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Семінар. Вітаємо.  

День відкритих дверей у коледжі 

Міжнародний день студента в Подільському коледжі 

 15 листопада студенти Подільського спеціального 

коледжу  долучились до 

святкування Міжнародно-

го дня студента у Місько-

му будинку культури.  

 З вітальним словом 

до усіх присутніх звернувся 

Савчук Вадим Анатолійо-

вич, заступник міського го-

л о в и  м .  К а м ’ я н ц я -

Подільського, який побажав 

усім гарного настрою, успіхів у навчанні та досягненні 

професійних цілей, адже студентські роки - незабутні! 

Вадим Анатолійович вручив студентам цінні подарунки та  

відзнаки Кам'янець-Подільської міської ради, студенти на-

шого закладу Ковальчук Олександр та Боденчук Вікто-

рія удостоїлися відзнаки. Під час святкового концерту сту-

денти коледжу подарували неймовірно-чарівну композицію 

"Очі на піску" та зірвали шквал аплодисментів. Дякуємо 

організаторам та ініціаторам 

заходу за тепло, радість, по-

зитив та креатив, високу 

оцінку діяльності студентів 

нашого закладу! Дякуємо 

студентам Коледжу! Ви - 

наша гордість, тала-

новиті та ініціатив-

ні, добрі і щирі.  

Вітаємо Вас з  

Міжнародним 

Днем студента! 

 14 листопада до Подільського спеціального коледжу завітали пред-

ставники Української Галицької 

фундації, Львівського державного 

університету безпеки життєдіяль-

ності, Львівського національного 

університету ім. Івана Франка та 

вищих навчальних закладів Поділля 

для участі у круглому столі 

"Молодіжні підходи до розв'язання 

економічних проблем".  

 Зустріч розпочалась із підпи-

сання договору про співпрацю 

коледжу з Українською Гали-

цькою фундацією.  

 З вітальним словом до 

усіх присутніх звернувся дирек-

тор закладу Тріпак Мар'ян Ми-

колайович, к. е. н., доцент, за-

служений працівник освіти 

України, який побажав успіхів 

усім учасникам круглого столу 

та презентував заклад.  
Продовження на стор. 6. 

Кубок директора — 2019. Програма 

“Радник” у  Подільському коледжі 

Круглий стіл у коледжі. Настільний 

теніс Ст.13 

Працевлаштування та профорієнтація: 

зустріч із фахівцями. Освітня 

програма “Стипендіат”. Всеук-

раїнський диктант єдності 

Ст.14 

Школа “Лідерка”. Презентація 

в МБК Ст.16 

Практичний семінар 

Ст.7 

mailto:Kp-peti@ukr.net
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Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Навчальний 2019-2020 рік наби-

рає обертів, за місяць розпочнеться 

зимова екзаменаційна сесія — невід’-

ємна частина навчання. Приємно, що 

студенти почали готуватися до сесії 

заздалегідь, не під час іспитів, а у ході всього навчання.   
Зимова сесія — найскладніше випробування для першокурсників. 

Тому бажаю першокурсникам успіху у складанні іспитів, адже під 

час іспитів ви демонструєте свої здібності, знання, уміння і навики, 

які ви здобули під час навчання.  

Бажаю також усім студентам коледжу вдалого складання зимової 

сесії, незабутніх вражень та оптимізму! 

Саме у листопаді відбулись вибори Голови Студентської ради! 

Вітаю Олександра Бурлу та усіх членів новоствореної Студентської  

ради, бажаю вам натхнення, успіхів у реалізації ваших планів, нових 

проєктів, крутих ідей.  

Бажаю вам й надалі гідно  працювати й представляти студентство 

коледжу, наш навчальний заклад на рівні міста, держави та на міжна-

родному рівні.  

Цей місяць ознаменувався важливими подіями для коледжу. Так,  

з початку нового навчального року коледж активно працює у напрям-

ку розвитку партнерства у межах держави та за її межами, а студентс-

тво коледжу разом із викладачами активно бере участь у різноманіт-

них науково-дослідних та культурно-освітніх заходах.  

Шановні викладачі! Щиро дякую вам за наполегливу працю, плід-

ну співпрацю та гарні здобутки, бажаю Вам успіху, радості, успішної 

діяльності, здійснення заповітних мрій та втілення в життя Ваших 

неймовірних планів, сподівань.  

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

щиро вірю в наші  спільні успіхи, бо успіх нашого навчального закла-

ду — це перемога й досягнення кожного з вас!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Тренінг від Української Галицької фундації 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 
 

Вийшов друком Випуск 

№2/2019 наукового жур-

налу "Вектор Поділля. 

Науковий журнал 

«Вектор Поділля» По-

дільського спеціального 

навчально-

реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу зареєстровано як друкований за-

сіб масової інформації (Свідоцтво КВ № 

23256-13096Р від 04 квітня 2018 р.).  

Електронний варіант наукового журна-

лу можна скачати на офіційному сайті 

коледжу http://posek.km.ua/ або за поси-

ланням http://posek.km.ua/…/ve…/

vektor_podillia_2%20vypusk_2019.pdf  
 

Дякуємо за участь у формуванні  

Випуску № 2/2019 та 

 сподіваємось на подальшу співпрацю! 

Марина ВОЛОЩУК 

 15 листопада студенти Подільського спеціаль-

ного навчально -реабілітаційного соціально -

економічного коле-

джу пройшли тренінг 

на тему "Соціальна 

робота: реальність і 

перспективи", який 

провели представники 

Української Галицької 

фундації. 

 На зустрічі  

учасники тренінгу 

обговорювали су-

часні проблеми 

суспільства, диску-

тували на тему тре-

нінгу та обговорю-

вали ідеї і різнома-

нітні соціальні про-

екти.  

Під час тренінгу студенти 

коледжу  активно працюва-

ли у підгрупах, створюючи 

власні проекти та захищаю-

чи їх. Усі проекти були 

надзвичайно ці-

каві та актуальні 

й знайшли актив-

не обговорення 

серед молоді під 

час тренінгу.  

Щиро дякуємо 

за гарний  

досвід, спілкування та цікаві ідеї й сучасний формат  

спілкування! 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fposek.km.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR0oytFDoV1SBHBQe0iOIjEFDP8XrsDWFyKsMs8T8txxSPep05Gzh4QkIfQ&h=AT2lcJ2ERJHmlG67PvdAQUSEXf7YngCRsmX47HZJRDndK58GH4sEmqjQr1NOxhGJcm6cfVJvbvCEmtbNlr9vmijbwjn5EXQhRRL4epHNr2hfwGX-dGlrE7tlQDfet
http://posek.km.ua/images/stories/vectorpodilya/vektor_podillia_2%20vypusk_2019.pdf?fbclid=IwAR0pRcThcMp6cnzolzx2GlOXhK--Nl4jlgUTA4L-8-4nykgH6fbYK2JP4iA
http://posek.km.ua/images/stories/vectorpodilya/vektor_podillia_2%20vypusk_2019.pdf?fbclid=IwAR0pRcThcMp6cnzolzx2GlOXhK--Nl4jlgUTA4L-8-4nykgH6fbYK2JP4iA


Новостворена Студентська рада   
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 Подорож студентів коледжу до Європи 

Марина ВОЛОЩУК 

Ст. 3 

 31 жовтня в результаті підрахунку голосів лічиль-

ною комісією за результатами 

виборів на посаду Голови Сту-

дентської ради перемогу отри-

мав Бурла Олександр, студент 

групи Е-31 спеціальності 

"Економіка". Головним проф-

спілковим представником з 

числа студентів обрано Лука-

севича Василя.   

 01 листопада від-

булось засідання Студент-

ської ради коледжу, на 

якій екс-Голова Студент-

ської ради Ковальчук 

Олександр подякував 

Студентській раді за гарну 

роботу, ідеї та 

сумлінну працю 

протягом 2018-

2019 навчально-

го року й урочи-

сто передав пов-

новаження Го-

лови Студентсь-

кої ради, вручи-

вши Статут та 

Булаву правлін-

ня Олександру Бурлі, який за результатами виборів 2019 

обраний Головою Студентської ради.  

  

 Також Любомир Калинюк передав повнова-

ження новообра-

ному Головному 

профспілковому 

представнику з 

числа студентів 

Василю Лукасеви-

чу. ВІТАЄМО й 

бажаємо успіхів!  

 05 листо-

пада відбулось 

перше засідання 

н о в о с т в о р е н о ї 

Студентської ради Подільського спеціального навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі, на якому визначались пріоритетні напрямки ро-

боти та обговорення актуальних питань.  

Бажаємо успіхів!  

 Щиро радіємо за наших студентів, які у жовт-

ні-листопаді перебували з навчальною поїздкою за 

кордоном.  

 Поїздка у Європу - це 

приз переможцям конкурсу ре-

цензій від волонтерів Влада До-

руди і Софії Бойко та мецената 

із США Роберта Хея. Під час 

поїздки студенти коледжу мали 

можливість відвідати визначні місця — Старе 

місто Братислави, 

Братиславський 

град, музей Зигму-

нда Фрейда у Відні та просто насоло-

дитись атмосферою міст… 
Щиро дякуємо усім за неперевершені 

враження, за унікальну можливість 

взяти участь у незабутній поїздці Єв-

ропою долучитись до корисної справи 

та гарну мотивацію й розвиток  

культури читання книг. 

Ірина ГУМЕНЮК 



Привітання 
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Вітаємо! 

Ст. 4 

 У першу неділю листопада в Україні, згідно з 

Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 від-

значають День працівника соціальної сфери.  

 Свято встановлено в Україні «…на підтримку іні-

ціативи працівників системи органів праці та соціальної 

політики…» згідно з Указом Президента України «Про 

День працівника соціальної сфери» від 13 квіт-

ня 1999 року № 374/99. Це свято є свідченням високої 

оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечу-

ють реалізацію державної політики з питань соціального 

захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин. Марина ВОЛОЩУК 



Кубок директора — 2019   
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Програма “Радник” у Подільському коледжі 

Ст. 5 

 06 листопада в Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі відбулось урочисте відк-

риття змагання з волейболу 

"Кубок директора". 

 На початку змагання 

прозвучав гімн та слова приві-

тання. Так, з вітальним словом 

до усіх присутніх звернувся 

Бурла Олександр, голова Сту-

дентської ради; Гуменюк Іри-

на Леонтіївна, заступник дире-

ктора з наукової, інноваційної 

та міжнародної діяльності; Погорецька Ольга Феофанів-

на, викладач.  

 Студенти, вихованці вокальної групи коледжу, під-

готували для усіх учасників змагань музичний дарунок!  

 Дякуємо усім учасникам змагань та вітаємо ко-

манду спеціальності 

"Економіка", яка ви-

борола ПЕРШЕ місце 

на змаганнях з волей-

болу й отримала 

"КУБОК ДИРЕКТО-

РА", ІІ місце - коман-

да  спеціально ст і 

"Облік і оподатку-

вання", ІІІ - місце 

команда "Викладачі", 

IV місце - команда "Дівчата". Директор Тріпак Ма-

р'ян Миколайович привітав та відзначив усіх учасни-

ків змагань й вручив команді "Економіки" Кубок ди-

ректора.  

 За ініціативи кафедри соціальної роботи та психо-

логії  (ініціатор та коуч - Дужева Олена Григорівна, 

в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології, 

викладач) Подільського спеціального коледжу студенти 

закладу спеціальностей 

«Соціальна робота» та 

«Психологія» долуча-

ються до програми 

«Радник з питань 

ВПО», яка здійснюється 

неурядовою організаці-

єю Stabilization Support 

Services завдяки фінансовій підтримці Посольства Вели-

кої Британії в рамках проекту «Подолання соціальних 

наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії 

Криму за допомогою державних структур в Україні 

та громадянського суспільства». Студенти, використо-

вуючи правила соціальної настільної гри, розробленої та 

затвердженої програмою «Радник з питань ВПО», на-

вчаються знаходити вихід із ситуацій, надавати допомо-

гу та навчаються діяти у різноманітних ситуаціях та ін. 

Support Services трансформує програми соціального за-

хисту, які реалізуються українським урядом, забезпечую-

чи залучення та розширення можливостей усіх громадян 

України. Програма “Радник” – це, перш за все, мережа 

радників з питань соціальної 

згуртованості, які надають 

консультаційну, організаційну 

та іншу допомогу органам 

соціального захисту населен-

ня та іншим урядовим і неуря-

довим інституціям на місцях 

та на центральному рівні. Це в 

першу чергу консультації для державних службовців та 

громадян, роз’яснення питань законодавства, аналіз та 

моніторинг діючих нормативних актів та процедур. 

 Програма “Радник з питань внутрішньо пере-

міщених осіб” – це багаторічний проект з надання сис-

темної допомоги 

державним струк-

турам і неурядо-

вим громадським 

організаціям для 

подолання соціа-

льних наслідків 

конфлікту на Дон-

басі та окупації 

Криму.  Олена ДУЖЕВА 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 6 Вектор (№24) 30.11.2019 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Практичний семінар 

Марина ВОЛОЩУК 

 07 листопада в Подільському спеціальному на-

вчально-реабілітаційному соці-

ально-економічному коледжі за 

ініціативи кафедри Фінансів, 

економіки та економічної кібе-

рнетики відбувся практичний 

семінар "Педагогічний досвід 

організації науково-дослідної 

роботи студентів в контексті 

Європейських освітніх про-

грам".  

 З віталь-

ним словом до 

усіх присутніх 

звернулась Гар-

барець Ірина 

Алініївна, засту-

пник директора з 

навчальної робо-

ти. Під час практичного 

семінару в Подільському 

спеціальному коле-

джі (ініціатор - Годова-

нюк Альона Володими-

рівна, викладач кафедри 

фінансів, економіки та 

економічної кібернети-

ки) обговорювались теми "Стратегії розвитку студе-

н т с ь к о ї  н а у к о в о ї  д і я л ь н о с т і  в  к о л е -

джі" (Бачинська О. М., к. е. н.), "Організація науково-

дослідної роботи студентів у контексті європейських 

освітніх систем" (Годованюк 

А. В., викладач; Бурла О. А., 

студент).  

 Під час практичного семінару "Педагогічний дос-

від організації нау-

ково-дослідної робо-

ти студентів в кон-

тексті Європейсь-

ких освітніх про-

грам" відбулось об-

говорення особливо-

стей участі та проек-

тів, розроблених сту-

дентами разом із ви-

кладачами коледжу під час на-

вчання на Факультеті муніципа-

льного права департаменту гума-

нітарної політики Камʼянець-

Подільської міської ради (проект 

«Центр соціальної реабілітації 

дітей з девіантною поведінкою 

«Hope»; проект «Відходи – в до-

ходи!!!» - доповідачі студенти 

коледжу - Білий О.Ю., Квітін-

ська М.В., Голик А.С., Куто-

ва К.Г.), а також обговорення 

участі студентів у платформі 

« Г р о м а д с ь к и й  п р о -

ект» (Годованюк А.В. - викла-

дач, Безкоровайна В.О. - сту-

дент). Під час заходу активно 

обговорювались також старта-

пи «Надія» та «ЕкоПлан» й 

участь студентів і викладачів 

коледжу у 99 битва стартапів 

у м. Камʼянці-Подільському 

(студенти Білецький Д.М., 

Ковальчук О.П.) та можли-

вість і перспективи участі 

студентів у міжнародних 

грантах («Міжнародні гран-

ти: можливості і перспективи» - Боденчук В.В. - сту-

дентка, Волощук М.Б., викладач).  

Дякуємо усім учасникам за ініціативну участь у  

заході та активне обговорення актуальних питань!  



Круглий стіл та підписання договору про співпрацю 
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Продовження. Початок на стор.1 

Марина ВОЛОЩУК 

 Робота круглого столу 

"Молодіжні підходи до розв'я-

з а н ня  е ко но м іч н их  п р о -

блем" розпочалась з вітального 

слова в.о. завідувача кафедри 

Фінансів, економіки та економіч-

ної кібернетики - Тимківа Анд-

рія Олександровича, к.е.н., який 

побажав успіхів у обговоренні 

актуальних проблем сучасності та 

відкрив засідання круглого столу. 

Усіх присутніх 

привітала Гуме-

нюк Ірина Леон-

тіївна, к.е.н., за-

ступник директора 

з наукової, іннова-

ційної та міжнародної діяльності, 

яка побажала плідної праці та 

успіху у дискусіях круглого сто-

лу.  

 До розгляду учасників 

круглого столу було запропоно-

вано доповіді на актуальну тема-

тику. Так, доповідь "Перше ро-

боче місце і проблеми безробіт-

тя молоді в Украї-

ні" (Данілкова Анас-

тасія, Барабанова 

О л е к с а н д -

ра) викликала актив-

не обговорення ідей та про-

блем працевлаштування мо-

лоді в Україні та за кордо-

ном.  Доповідь "Реалізація 

в л а с н и х  б і з н е с -

ідей" (Безкоровайна Вікто-

р і я ,  М у рга  А на ст а-

сія) викликала багато дискусій щодо 

унікальності ідей, їх актуальності в 

сучасному соціумі та економічної 

цінності бізнес-ідей.  

 Д о п о в і д ь  н а  т е м у 

"Планування сімейного бюдже-

ту" (Іваськова Марина, Ткачук 

Валентина) викликала багато думок 

та висловлювань з приводу заоща-

дження та економного витрачання 

матеріальних засобів.  

 Доповідь про "Фінансові шахрайства та пробле-

ми їх уникнення" (представник Української Галицької 

фундації, та студенти Подільського 

спеціального коледжу — Галушко 

Св'ятослава, Гулієва Ольга) ви-

кликала жваву дискусію студентів, 

які висунули кілька пропозицій сто-

совно даної теми та культури пове-

дінки у сучасному суспільстві.  

 Підсумок роботи круглого 

столу підвів в.о. завідувача кафедри 

Фінансів, економіки та економічної 

кібернетики Тимків 

Андрій Олександро-

вич, к.е.н., який подя-

кував усім присутнім 

за жваве обговорення 

та цікаві дискусії й 

ідеї, актуальні для 

сучасного суспільст-

ва. Після засідання круглого столу пред-

ставники Української Галицької фунда-

ції презентували свою діяльність, проек-

ти та літні школи та детальніше розпові-

ли про мету діяльності 

Української Галицької 

фундації, вручили цінні подарунки 

директору коледжу Тріпаку Мар'яну 

Миколайовичу. Крім представників 

фундації свою діяльність презентували 

партнери Львівські вищі навчальні 

заклади. Директор коледжу Тріпак 

Мар'ян Микола-

йович подякував 

гостям за візит та 

партнерство та 

вручив усім учас-

никам круглого 

столу сертифіка-

ти від кафедри 

Фінансів, еконо-

міки та економі-

чної кібернети-

ки.  

Дякуємо усім  

учасникам зустрічі за гарні емоції, ідеї,  

неймовірні враження.  

Сподіваємось на подальшу співпрацю! 



Міжнародний день студента у Подільському коледжі 
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 18 листопада в Подільському спеціальному коле-

джі під гаслом креативності пройшов святковий концерт 

до Міжнародного дня студента, 

який підготували студенти закла-

ду, а ініціативними представни-

ками Студентської ради було 

створено креативну фотозону. 

Неймовірно-казкові музичні да-

рунки зривали аплодисменти 

присутніх на концерті, впродовж 

концерту демонструвались фото 

та відеоматеріали, в 

яких зафіксовані 

яскраві моменти з 

життя студентів - 

навчання, перемоги, 

тренування та успі-

хи.  

 З вітальним 

словом до усіх присутніх 

звернувся директор коле-

джу - Тріпак Мар'ян Ми-

колайович, к.е.н., доцент, 

заслужений працівник 

освіти України, який подя-

кував усім студентам за 

наполегливу працю у на-

вчанні та успіхи у науково-

дослідній роботі й вручив гра-

моти і цінні подарунки від коле-

джу та від Хмельницької облас-

ної організації профспілки пра-

цівників соціальної сфери Укра-

їни.  

 Під час концерту до Між-

н а р о д н о г о  д н я  с т у д е н -

та студенти коледжу провели опитування й перевірили 

їх знання та навіть 

намагались прочи-

тати думки присут-

ніх на концерті, 

в и н а й ш о в ш и 

"прилад, який зчи-

тує думки". Жарті-

в л и в і  с ц е н к и 

"Екзамену не буде" 

та "У гуртожитку" варті кубку "Ліги сміху", адже сту-

денти неймовірно-цікаво розкрили тему актуальну для 

всього студенства - підготовки до екзамену та веселого 

життя студентів у гуртожитку. Дякуємо студентам за 

неймовірний заряд енергії та позитиву!  

 Зі студентської ниви розпочинається довга й на-

полеглива дорога пошуків, стверджень і досягнень у 

науці, мистецтві, культурі. Зі студентства формується  

українська національна еліта.  

 День студента у Подільському коледжі - це не-

й м о в і р н о -

креативний захід 

для молоді, під час 

якого студенти 

закладу спільно зі 

студентами вищих 

навчальних закла-

дів зі Львова вико-

нували творчі за-

вдання та брали участь у конку-

рсах й згуртували студентів 

різних навчальних закладів. 

 Танець - один з прекрас-

ніших видів мистецтва, тільки 

танець робить музику види-

мою. Студенти коледжу пода-

рували сучасний танець, в яко-

му втілились сучасні ритми 

с т у д е н т с ь к о г о 

життя.  

 Кульмінаці-

єю концерту до 

Міжнародного Дня 

студента стали 

жартівливі сценки 

"Співбесіда" та 

"Шоу талантів".  

 На завер-

шення концерту прозвучали музичні дарунки від студе-

нтів та відбулась довгоочікувана мить - розіграш студе-

нтської лотереї, яку провів новообраний голова Студе-

нтської ради - Олександр Бурла.  

З Міжнародним днем студента! 

Нехай романтика студентського життя залишається 

з вами на все життя!  



Заняття в Кам’янець-Подільському Управлінні Державної казначейської служби України 
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Тамара ГЕРАСИМОВА 

Марина ВОЛОЩУК 

 практиків в Кам’янець-Подільському Управлінні Держав-

ної казначейської  

служби України студенти групи О-41б стн отримали дета-

льну інформацію щодо прогнозування перспектив розвит-

ку управління на наступний рік, ознайомились з нормати-

вно-правовою базою та змінами до неї, а також зовніш-

ньою та внутрішньою документацією. Студенти коледжу 

під керівництвом фахівців мали можливість отримати дос-

від щодо опрацювання документації по надходженню та 

зарахуванню доходів, а також здійсненню видатків бю-

джетних коштів. Фахівці Кам’янець-Подільського Управ-

ління Державної казначейської служби України ознайоми-

ли студентів 

закладу з органі-

зацією та веден-

ням бухгалтер-

ського обліку і 

складанням звіт-

ності. Цікавою 

також для студе-

нтів була участь 

у обслуговуван-

ні розпорядни-

ків бюджетних 

коштів. 

 Заняття було проведено за участю спеціалістів Ка-

м’янець-Подільського Управління Державної казначейсь-

кої служби України: начальника управління – Попо-

вої Н.М., заступника начальника управління – Бобровсь-

кої С.А., начальника відділу надходжень – Боровської 

А.М., начальника відділу видатків держбюджету – Посіт-

ко О.І., начальника відділу видатків місцевого бюджету – 

Семенець І.В., начальника відділу бухгалтерського обліку 

та звітності – Удалова Т.М., юриста управління – Побе-

режної Н.А., завідувача сектору інформаційних техноло-

гій та захисту інформації – Білоуса Д.О.  
Дякуємо за змістовне та цікаве заняття, практичні  

навики щодо опрацювання інформації та важливі знання 

з казначейської справи, сучасний формат ділового  

спілкування та викладу матеріалу.  

Щиро дякуємо за співпрацю адміністрації та фахівцям, 

професіоналам-практикам Кам’янець-Подільського 

Управління Державної казначейської служби України.  

 20 листопада зі студентами спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» (О-41б стн) (ОС «Перший 

(бакалаврський) рівень») Подільського спеціального 

коледжу під керівництвом викладача Герасимової Т.І. 

(кафедра Обліку і оподаткуван-

ня) та Волощук М.Б. (відділ 

наукової, інноваційної та між-

народної діяльності, викладач 

кафедри Соціальної роботи та 

психології) було проведено 

заняття з навчальної дисциплі-

ни «Казначейська справа» із 

залученням професіоналів-практиків в Кам’янець-

Подільському Управлінні 

Державної казначейської 

служби України з метою 

ознайомлення майбутніх 

фахівців з порядком казна-

чейського обслуговування 

бюджетів за доходами та 

видатками; платіжною сис-

темою виконання бюдже-

тів; організацією обліку 

виконання бюджету та формуванням фінансової звіт-

ності; порядком здійснення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства у системі казначейства та 

застосування отриманих теоретичних знань на практи-

ці. Так, студенти коледжу мали гарну можливість поп-

рацювати з відповідною документацією на робочих 

місцях під керівництвом фахівців та поєднати теорети-

чні знання з практичними діями в системі казначейст-

ва. Під час заняття з навчальної дисципліни 

«Казначейська справа» із залученням професіоналів-

 07 листопада в Подільському спе-

ціальному навчально-реабілітаційному 

соціально-економічному коледжі відбувся 

Чемпіонат міста з настільного тенісу 

серед спортсменів "Інваспорт" до Дня лю-

дей з обмеженими можливостями. Нагоро-

дження та другий етап змагань відбудеть-

ся на початку грудня.  

Бажаємо учасникам Чемпіонату успіхів, особистих перемог та  

досягнення нових вершин!  

Чемпіонат міста з настільного тенісу 
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 21 листопада на базі Навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльно-

сті Хмельницької облас-

ті проводився круглий 

стіл на виконання поло-

жень Цивільного захисту 

України, з метою ознайо-

млення викладачів навча-

л ь н и х  д и с ц и п л і н 

"Безпека життєдіяль-

ності", "Охорона праці" 

та "Цивільний захист" зі 

змінами у законодавстві, 

інноваційними формами, 

методами та підходами 

до навчання з питань цивільного захисту, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності. 

 Участь у даному заході взяв викладач Подільсь-

кого спеціального коледжу - Складанівський Олег 

Леонідович. 

 Під час круглого столу обговорювалися наступні 

питання: "Актуальність питань безпеки життя в 

умовах сьогодення" - доповідачі: Мул Альона Микола-

ївна (начальник Навчально-методичного центру ЦЗ та 

БЖД Хмельницької області, полковник служби цивіль-

ного захисту) та Калда Галина Станіславівна 

(завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдія-

льності Хмельницького національного університету, 

доктор технічних наук, професор); "Функціонування 

територіальної підсистеми єдиної державної систе-

ми цивільного захисту Хмельницької області" - допо-

відач: Томич Євген Васильович (викладач Центру); 

тренінг: "Створення моделі реагування системи циві-

льного захисту на надзвичайну ситуацію" - доповідач: 

Леус Сергій Олександрович (викладач Центру); 

"Обмін досвідом з викладання навчальних дисциплін 

та обговорення проблемних питань навчання студен-

тів за відповідним напрямком у ВНЗ I-IV рівнів акре-

дитації області" - учасники круглого столу; "Розробка 

інноваційних засобів навчання у сфері цивільного за-

хисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності" - 

доповідач: Вдовиченко Геннадій Володимирович 

(завідувач обласним методичним кабінетом). 

Під час круглого столу відбувся майстер-клас: 

"Актуальність використання у навчанні студентів 

м а н е к е н -

тренажерів, 

засобів захис-

ту і приладів 

радіаційної 

та хімічної 

розвідки" – 

д о п о в і д а ч : 

М а л ь н є в 

Юрій Васи-

л ь о в и ч 

( з а в і д у в а ч 

сектору мате-

р і а л ь н о -

технічного забезпечення Центру) та презентація напра-

цювань педагогічних працівників Навчально -

методичного центру (інформаційні бюлетені, збірки 

пам'яток, посібники тощо) - доповідач: Мельник Альо-

на Михайлівна (працівник Центру). 

 На закінчення заходу учасники круглого столу 

обмінювались досвідом у розробці методичних посібни-

ків, презентацій, навчальних (робочих) програм тощо, а 

Мул А. М. (начальник Центру) разом з учасниками кру-

глого столу підвів підсумки заходу. 

 Після завершення заходу кожний учасник кругло-

го столу отримав сертифікат "Актуальні питання без-

пеки життя в умовах сьогодення".  

 Дякуємо за запрошення та гарні враження! 

 21 листопада на майдані Відродження у нашому 

місті відбулось урочисте зібрання та покладання квітів 

до пам’ятного знаку «Небесній сотні та усім загиблим 

за визволення України» 

за участю представників 

міської ради, органів міс-

цевого самоврядування, 

учасників подій 2004-го, 

2013-2014 років, родин 

Героїв небесної сотні, уча-

сників АТО в Донецькій і 

Луганській областях, гро-

мадських організацій, мо-

лоді. Студенти Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу теж 

долучились та принесли лампадку, як символ незгаси-

мої пам'яті про подвиг земляків у визволенні Украї-

ни.  

Вшанування пам’яті захисників  

 В цей день в Подільсько-

му спеціальному коледжі відбу-

лись студентські сходини, при-

свячені пам'яті Героїв Небес-

ної сотні та трагічним подіям 

в Україні, починаю-

чи з листопада 2013 

року. Студенти коле-

джу декламували вір-

ші та вшанували па-

м'ять Героїв Небесної сотні хвилиною мовчання, запали-

ли свічку пам’яті, яку віднесли до пам’ятного знаку Ге-

рою України Наглюку Роману, який загинув у серпні 

2014 року. Слава Україні! 

Героям слава! 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Ірина ГУМЕНЮК 



Ст. 11 Вектор (№24) 30.11.2019 

День відкритих дверей 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Оголошення 

Продовження на стор.9 

 З 25 листопада в Подільському спеціально-

му коледжі відбувся День відкритих дверей.  

 У перший день до коледжу завітали учні 

НВК № 3 та ЗОШ № 10, які стали учасниками 

м а й с т е р -

класів та 

мали мож-

л и в і с т ь 

о з н а й о м и -

тись з закла-

дом, стати 

с т у д е н т о м 

коледжу на 

один день.  

 Майс-

т е р - к л а с и , 

т р е н і н г и , 

вільне неви-

мушене спіл-

кування, ін-

формація про 

найзатребу-

ваніші професії у світі, ділові ігри, гарні вражен-

ня, можли-

вість побу-

вати студе-

нтом на 

один день - 

все це та 

багато ін-

шої інфор-

мації отри-

мали учні 

НВК № 3 

та ЗОШ № 

10.   

Щиро дякуємо вам за щирі емоції та  

допитливість. Запрошуємо на навчання! 

 

Вітаємо 

Вітаємо  
директора колежу  

Тріпака Мар'яна Миколайовича, за-

служеного працівника освіти Украї-

ни, к.е.н., доцента  

 

з нагородою від Хмель-

ницької обласної ради за 

сумлінну та плідну працю, високий професі-

оналізм, вагомий особистий внесок у вирі-

шенні питань соціального захисту населення, 

турботу і гуманність у ставленні до громадян 

та з нагоди Дня працівника соціальної сфери!  

Бажаємо натхнення, успіхів та перемог!  

 12 листопада студенти Подільського спеціального ко-

леджу разом з Волощук М.Б., викладачем (кафедра соціаль-

ної роботи та психології; відділ наукової, інноваційної та між-

народної діяльності) стали учасниками семінару 

"Молодіжний нетворкінг з нуля або як знайти роботу після 

навчання" в контексті коучингової програми "Жіноче облич-

чя кам'янецького бізнесу", який проходив у 

сесійній залі Кам'янець-Подільської міської 

ради.  

 На семінарі були представлені висту-

пи на тему: "Призначення жінки та чолові-

ка" (спікер: Дмитро Сабадаш, психолог, 

т р е н е р -

м о т и в а -

тор, засновник школи 

" Г р а й У ч и с ь " ) , 

"Формування якісної ро-

зумної мети" (спікери: 

Наталія Семенюк та Побереж-

на Юлія - Бюро організацій по-

дорожей та бізнес-

заходів "АтлАС"), 

"Секрети успіш-

ності від Аліси 

Ф і л а т о -

вої" (спікер: Аліса 

Філатова, заснов-

ник та керівник Аліса Філатова), "Секрет успішності від за-

сновника та керівника ТОВ "ЛМВ" Люби Олексія Михай-

ловича". Підсумки зустрічі підвела Майя Гурська - директор 

Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста.  

Дякуємо ініціаторам та організаторам за  

мотиваційний захід, який спрямований на  

розвиток ініціативності молоді.  

Семінар 



Ст. 12 Вектор (№23) 31.10.2019 

День відкритих дверей у коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 28 листопада також у День відкритих дверей до 

Подільського спеціального коледжу завітали учні ЗОШ 

№ 16. Можливість поспілкуватись, ознайомитись з пер-

пективами навчання, взяти участь у мистецькій майстер-

ні від керівника "Dreamlab" Кирила Богданюка та на-

вчитись виготовляти картини у техніці енкаустики, від-

чути смак студентського життя у коледжі, долучитись до 

творчості студентів закладу - все це про ДЕНЬ ВІДКРИ-

ТИХ ДВЕРЕЙ у коледжі!  

Дякуємо усім присутнім на заході та запрошуємо на 

навчання!  

 28 листопада, у День 

відкритих дверей, у Поділь-

ському спеціальному коле-

джі до закладу завітали учні 

ЗОШ № 1, які взяли участь у 

мистецькій майстерні 

керівника "Dreamlab" 

Кирила Богданюка та 

під його пильним оком 

виготовляли картини з вико-

ристанням техніки енкаус-

тики. Учні ознайомились із 

затребуваними професіями 

та коледжем.  

 27 листопада також у Подільський спеціальний 

коледж на день відкритих дверей завітали учні НВК № 9, 

які мали змогу познайомитися з навчальним закладом, 

невимушено поспілкуватись зі студентами та викладача-

ми коледжу, взяти участь в різних майстер-класах та у 

студентському шоу 

"Хто зверху?".  

Дякуємо вам за емо-

ції, гарний настрій 

та коментарі.  

Запрошуємо!  

 27 листопада на День відкритих дверей у Поділь-

ський коледж завітали учні ЗОШ № 12. Під час знайомс-

тва з закладом учні дізнались про перспективи навчання 

у вищому навчально-

му закладі, взяли 

участь у майстер кла-

сах та ознайомились із 

навчальним закладом. 

Учні ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів отримали вичерп-

ну інформацію про 

найзатребуваніші про-

фесії у світі та взяли 

участь у студентсько-

му шоу "Хто зверху?".  

Дякуємо вам за емоції, допитливість та гарний  

настрій. Запрошуємо!  

 26 листопада також у Подільський спеціальний 

коледж завітали учні ЗОШ № 15, які відвідали різні 

с о ц і а л ь н о -

психологічні, облі-

кові та фінансово-

економічні майсте-

рні, ознайомились 

із закладом, викла-

дачами та студен-

тами, побували на 

один день студен-

тами коледжу, від-

відали науковий 

прес центр закладу, спортивний зал та ін.  

Дякуємо за гарний заряд емоцій, уважність та  

допитливість.  

 26 листопа-

да, на другий день 

відкритих дверей, в 

Подільський спеці-

а л ь н и й  к о -

ледж завітали учні 

ЗОШ № 13, які 

відвідують майстер

-класи від кафедр коледжу, поз-

найомились із найзатребуваніши-

ми професіями у світі, поспілку-

вались зі студента-

ми закладу та ознайомились із перевагами здобуття 

професій та навчання у коледжі.  



Ст. 13 Вектор (№24) 30.11.2019 

Круглий стіл у коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 27 листопада з ініціативи кафедри обліку і опода-

т к у в а н н я 

(завідувач 

к.е.н., до-

цент Год-

нюк І. В.) 

та відділу 

н а у к о в о ї , 

інновацій-

ної та між-

н а р о д н о ї 

діяльності в 

Подільському спеціальному 

коледжі відбувся круглий стіл 

на тему: «Ринок землі: обліко-

во-аналітичний та економіко-

правовий аспекти». 

 Захід розпочався з віталь-

ного слова директора коледжу 

к.е.н., доцента, заслуженого 

працівника освіти України Тріпака М.М., який зазначив 

актуальність обраної теми та важливість її вирішення для 

нашої країни. 

 У роботі круглого столу взяли участь: Сузанська 

Надія Михайлівна, начальник відділу агропромислово-

го розвитку, екології та природних ресурсів Кам'янець- 

Подільської районної державної адміністрації; Рудик 

Володимир Касьянович, д.е.н., доцент кафедри фінан-

сів, банківської справи, страхування та електронних пла-

тіжних систем ПДАТУ; Лаврук Віталій Валерійович, 

д.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи, стра-

хування та електронних платіжних систем ПДАТУ; Сло-

бодян Володимир Дмитрович, к.е.н., доцент, викладач 

кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціаль-

ного навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу та Ткачук Анастасія, студентка нашого коле-

джу.  

 Серед присутніх були викладачі кафедри фінан-

сів, економіки та економічної кібернетики й студенти 

спеціальності «Облік і оподаткування» Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу, які активно 

дискутували з питань ринку землі.  

 Круглий стіл "Ринок землі: 

обліково-аналітичний та еконо-

міко-правовий аспекти" в Поділь-

ському спеціальному коледжі про-

ходив у вигляді жвавої дискусії 

всіх учасників та гостей заходу. 

Обговорювалися питання земель-

них відносин, особливостей обліку 

та ціноутворення земельних діля-

нок, страхування земельних ресур-

сів в умовах земельної реформи, вплив земельної рефо-

рми на розвиток АПК та мікро- і макроекономічний 

ефект тощо. 

 П і с л я 

з а к і н ч е н н я 

о б г о во р е н н я 

тем доповідей 

завідувач кафе-

дри обліку і 

оподаткування 

Годнюк Ірина 

Валентинівна, 

к. е. н., доцент 

підвела підсу-

мки роботи 

круглого столу та передала слово заступнику директо-

ра з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності 

коледжу Гуменюк Ірині Леонтіївні, к. е. н., яка вру-

чила учасникам круглого столу сертифікати про участь 

та висловила побажання про подальшу співпрацю.  

 Дякуємо усім учасникам заходу за цікаві  

доповіді й науково-дослідні доробки, якими актив-

но ділились усі учасники круглого столу.  

Настільний теніс 

 28 листопада в Подільському спеціальному коле-

джі відбулось обласне змагання з настільного тенісу. 

З вітальним словом до учасників турніру звернувся 

Кравець Ва-

силь Микола-

йович, викла-

дач, суддя зма-

гань; Гуменюк 

Ірина Леонтіїв-

на, заступник 

директора з нау-

кової, інновацій-

ної та міжнарод-

ної діяльності, член організаційного комітету змагань та 

Алєксєєв Олексій Олексійович, викладач, головний 

суддя змагань.  

Усі учасники 

змагань гідно 

в и б о р ю в а л и 

переможні бали 

та демонструва-

ли гарну підго-

товку і вміння 

достойно вести 

гру. Вітаємо 

усіх учасників 

змагань та 

приєднуємось 

до привітань Лукасевича Василя Олександровича, 

студента групи О-41б стн., який виборов І місце у ту-

рнірі! Вітаємо!  

Ірина ГОДНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 14 Вектор (№24) 30.11.2019 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Працевлаштування та профорієнтація: зустріч із фахівцями 

 28 листопада студенти Подільського спеціально-

го коледжу зустрілися із Поліщуком Віталієм Аркаді-

йовичем, психологом Центру соціальних служб для сі-

м’ї, дітей та молоді та 

Ільєвою Наталією 

Миколаївною, провід-

ним фахівцем з проф-

орієнтації Кам'янець-

Подільського міського 

центру. Фахівці поспі-

лкувались із студентами на 

тему працевлаштування та 

активно обговорювали 

особливості підготовки 

студентів до виходу на 

ринок праці. Обговорен-

ня супроводжувалось яск-

равим презентаційним матеріалом та відеороликами. Під 

час зустрічі із фахівцями студенти закладу вільно обго-

ворювали особливості працевлаштування, перспективи 

для студентів на сучасному ринку праці та висловлювали 

свої думки.  

Під час обговорення студенти ознайомились із особли-

востями працевлаштування: пошуку роботи, написання 

резюме, підготовки до співбесіди та інформацією, яку 

безоплатно можуть надати центри зайнятості.  

Дякуємо за гарний матеріал, увагу до наших  

студентів та приємні враження!  

Сподіваємось на активну співпрацю!  

Освітня програма “Стипендіат” 

 Студенти коледжу отримали перемогу у відборі 

учасників у освітній програмі «Стипендіат 2019-2020», 

який проводив Міжнародний благодійний фонд «Нове 

Покоління» за підтримки організації «Help us help».  

 Освітній проект "Стипендіат" - це психологіч-

на реабілітація та соціальна адаптація студентів-сиріт з 

метою формування активних особистостей, усвідомле-

них громадян країни, відповідальних дорослих. 

 Студенти коледжу у рамках освітньої програми 

"Стипендіат 2019-2020" будуть брати участь у різно-

манітних семінарах, тренінгах, через індивідуальні за-

вдання стипендіати проходять програму особистісного 

та професійного розвитку.  

Цього року в освітній програмі "Стипендіат 2019-

2020" бере участь 4 студенти коледжу (у т.ч. 2 студента 

з числа маломобільних груп).  

Вітаємо студентів та бажаємо успіхів у навчанні! 

Всеукраїнський диктант єдності 

 08 листопада студенти та викладачі Подільсько-

го спеціального коледжу до Дня 

української писемності та мови 
долучились до написання 19-го 

Всеукраїнського диктанту єдно-

сті. 

 У прямому ефірі Українсь-

кого радіо диктант читав мовозна-

вець Олек-

сандр Авраменко.  

 До Всеукраїнського радіо-

диктанту національної єдності до 

Дня української писемності та мо-

ви долучились студенти та праців-

ники усіх підрозділів закладу. Все-

український радіодиктант націо-

нальної єдності був започаткова-

ний у 2000 році з метою єднання 

навколо мови. Відтоді щороку 

слухачі, а віднедавна й телеглядачі 

(акцію транслює телеканал UA: 

Перший) можуть 

взяти участь у 

написанні дикта-

нту й перевірити, 

наскільки добре 

вони знають мо-

ву. Пишуть дик-

тант і за межами 

України. 

Наталія СТОРОЖУК 

Марина ВОЛОЩУК Алла МІСЬКО 



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 ус-

піх 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 завт-

ра, 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. 

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 вто-

ми! 

Хай мир і злагода будуть у до-

мі. 

Вітаємо з Днем народження 

 Бажаємо від усієї 

душі тільки сонячних та 

яскравих днів, міцного 

здоров’я та життєвої на-

снаги, професійних успі-

хів та особистих творчих 

досягнень, сімейного щас-

тя, злагоди та добробуту у Вашій оселі.  

Бажаємо незгасаючого інтересу до науки, нових 

ідей та наснаги.  

Вітаємо з Днем народження 

Нехай стежки всі стелять-
ся крилато, 

Та будуть чисті, рівні, мов 
струна, 

А також хай добро не оми-
нає хату, 

Як не обминає цвіт весна! 

Жиляк Наталію Вікторівну  

Коломієць Яну Валентинівну  

Богданюка Кирила Юрійовича 

Фалінського Вадима Васильовича  

Цвик-Білоцьку  

Ольгу Пилипівну  

Шведова Василя Івановича  

Тимчук Наталію Анатоліївну  Рябого Миколу Павловича  

Поліщук Світлану Вікторівну  



Презентація в МБК   
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Школа “Лідерка” 

Марина ВОЛОЩУК 

 25 листопада в Кам’янці-Подільському відбу-

лась презентація 

єврейської культу-

ри і Хмельницького 

благодійного фонду 

«Хесед Бешт». Дій-

ство відбулось в 

Міському будинку 

культури за участю 

представників Уні-

верситету III віку та 

працівників фонду. 

До заходу долучи-

лись також викладачі та студенти Подільського спеціа-

льного коледжу. З вітальним словом до усіх присутніх 

звернувся заступник міського голови Вадим Анатолі-

йович Савчук, який передав відзнаку міського голови 

«За заслуги перед міською громадою» Ігорю Олексан-

дровичу Ратушному, директорові ХБФ «Хесед Бешт».  

 Грамоти виконавчого комітету отримали також 

соціальні робітники фонду, які працюють у Кам’янці-

Подільському. Хмельницький благодійний фонд 

«Хесед Бешт» у рамках своєї благодійної діяльності на-

дає в місті понад 150 

видів різних послуг, 

які спрямовані на 

сприяння соціальній 

реабілітації малозабе-

зпечених, безробіт-

них, осіб з інвалідніс-

тю та інших осіб, які 

потребують піклуван-

ня. Робота працівни-

ків фонду ведеться не 

лише в соціальному, а й у культурному, міжнаціонально-

му, гуманітарному, історичному, мистецькому напрям-

ках.  

Щиро дякуємо за запрошення та приємні враження 

від заходу.  

 19-21 листопада у м. Києві відбувся набір та на-

вчання у школі «ЛІДЕРКА», ініційована та реалізована 

ГО «Боротьба за права» за підтримки 

Міжнародної фундації виборчих сис-

тем (IFES), Агентства США з Міжна-

родного розвитку (USAID), Міністер-

ства міжнародних справ Канади та 

британської допомоги від уряду Ве-

ликої Британії. Серед учасників шко-

ли - Боршуляк Ірина, студентка По-

дільського спеціального коле-

джу (група О-31, ІІІ курс).  

 20 учасниць віком 16-27 років з усієї України 

упродовж трьох днів у Києві спілкувались на тему полі-

тичної участі та розмовляли про інструменти впливу на 

державні процеси. Учасники школи отримали задово-

лення від комунікації із провідними жінками країни та 

отримали інформацію як саме розпочинати свій лідерсь-

кий шлях. Крім того, з учасниками школи зустрілась 

Ірина Миколаївна Суслова, український політик, Народ-

ний депутат України VIII скл., голова підкомітету з 

питань гендерної рівності 

і недискримінації Коміте-

ту Верховної Ради Украї-

ни з питань захисту прав 

людини, національних 

меншин та міжнаціональ-

них відносин, співзаснов-

ник Громадської органі-

зації «Люстраційний ко-

мітет України». 

 Після закінчення триденної школи 

"ЛІДЕРКА" усі учасники отримали сер-

тифікати та безцінний досвід спілкуван-

ня з спеціалістами та фахівцями у даній 

справі, неймовірні враження та ідеї щодо 

самореалізації у сучасному суспільстві. 

 Щиро дякуємо за чудову нагоду  

долучитись до сучасного формату  

спілкування, за ініціативу та заходи,  

направлені на розвиток молоді.  

Ольга СВИРИДА 
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Вітаємо з Днем народження 
Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

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

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

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

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

Вітаємо з Днем народження 

студента О-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

студентку  групи С-32  ІІІ курсу  спеціаль-

ності 231 «Соціальна робота»  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

студентів О-33стн групи ІІ курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

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 но-
вих починань і відкриттів 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! 

Хай сонечко світить із ясного неба,  
Бажаєм усього, чого тільки треба, 
Хай доля дарує довгого віку, 
Доброго здоров’я і щастя без ліку! 

Бажаємо вам фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій. 
Хай все, що бажається - швидесень-
ко 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 ! 

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

студентів  групи С-11  І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

студента Е-11  групи І курсу  спеціальності 

051 «Економіка»  

Вітаємо з Днем народження 

студентів  групи С-12  І курсу  спеціаль-

ності 231 «Соціальна робота»  

Щоб збувались мрії і бажання, 

Не втрачались віра, сподівання, 

Серце радість щедро полонила, 

Бог давав енергії  і сили!  

Бондарчука Василя Андрійовича  

Сикалюк Аліну Федорівну  

Фурман Єлізавету Дмитрівну  

Купчаковського  Михайла Вадимовича 

Вовкович Михайла Віталійовича 

Придрик Віту Володимирівну  

Чернявського Дмитра Васильовича  

Чайковського Дмитра Леонідовича 

Науменка Микиту Павловича  

Камінську Вікторію Валеріївну 

Веретюка Назара Вікторовича  

Данілкову Анастасію Валеріївну  

Капустинську Софію Валентинівну  

Воронюк Софію Сергіївну  

Гонту Владислава Васильовича 

Колодніцьку Богдану Андріївну  
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Відкритий лист 

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

України 

Гуменюк Ірина Леонтіївна: к.е.н., заступник директора з інноваційної, наукової та міжнародної 
діяльності, викладач 

Годнюк Ірина Валентинівна: к.е.н.,  доцент, в.о. завідувача кафедри Обліку і оподаткування 

Дужева Олена Григорівна: в.о. завідувача кафедри Соціальної роботи та психології, викладач соціа-
льних дисциплін 
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Вітаємо Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Здоров’я, щастя та багато літ. 

Всю доброту, яка існує в світі, 

Всю радість, що живе серед людей, 
Найкращі всі, що до вподоби квіти 

Даруємо Вам у цей святковий день.  

студентку Е-22стн  групи І курсу  спе-

ціальності 051 «Економіка»  

Петлю Оксану Володимирівну  

Відкритий лист від військовослужбовців 

24-ї бригади усім дітям України 

Ми на ВАРТІ в ці дні, 
Щоб спокійно Ви спали! 

Щоб матусині руки, 

Завжди вас обіймали! 
 Бережіть матерів –  

 Вам ВОНИ НАЙРІДНІШІ! 

 Бережіть вчителів –  
 Вам ВОНИ наймудріші! 

Ваші щирі листи, 

Дуже нам помагають! 
І на завершення нас, 

Кожну мить надихають! 

 Ваші пісні, Ваш сміх, 
 Нам вони НАЙДОРОЖЧІ! 

 Хай печалі, біда, 

 Не стоять на дорозі! 
Україна одна, 

Україна ЄДИНА! 

І одна ми сім’я, 
Ми – ЄДИНА РОДИНА! 

 Ворог рветься вперед, 

 Ні на що не зважає! 
 Міцна ДРУЖБА дітей, 

 Мирний час наближає! 

Разом з Вами гуртом, 
Ми ВІЙНУ переможем! 

Ваші мами ЗАВЖДИ, 
В цьому нам допоможуть! 

 Разом з Вами, гуртом, 

 МИР і ВОЛЮ ЗДОБУДЕМ! 
 І НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ, 

 Ми щасливими будем! 

За дорученням військовослужбовців 24-ї 

бригади відкритий лист склав капітан 

 Сергій Берлінський  


