соціальна робота” - http://posek.km.ua/

i m a g e s / s t o r i e s / n e w s 2 0 2 0 /

tom_3_sotsialna_robota.pdf 

Дякуємо усім за плідну співпрацю! 

 

Ірина ГАРБАРЕЦЬ 

 13 грудня в 

Подільському спеціа-

льному навчально-

р е а б і л і т а ц і й н о м у 

с о ц і а л ь н о -

економічному коле-

джі відбулось засі-

дання Директорату 

коледжу. Тема - 

діяльність ко-

леджу у 2019 

році, допуск 

студентів закла-

ду до зимової 

екзаменаційної 

сесії.  

 На засі-

данні заслуха-

но звіти кура-

торів академі-

чних груп, зві-

ти протипо-

жежної безпе-

ки, обговорю-

вався план 

роботи на 

2020 рік, також 

вирішувались 

нагальні питання, члени Директорату голосували за 

допуск до зимової сесії студентів, які виконали навча-

льний план.  

 

Вітаємо студентів та бажаємо  

успішного складання іспитів упродовж зимової 

екзаменаційної сесії.  



Не будь байдужим! 

Вектор (№25) 31.12.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

  

 На виконання листа Одеської Ради директорів закладів вищої осві-

ти І-ІІ рівнів акредитації та з метою надання благодійної допомоги Оде-

ському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, 

який постраждав внаслідок пожежі, у Студентській раді Подільського 

спеціального коледжу було створено ініціативну групу та виготовлено 

скриньку для збору коштів для допомоги постраждалим.  

 

Запрошуємо усіх долучитись до благодійної акції!  

Не будь байдужим!  

Перемога і гордість коледжу! 

 07 грудня відбувся об-

ласний етап ХХ Міжнародно-

го конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика на 

базі Хмельницького облас-

ного інституту післядиплом-

ної педагогічної освіти.  

 Серед учасників конку-

рсу – студентка Подільського 

спеціального коледжу  - Чеса-

новська Катерина Михайлі-

вна (Е-21 група ІІ курсу, спе-

ціальність 051 «Економіка»), 

яка посіла 3 місце (27, 5 б.) у 

обласному етапі ХХ Міжнаро-

дного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

(керівник – Місько Алла Михайлівна).  

 Метою Конкурсу є сприяння утвердженню стату-

су української мови як державної, піднесення її прести-

жу, виховання у молодого покоління українців поваги до 

мови свого народу.  

 Вітаємо Катерину Михайлівну та її наукового 

керівника Місько Аллу Михайлівну та бажаємо не 

зупинятися на 

до сяг н уто м у, 

упевнено пря-

мувати до своєї 

мети й збагачу-

ватися новими 

знаннями й на-

вичками. 

 Приємно, 

що студенти 

По дільсько го 

с п е ц і а л ь н о г о 

коледжу сум-

лінно навчають-

ся, а викладачі 

закладу плека-

ють в студентів любов до рідної мови й літератури, 

повагу до українських традицій та звичаїв. 

Бінарне заняття 

 03 грудня у Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному 

с о ц і а л ь н о -

економічному коле-

джі Іриною Леонтіїв-

ною Гуменюк, заступ-

ником директора з нау-

кової, інноваційної та 

міжнародної діяльнос-

ті, к.е.н. та Людмилою 

Миколаївною Євчук, 

головним державним 

ревізором-інспектором відділу аудиту платників Ка-

м'янець-Подільського, Дунаєвецького районів, управ-

ління аудиту ГУ ДФС у Хмельницькій області прове-

дено бінарне заняття з навчальної дисципліни 

«Аудит» на тему: «Організаційні основи здійснення 

аудиторської діяльності» із використанням структур-

но-логічних схем, на якому застосовано дуальну фор-

му навчання, основним завданням якої є усунення 

основних недоліків традиційних форм і методів навчання 

майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву 

між теорією і практикою, освітою й виробництвом та 

формування спеціальних (фахових) компетентностей.  

 На даному занятті було апробовано тему педаго-

гічного досві-

ду Ірини Леон-

т і ї в н и : 

« П р а к т и к а 

використання 

структурно -

логічних схем 

як форма реа-

лізації компе-

тентнісного 

підходу», що 

якісно покра-

щило засвоєння 

поданого матеріалу студентами.  

Марина ВОЛОЩУК 

Олена БАЧИНСЬКА 



Всеукраїнський науково-практичний семінар у коледжі 

Вектор (№25) 31.12.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

 05 грудня в Подільському спеціальному коле-

джі  з ініціативи кафедри соціальної роботи та психології 

відбувся Всеукраїнський науково-практичний семі-

нар "Психічне здоров'я персоналу освітніх організа-

цій та його профілактика".  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернувся 

Федорчук Віктор Миколайович, к. псих. н., доцент та 

Тріпак Мар'ян Миколайович, директор коледжу, к. е. 

н., доцент, заслужений працівник освіти України.  

 У ході семінару об-

говорювались наступні 

доповіді: "Методологічні 

засади вивчення психічного 

та психологічного здоров'я 

людини" (Савчин М. В., д. 

псих. н., професор, завіду-

вач кафедри психології 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка), "Методи 

психологічного виходу з ситуацій, що призводять до син-

дрому вигорання в процесі професійної дільнос-

ті" (Панчук Н.П., к.псих.н., доцент, доцент кафедри 

психології освіти КПНУ ім. І.Огієнка), "Основні чинники 

синдрому емоційного виго-

рання працівників соціоно-

м і ч н и х  п р о ф е -

сій" (Федорчук В.М., 

к.псих.н., доцент, викла-

дач Подільського спеціа-

л ь н о г о  к о л е д ж у ) , 

"Психологія фінансово-

економічної діяльності 

інклюзивного коледжу у 

сфері оздоровчої парадигми" (Тріпак М.М., к.е.н., до-

цент, заслужений працівник освіти України, директор 

коледжу; Гарбарець І.А., викладач Подільського спеціа-

льного коледжу), 

"Прокрастинація 

як чинник впливу на 

психічне здоров'я 

л ю д и -

ни" (Комарніцька 

Л.М., к.філол.н., 

викладач Подільсь-

кого спеціального 

коледжу; Борови-

сюк Т.В., викладач 

Подільського спеці-

ального коледжу), "Психічне здоров'я освітян та його 

збереження" (Кучеров Г.Г., к.істор.н., доцент, викладач 

Подільського спеціального коледжу), "Духовні критерії 

навчально-виховного процесу із забезпечення психічного 

з д о р о в ' я  п е р с о н а л у  о с в і т н і х  о р г а н і з а -

цій" (Дудченко В.С., к.філос.н., доцент, викладач По-

дільського спеціального коледжу; Вольська А.О., к.е.н., 

доцент, викладач Подільського спеціального коледжу); 

"Формування гармонійно розвиненої особистості з ура-

хуванням екологічних умов" (Марчак Т.А., к.філол.н., 

викладач Подільського спеціального коледжу), 

"Релаксація як засіб зняття напруги та збереження пси-

хічного здоров’я фахівців соціа-

льної сфери" (Жиляк Н.В., 

к.псих.н., викладач Подільського 

с п е ц і а л ь н о г о  к о л е д ж у ) , 

"Причини, прояви та профілак-

тика професійного вигорання 

педагога" (Загалевич В.Л., ви-

кладач Подільського спеціально-

го коледжу), "Психічне здоров’я 

та психопрофілактика захворю-

вань як умова ефективної профе-

сійної діяльності педагога" (Волощук М.Б., викладач 

Подільського спеціального коледжу), "Методи профілак-

тики та подолання професійного вигоран-

ня" (Дужева О.Г., викладач Подільського спеціального 

коледжу; Пещанюк Н.О., викладач Подільського спеціа-

льного коледжу), "Охорона психічного здоров’я в умовах 

ведення АТО" (Гуменюк І.М., викладач Подільського 

спеціального коледжу), "Передумови професійного виго-

рання викладачів вищої школи" (Палилюлько О.М., 

к.істор.н., ви-

кладач Поділь-

ського спеціа-

льного коле-

д ж у ) , 

"Психічне здо-

ров’я як фак-

тор ефектив-

ності діяльно-

сті працівника 

с о ц і а л ь н и х 

служб: зарубі-

жний дос-

від" (Гуменюк І.Л., к.е.н., заступник директора з науко-

вої, інноваційної та міжнародної діяльності Подільського 

спеціального коледжу; Боршуляк Н.С., викладач Поділь-

с ь к о г о  с п е ц і а л ь н о г о  к о л е д ж у )  т а  і н . 

 Проблематика доповідей надзвичайно актуальна, 

оскільки під час обговорення доповідей виникали диску-

сії та активне обговорення питань психічного здоров’я, 

емоційного вигорання та особливостей його профілакти-

ки.  

Щиро дякуємо усім учасникам семінару та  

сподіваємось на подальшу співпрацю. 

Марина ВОЛОЩУК 



Міжнародний день людей із інвалідністю    

Вектор (№25) 31.12.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Вистава “Потрібен брехун” 

Ст. 5 

 02 грудня у Міському будинку культури від-

булася вистава Тернопільського академічного обла-

сного українського драма-

тичного театру ім. Т. Г. Ше-

вченка та студентів Терно-

пільського національного 

педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка (кафедра 

театрального мистецтва) 

«Потрібен брехун» (режисер

-постановник В’я-

чеслав Хім’як, 

народний артист 

України, профе-

с о р ) . 

 Чудова, прекрасна 

робота акторів 

подарувала нашим 

студентам незабут-

ній час, відчуття 

радості та легкості. Кумедна і повчальна вистава вчить 

нас найголовнішого - брехня до добра не доведе!  

 А наслід-

ки можуть бути 

дуже непередба-

ч у в а н и м и . 

Браво, актори!!!  
 І величез-

не ДЯКУЄМО за 

подарунок до 

Міжнародного 

дня людей з інвалід-

ністю міському голо-

ві Михайлу Сімаш-

кевичу, заступнику 

міського голови Сав-

чуку Вадиму Анато-

лійовичу  та нашому 

найкращому дирек-

тору  Тріпаку Ма-

р’яну Миколайовичу, к.е.н., доценту, заслуженому пра-

цівнику освіти України.  

Надія ПЕЩАНЮК 



Ст. 6 Вектор (№25) 31.12.2019 

Спортивна гордість коледжу 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 04 грудня в приміщенні НВК № 13 відбулись 

урочистості та нагородження спортсменів до Дня лю-

дей з інвалідніс-

тю.  На заході 

були присутні: 

П а в л о в с ь к и й 

Степан Іванович, 

заступник дирек-

тора департаменту 

гуманітарної полі-

тики, завідувач 

відділу молоді та 

спорту Кам’янець-

Подільської місь-

кої ради; Шкира Лілія Сергіїв-

на, заступник завідувача відділу 

молоді та спорту Кам’янець-

Подільської міської ради; Ольхо-

ва Тетяна Петрівна, начальник 

регіонального центру з фізичної 

культури і спорту «Інваспорт»; 

Коробчук Василь Павлович, 

спеціаліст центру «Інваспорт»; 

тре-

нери, спортсмени, викла-

дачі й студенти Подільсь-

кого спеціального коле-

джу.  

 На заході відбулось 

нагородження призерів 

міських та обласних зма-

гань з настільного тенісу, 

шахів, шашок, легкої ат-

летики та визначення 10-

ки кращих спортсменів.  

 Приємно, що студенти 

Подільського спеціального 

коледжу активно займаються 

спортом та мають значні здо-

бутки, виборюють призові міс-

ця на рівні міста, регіону, дер-

жави та за кордоном, а також 

входять до славної когорти 

к р а щ и х  с п о р т с м е н і в 

"Інваспорт" 2019 року!  

Вітаємо!  

 Вітаємо студентів та 

викладачів Подільського спе-

ціального коледжу, які увійш-

ли у Десятку кращих спорт-

сменів «Інваспорт» 2019 року.  
 Ось так виглядає список 

10 кращих спортсменів 

«Інваспорт» 2019 року:  

1. Трушев Віталій – заслу-

жений майстер спорту 

України, призер Кубку 

світу з футболу;  

2. Дімітрішина Каро-

ліна – майстер спорту, 

бронзова призерка Чем-

піонату Європи з во-

лейболу сидячи;  

3. Ільчук Катерина – 

бронзова призерка Чемпіонату Європи з волейболу сидя-

чи;  

4. Тесленко Петро – чемпіон України з легкої атлетики;  

5. Іваськова Марина - чемпіонка України з легкої атлети-

ки;  

6. Шварчевський Дмитро – срібний призер Чемпіонату 

України з легкої атлетики;  

7. Крижук Олег - – срібний призер чемпіонату України з 

легкої атлетики;  

8. Ковальчук Віктор – срібний призер Чемпіонату Украї-

ни з футболу;  

9. Балакай Антон – срібний призер Чемпіонату України з 

футболу;  

10. Небельський Олександр – срібний призер Чемпіонату 

України з настільного тенісу.  

Вітаємо та пишаємося нашими студентами,  

викладачами, їх досягненнями!  

Бажаємо успіху у всіх ваших починаннях!  

Віримо в успіх кожного з вас!  

Антон БАЛАКАЙ  

Ольга ПОГОРЕЦЬКА 



Ст. 7 Вектор (№25) 31.12.2019 

Інструктажі та тренінги з питань протипожежної безпеки 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 На виконання листа Міністерства освіти і науки 

України № 1/9-752 від 10.12.2019 "Щодо посилення проти-

пожежного та техногенного захисту об'єктів, проведення 

позапланових ін-

структажів з без-

пеки життєдіяль-

ності" та листа 

Управління з пи-

тань надзвичайних 

ситуацій та цивіль-

ного захисту насе-

лення Кам'янець-

Подільської місь-

кої ради № 164 від 

13.12.2019 р., а та-

кож наказу Тріпа-

ка Мар'яна Миколайовича директора коледжу № 407 

від 13.12.2019 р. "Про посилення протипожежного та те-

хногенного захисту об'єктів, проведення позапланових ін-

структажів з безпеки життєдіяльності в закладі освіти" 

в Подільському спеціальному коледжі  з 16 грудня прове-

дено ряд заходів з питань пожежної безпеки. 

 Так, 16 грудня викладач навчальної дисципліни 

"Захист Вітчизни" Складанівський Олег Леонідович, 

провів зі студентами інструктаж з питань пожежної безпе-

ки та правил поведінки студентів під час виникнення 

надзвичайної події, в тому числі пожежі, та практичне 

відпрацювання питань з евакуації студентів та пра-

цівників коледжу. 

 Цього ж дня 

Складанівський Олег 

Леонідович провів 

практичний тренінг з 

евакуації зі студента-

ми та викладачами 

закладу.  

 На тренінгу Олег 

Леонідович ознайомив 

усіх присутніх із пра-

вилами поведінки на 

випадок виникнення 

надзвичайних ситуа-

цій, у тому числі поже-

жі, порядком дій під 

час евакуації.   

 17 грудня проведено інструктаж та перевірку 

знань у працівників чергової служби коледжу вимог 

загальних інструкцій з пожежної та техногенної безпе-

ки, здійснення контролю за додержанням протипоже-

жного стану, огляду територій і приміщень, порядку 

ввімкнення освіт-

лення, а також дій 

у разі виявлення 

пожежі та спрацю-

вання засобів по-

жежної сигналіза-

ції. 

 Інструктаж 

передбачав також 

практичне засто-

сування навичок 

гасіння пожежі на 

штучно створеній тренувальній ділянці, розташо-

ваній на території закладу.  

 Таким чином, з 16 по 17 грудня в Подільському 

спеціальному коледжі проведено ряд заходів з питань 

пожежної безпеки та правил поведінки студентів під 

час виникнення надзвичайної події, в тому числі поже-

жі, практичні тренінги з евакуації зі студентами та 

викладачами закладу.  Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 8 Вектор (№25) 31.12.2019 

Вітаємо 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 В Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі в рамках Все-

українського тижня права відбулась інформативна година за участю викладачів кафедри інформаційної діяль-

ності, документознавства та фундаментальних дисциплін - 

Загалевич Валентини Леонідівни, Шморгал Ольги Іванів-

ни, Марчак Тетяни Андріївни та зустріч студентів закладу з 

інспектором ювенальної превенції, лейтенантом Кам’янець-

Подільського відділу поліції Семіряковою Роксоланою Ми-

хайлівною на тему - "Відповідальність неповнолітніх".  

 Семірякова Роксолана Михайлівна розповіла про 

кримінальну та адміністративну відповідальність неповноліт-

ніх за правопорушення. Під час зустрічі Роксолана Михайлівна 

разом із студентами закладу аналізувала конкретні ситуації 

про правопорушення та поінформувала студентів про покаран-

ня, передбачене чинним законодавством України.  

 Так, серед неповнолітніх є поширеною думка, що до 

повноліття за їх правопорушення відповідають батьки. Але, 

насправді, це твердження є помилковим. Законодавством 

передбачено конкретні випадки, коли юридична відповідаль-

ність неповнолітніх починається з 16 років, а за вчинення деяких кримінальних злочинів і з 14 років. Виклада-

чі закладу детально розглядали питання про злочини проти власності, проти громадської безпеки, злочини проти 

громадського порядку та моральності, а також акцентували увагу студентів на юридичній та адміністративній від-

повідальності неповнолітніх.  

 Інформативна година у коледжі 

Колектив Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу щиро вітає усіх з Новим роком і Різдвом Христовим!  

Бажаємо в новому році казкового настрою, щирих посмішок, вірних друзів навколо, 

нехай збуваються всі мрії, а рідні і близькі дарують тільки радість. Бажаємо вам миру, 

добра, здоров’я і щастя, адже це найголовніше. Нехай Новий рік і Різдво Христове стануть початком  

нового успішного року, який буде для нас щедрим на добрі справи та здобутки.  

З Новим роком та Різдвом Христовим!  

Ольга ШМОРГАЛ 



Ст. 9 Вектор (№25) 31.12.2019 

Захист магістерських робіт 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 У рамках співпраці Подільського спеціального на-

вчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу  з Тернопільським національним економічним універ-

ситетом на базі коледжу науково-педагогічними праців-

никами ТНЕУ здійснювалась підготовка магістрів за спе-

ціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

ОПП «Державна служба» ТНЕУ, а також за спеціальніс-

тю "Облік і оподаткування" ОПП «Економічна експер-

тиза та аудит бізнесу».  

 Магістранти підійшли до успішного фіналу навчан-

ня та з 19 по 20 грудня було проведено захист магістерсь-

ких робіт ТНЕУ.  

 Усі магістранти продемонстрували високий рівень 

підготовки, презентували результати дослідження своїх 

робіт та активно обговорювали із членами комісії сучасні 

тенденції розвитку тем, що розкривались у випускних 

роботах. 

 Щиро дякуємо членам комісії та науковим  

керівникам за наполегливу працю,  

високий професіоналізм! 

Вітаємо студентів із успішним захистом та бажаємо 

вам нових звершень і досягнень!  

 З успішним захистом магістерських робіт привітав 

директор коледжу, к.е.н., доцент, заслужений працівник 

освіти України - Тріпак Мар’ян Миколайович, який  

активно підтримує науково-дослідні ініціативи та спо-

нукає до нових звершень та розвитку у сфері освіти і 

науки. 

 На зустрічі з уже магістрами Мар'ян Микола-

йович подякував членам екзаменаційної комісії, Кри-

соватому Андрію Ігоровичу, ректору ТНЕУ, д.е.н., 

професору, а також тимчасово виконуючому обов’язки 

ректора, першому проректору Шинкарику Миколі 

Івановичу, к.ф-м.н., доценту, за плідну співпрацю та 

можливість коледжу бути дотичним до здійснення 

підготовки ОС Магістр.  

 Мар’ян Миколайович новоспеченим магістрам 

побажав успіху та обов’язково реалізувати у житті ідеї, 

втілені у своїх випускних роботах!    

Щиро дякуємо членам комісії та  

науковим керівникам магістрантів за працю,  

інноваційні ідеї, високий професіоналізм! 

 Вітаємо студентів із успішним захистом та бажаємо 

вам нових звершень і досягнень!  

Дякуємо вам за наполегливу працю та значні  

досягнення у навчанні та сподіваємось, що  

результати дослідження, викладені у ваших  

випускних роботах, стануть  

перспективним дослідженням й у  

подальшій вашій роботі.  

  21 грудня  студенти Подільського спеціального 

коледжу стали активними учасниками заходів  

Міжнародного етнофестивалю "Коляда де?  

До Кам'янця іде!",   

унікального фестивалю, який відбувся на площі  

Польський ринок.  

 Студенти коледжу стали учасниками орнамен-

тального танцю за участю студентів вищих  

навчальних закладів міста.  

Щиро дякуємо організаторам заходу за унікальну 

можливість долучитись до сучасного народного  

молодіжного дійства. 

“Коляда де? До Кам’янця іде!” 

Лариса БРУДНІЦЬКА  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 10 Вектор (№25) 31.12.2019 

День Святого Миколая у коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 23 грудня Наталія Станіславівна Шев-

чук (завідувач навчально-методичного відділу, викла-

дач  Подільського спеціального навчально -

реабілітаційного соціально-економічного коледжу) та 

Марина Борисівна Волощук  (відділ наукової, іннова-

ційної та міжнародної діяльності, викладач кафедри Со-

ціальної роботи та психології) відвідали зустріч та стали 

активними учасниками обговорення питань академічної 

мобільності з Іванною Атаманчук, експерткою з моні-

торингу Національного Еразмус+ офісу в Україні, що 

відбулось в КПНУ ім. Івана Огієнка. 

 На зустрічі представники вищих навчальних закладів та 

молодь міста мала можливість ознайомитись із важливи-

ми особливостями та можливостями міжнародної  спів-

праці для закладів вищої освіти (викладачів та студентс-

тва), детально ознайомитися із можливостями участі у 

проектах з міжнародної кредитної мобільності програми 

Еразмус+ з розвитку потенціалу, обговорювались перс-

пективи участі у проекті Жан Моне для закладів вищої 

освіти.  

 Дійсно, програма Програма Еразмус+ пропонує 

для студентів та викладачів великий спектр можливос-

тей для розвитку та виміри для професійного самовдос-

коналення та євроінтеграції.  

Щиро дякуємо організаторам  та Іванні Атаманчук, 

експертці Національного Еразмус+ офісу України за 

чудовий захід та неймовірні враження!  

 19 грудня у день, коли країна відзначає пам'ять 

Святого Чудотворця Миколая, у Подільському спеціа-

льному коледжі студенти закладу прославляли Чудотво-

рця Миколая, співаючи пісень про нього та бажаючи 

усім працівникам коледжу  міцного здоров'я, радощів у 

домівку, благополуччя усій родині на увесь рік.  

 Спершу, як годиться, за українською народною 

традицією, студенти завітали до ґазди, справжнього гос-

подаря та мудрого наставника студентства - Тріпака 

Мар'яна Миколайовича, директора коледжу, який ра-

до зустрічав студентів та вручив гарні подарунки усім 

юним віншувальникам.  

Долучаємось до обговорення міжнародних програм 

 Протягом дня, у Подільському спеціальному ко-

леджі студенти закладу у День Святого Миколая вітали 

працівників структурних підрозділів, а також виклада-

чів кафедр коледжу, співаючи пісень про Чудотворця 

Миколая та бажаючи міцного здоров'я, щастя і добробу-

ту у домівці, усіх благ! Зовсім мало часу залишилось до 

Нового року, через кілька тижнів Україна зустрічатиме 

прихід Нового 2020 року. Студенти коледжу співали 

пісні, проводжаючи Старий рік та закликаючи радість, 

добро, прийдешнього Нового року.  

 Веселою ходою у День Святого Миколая студен-

ти Подільського спеціального коледжу вітали працівни-

ків закладу зі святом, бажаючи добра, світлого щастя і 

доброї дороги до успіху, здійснення заповітних поба-

жань і щирих сподівань, неймовірного щастя та усіх 

благ! Не обійшлося без цікавих завдань від студентів та 

веселих пісень про Святого Миколая!  

Ось так Святий Миколай завітав у Подільський спеціа-

льний коледж до студентів та працівників закладу. 

 Щиро дякуємо студентам та Ларисі Брудніцькій за 

креатив, гарні й теплі слова, радість та світло, яке 

ви дарували сьогодні нам!  

Ви - мегакруті!  

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006343129008&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCPIHUyQJujFKmgF30V1RG9Dujv27LPaMuj-QeJwZxJkObFOQmD9snXBb_Xzl98RaRMA0Kcue_OKdj3&fref=mentions
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Збори трудового колективу 

 В Подільському спеціальному навчально-

реабілітацій-

ному соціаль-

н о -

економічному 

к о л е -

джі відбулось 

засідання Вче-

ної ради, на 

якому члени 

Вченої ради 

підвели підсу-

мки діяльнос-

ті коледжу, 

здобутки та результати роботи у 2019 році.  Члени Вче-

ної ради оцінили здобутки та перемоги діяльності коле-

Засідання Вченої ради коледжу 

джу у 2019 році. На засіданні також обговорювались 

нагальні питання, відбулось затвердження положення 

підрозділу фахової передвищої освіти ПоСпецНар-

СЕК та Правил прийому на навчання до закладу 

вищої освіти на 2020 рік. 

 26 грудня в Подільському спеціальному коле-

джі відбулись трудові збори колективу, на яких дирек-

тор коледжу, Тріпак Мар'ян Миколайович, к.е.н., до-

цент, заслужений працівник освіти України презентував 

звіт директора за 2019 рік.  

 Збори розпочались із зустрі-

чі маленьких пластунів, які пере-

дали Віфлеємський вогонь Мар'я-

ну Миколайовичу і висловили гар-

ні побажання усім присутнім.  

 Так, з благодатного вогню, 

благословення розпочалось обго-

ворення діяльності коледжу у 2019 

році.  

 Численні перемоги, пробле-

ми, доленосні 

рішення для за-

кладу - усе це 

яскраво предста-

вив усім членам 

трудового колек-

тиву директор 

коледжу Тріпак 

Мар'ян Миколайович, к.е.н., доцент, заслужений пра-

цівник освіти України, у своїй презентації звіту директора 

за 2019 рік. До обговорення звіту долучились: Гуменюк 

Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, інно-

ваційної та міжнародної діяльності, к.е.н., яка наголосила 

на ефективності ініціативи директора коледжу у сфері 

науки і міжнародної діяльності та закликала підтримати 

звіт директора; Марчак Тетяна Андріївна, в.о. завідува-

ча кафедри Інформаційної діяльності, документознавства 

і фундаментальних дисциплін, к.ф.н., яка акцентувала 

увагу на вкрай актуальних питаннях для коледжу як за-

кладу вищої освіти та схвально оцінила й підтримала звіт 

директора; Тимків Андрій Олександрович, в.о. завіду-

вача кафедри Фінансів, еко-

номіки та економічної кібер-

нетики, к.е.н., який підтвер-

див ефективність роботи ко-

леджу у 2019 році та акцен-

тував увагу на діяльності 

коледжу у 2019 році, який 

своєю репутацією і успіш-

ною діяльністю справді став 

гарним брендом, популярним 

серед закладів вищої освіти 

України та закордону і підт-

римав звіт директора. Крім того, Пещанюк Надія Оле-

ксіївна, викладач коледжу, акцентувала увагу на ефек-

тивності діяльності коледжу у ВСТУПНІЙ КАМПАНІЇ - 

2019 та сприяння директора коледжу у профорінтацій-

ній роботі закладу й оцінила позитивно звіт директора 

коледжу за 2019 рік; Складанівський Олег Леонідо-

вич, викладач 

н а в ч а л ь н о ї 

д и с ц и п л і н и 

"Захист Вітчиз-

ни", наголосив 

на важливості 

протипожежної 

безпеки у ЗВО 

та акцентував 

увагу на онов-

ленні протипожежної безпеки у коледжі у 2019 році, яка 

була здійснена за сприяння і підтримки директора коле-

джу; Валіцька Людмила Олегівна, голова первинної 

профспілкової організації профспілки працівників соці-

альної сфери працівників навчального закладу, також 

позитивно оцінила діяльність коледжу та діяльність 

директора.  

Звіт директора усі члени трудового колективу  

підтримали одноголосно.  

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 



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 повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 

І соняхом квітує золотим. 
 

У радісний і світлий день  

Вашого народження ба-

жаємо Вам щасливого 

сьогодні і світлого завтра, 

красивих мрій і їх здійс-

нення!  

 

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 сила, 

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 

ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й 

думки! 

 Бажаємо від усієї душі тільки 

сонячних та яскравих днів, міцного 

здоров’я та життєвої наснаги, профе-

сійних успіхів та особистих творчих 

досягнень, сімейного щастя, злагоди 

та добробуту у Вашій оселі. Бажаємо 

незгасаючого інтересу до науки, но-

Вітаємо з Днем народження 

Нехай стежки всі стеляться 
крилато, 

Та будуть чисті, рівні, мов 
струна, 

А також хай добро не оми-
нає хату, 

Як не обминає цвіт весна! 

Вітаємо з Днем народження 

Гуменюк Інну Миколаївну  

Кравця Василя  Миколайовича 

Михайлову Інну Анатоліївну  

Чупрінчук Олену  

Володимирівну  

Сморжевську Тетяну Іванівну  

Лабанську Оксану Михайлівну 

Тюхтія Олексія Павловича  

Антіпову Валентину Михайлівну 

Здоровецьку Галину Михайлівну  Павловську Тетяну Юріївну  
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Вітаємо з Днем народження 
Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Хай здоров'я, радість і достаток,  
Сиплються немов вишневий цвіт  
Хай малює доля з буднів свято,  

І дарує Вам багато літ!  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, радісних 

подій, щасливих посмішок навколо, вірних друзів,  

а ще приємних поїздок й яскравих вражень! 

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 зазирати до вас як можна частіше! 

Нехай будь-які негаразди обходять стороною, а кращі 

якості допомагають в досягненні  

життєвих цілей. Бажаємо невичерпного запасу здоров’я.  

Щоб кожен день супроводжувався радісними подіями і 

посмішкою на обличчі.  

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

них поїздок й  яскравих вражень! 

Здоров’я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у Вас гаразд!  

Хай сонечко світить із ясного неба,  
Бажаєм усього, чого тільки треба, 
Хай доля дарує довгого віку, 

Бажаємо вам фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій. 
Хай все, що бажається - швидесе-
нько вдасться, 
А також цікавого втілення мрій.  

Хай зорями радість вас осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Вас з днем народження ми привітаєм. 
Хай щира любов завітає в ваш дім! 

Бажаємо вам лише добрих подій, 

Ясного сонця, здійснення мрій, 

Друзів чудових, кохання  

міцного, 

Більше веселого, менше  

сумного. 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаєм море щастя, море квітів 
І здійснення всіх заповітних мрій. 
Бажаєм миру в домі, миру в світі 

І миру завжди у душі! 

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

Лозінського Олександра Анатолійовича  

Савіцького Віталія Івановича  

студентів О-33стн групи ІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Маленька Жанна Василівна  

Морошкіна Анастасія Михай-

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

Кирилова Андрія Сергійовича  

Горбатюк Олену Михайлівну 

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

Довгого Дмитра Васильовича 

Охотську Ангеліну Сергіївну   

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

Барабанову Олександру Дмитрівну  

Зарицьку Анастасію Олександрівну  

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

Єгорова Богдана Михайловича  

студента Е-11  групи І курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

Семенкова Адама Петровича 

студентів О-11  групи І курсу  спеціальності  071 

«Облік і оподаткування»  

Вергелу Дениса Віталійовича 

Гулієву Ольгу Романівну   

студентку  групи С-11  І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Маслєнікову Діану Олександрівну  

студента  групи С-12  І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Собан Андрія Вікторовича  

студентів П-11б  групи І курсу  спеціальності 053 

«Психологія»  

Деркача Дмитра Олеговича 

Квецко Ігора Івановича   
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Літературна студія “Дивослово” 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

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

marinavoloshchuk@i.ua  або marinabormv@gmail.com  

Слово редактора 

Над номером працювали: 

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

директор коледжу 

Гарбарець Ірина Алініївна: заступник директора з навчальної роботи, викладач 
Гуменюк Ірина Леонтіївна: к.е.н., заступник директора з інноваційної, наукової та міжнародної 

діяльності, викладач 

Бачинська Олена Миколаївна: к.е.н., викладач економічних дисциплін 
Пещанюк Надія Олексіївна: викладач зарубіжної літератури та української мови за професійним 

спрямуванням 

Балакай Антон Євгенійович: викладач 
Брудніцька Лариса Іванівна: культорганізатор, керівник вокальної групи 

Погорецька Ольга Феофанівна: викладач 

Складанівський Олег Леонідович: викладач дисципліни “Захист Вітчизни” 
Шморгал Ольга Іванівна: викладач, вихователь студентського гуртожитку 

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

 

Головний редактор: Марина ВОЛОЩУК 

Комп’ютерна верстка: Марина Волощук 

Дизайн: Марина Волощук 

Адреса редакції: вул. Годованця, 13. 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл. 

32300 

Електронна адреса:  

marinavoloshchuk@i.ua 

marinabormv@gmail.com  

 

Спортивна гордість коледжу 

Сесія у коледжі 

Дмитро Довгий 

 23 грудня відбулась зустріч директора Подільського спеціального 

коледжу  Тріпака Мар'яна Миколайовича  із викладачем закладу, трене-

ром - Погорецькою Ольгою Феофанівною та студентками коледжу - 

Дімітрішиною Кароліною та Владичинською Анастасією, які щойно 

повернулись із зборів Паралімпійської 

збірної України з волейболу сидячи. 

 Дівчатка мали змогу потренува-

тись та насолодитися іншою культурою 

й країною, адже збори проходили в Іс-

панії (острів Тенеріфе!). Мар'ян Мико-

лайович із радістю слухав враження 

юних спортсменок та побажав їм не 

зупинятися на досягнутому, майстерно 

підкорювати вершини та щиро вірити у 

перемогу! Тож прапор коледжу, за-

вдяки нашим чарівним спортсмен-

кам, побував і в Іспанії.  

Дякуємо нашим студенткам та  

тренерам!  

КОЛЕДЖ ПИШАЄТЬСЯ СВОЇМИ 

СТУДЕНТАМИ! 

 В Подільському спеціальному навчально

-реабілітаційному соціально-економічному 

коледжі триває зимова екзаменаційна сесія!  

 Сесія - це важливий період підбиття 

підсумків навчальної роботи студентів.  

Бажаємо студентам успіху, виважених  

відповідей та гарних результатів!  

Продовження. Початок у поперед-

ньому номері 23 від 31.10.2019 р. 

 

світу, не потрібні дублікати,  

йому потрібен, лиш оригінал, 

тому роби наче вік жити задумав 

живи як - через подих смерть, 

люби, цінуй, батьків через всі  

прикрощі, завжди,  

бо фініш може все змінити, 

струна  поновлює  творіння, 

і часом створює нам шанс 

комусь створити,  акордами життя 

комусь рояля сповідь, дає подих 

жити 

і треба любити люди, 

 через біль, потрібно встати і  

створити … 

новий акорд,  власного, ідеального 

життя, 

бо я, ніколи  не побоюсь  повтори-

ти, 

ці істини жорстокого, але  

справедливого життя.. 

світу не потрібен дублікат, 

йому поттрібен досі, 

ще  незнайденний, 

потужний саме твій оригінал, 

створюй свій оригінал,  

хоча ні ... 


