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 На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 16.10.2019 

№ 3/1617-19 «Щодо здобуття статусу закладу фахової передвищої освіти» 

Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним 

коледжем проведено збори трудового колективу 

щодо подальшої діяльності. Відповідно до 28 

статті Закону України закладами фахової передви-

щої освіти є фаховий коледж, військовий коледж 

сержантського складу та фаховий коледж із специ-

фічними умовами навчання. Зокрема, фаховий ко-

ледж – заклад фахової передвищої освіти або стру-

ктурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юри-

дичної особи має право відповідно до ліцензії 

(ліцензій) забезпечувати здобуття: фахової перед-

вищої освіти; профільної середньої освіти профе-

сійного та академічного спрямування; професійної 

(професійно-технічної) освіти; початкового рівня (короткого циклу) та першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  

 Згідно із Законом України 

«Про вищу освіту» з урахуванням, 

внесених Прикінцевими та перехід-

ними положеннями Закону, заклад 

освіти (структурний підрозділ закла-

ду освіти) може набути статус коле-

джу в системі вищої освіти за умови, 

якщо реальний обсяг підготовки здо-

бувачів вищої освіти ступеня бакала-

вра та/або молодшого бакалавра ста-

новить не менше 30 відсотків загаль-

н о г о  л і ц е н з о в а н о г о  о б с я г у .  

 Відповідно до Протоколу № 1 Загальних зборів трудового колективу 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу від 23 жовтня 2019 р., присутніми на зборах працівниками закладу 

ухвалено рішення про утвердження статусу коледжу – закладу вищої освіти  

(рішення прийнято одноголосно (більшістю голосів): «за» - 103, «утрималось» – 4, «проти» - 0), а також про делегування 

повноважень Вченій раді Коледжу щодо створення структурного підрозділу 

ПоСпецНаРСЕК – закладу фахової передвищої освіти (рішення прийнято одно-

голосно (більшістю голосів): «за» - 107, «утрималось» – 0, «проти» - 0). 

(Наказ від 28.10.2019 №342 «Про створення структурного підрозділу закладу 

передвищої освіти», протокол загальних зборів трудового колективу Подільсь-

кого спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

№ 1 від 23 жовтня 2019 р.).  

 Вченою радою закладу створений структурний підрозділ коледжу –

 заклад передвищої освіти (Подільський навчально-реабілітаційний заклад 

фахової передвищої освіти ПоСпецНаРСЕК) (Наказ від 28.10.2019 р. №342 

«Про створення структурного підрозділу закладу передвищої осві-

ти», протокол № 2 засідання Вченої ради від 23.10.2019 р.). Віримо та прямує-

мо у світле, усвідомлене майбутнє. 

Вибори голови Студентської 

ради 

Студентські сходини 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№23) 31.10.2019 

Журнал “Вектор Поділля” 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Навчальний 2019-2020 рік наби-

рає обертів, а життя коледжу є насиче-

ним та інтенсивним.  

Цей місяць ознаменувався доленосним 

для коледжу рішенням трудового коле-

ктиву закладу. В цьому місяці відзначається День працівника освіти! 

Шановні викладачі! Щиро дякую вам за наполегливу працю, плідну 

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

діяльності та реалізації планів.  

23 жовтня — відбулась доленосна для коледжу подія, яка обов’яз-

ково закарбується в сторінці історії коледжу назавжди та відкриває 

нові можливості. Так, саме 23 жовтня відбулись збори трудового ко-

лективу, на яких працівники закладу висловили своє бачення майбут-

нього закладу саме у вищій освіті, колективом коледжу ухвале-

но рішення про утвердження статусу коледжу – закладу вищої 

освіти, а також про делегування повноважень Вченій раді Коледжу 

щодо створення структурного підрозділу ПоСпецНаРСЕК – закладу 

фахової передвищої освіти. На засіданні Вченої ради, в свою чергу, 

прийнято рішеня про створення структурного підрозділу коледжу –

 закладу передвищої освіти (Подільський навчально-

реабілітаційний заклад фахової передвищої осві-

ти ПоСпецНаРСЕК).  

Цей крок — неймовірний, й, водночас, потрібний на сучасному 

етапі розвитку нашого навчального закладу. Усі ці перетворення ста-

ли можливими завдяки праці злагодженій і напруженій працівників 

закладу та активному студентству. Вірю, що усі заплановані зміни у 

ввіреному мені навчальному закладі неодмінно успішно реалізують-

ся. Адже до цього дня ми йшли крок за кроком, вкладаючи чималі 

зусилля та старання усього колективу закладу. 

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 

 
Екскурсія 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 
Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 
 

Науковий жур-

нал «Вектор Поділля»  

Подільського спеціаль-

ного навчально-

реабілітаційного  

соціально-економічного 

 коледжу   

 оголошує набір  

наукових статей до Випуску №2/2019. 
Пропонуються наступні тематичні напрямки:  

 

1. Економіка та управління національним госпо-

дарством в умовах інклюзії. 

2. Облік, аналіз та аудит: національні особливо-

сті та європейські тенденції для сучасної моло-

дої людини з фізичними обмеженими можливо-

стями 

3. Гроші, фінанси і оподаткування в умовах 

рівноправної участі усіх громадян у соціумі. 

4. Демографія, економіка праці та соціальна 

економіка в умовах розширення прав та повно-

важень людей з фізичними обмеженими можли-

востями. 

5. Соціальна робота та соціальний захист. 

6. Психологія та педагогіка в умовах спеціаль-

ної освітньої діяльності. 

7. Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії. 

8. Нормативно-правове забезпечення та стан 

правового регулювання соціальної роботи та 

спеціальної освіти. 
 

Авторські примірники будуть направлені 

на поштові адреси, вказані в інформацій-

них довідках, рекомендованим листом.  

Детальна інформація на офіційному  

сайті коледжу http://posek.km.ua/. 

Оксана МАРУНЧАК 

Марина ВОЛОЩУК 

 01 жовтня студентам груп О-31 та О-33 спеціальності 

"Облік і оподаткування" Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-

економічного коледжу була 

проведена екскурсія у 5 Дер-

жавній пожежній рятуваль-

ній частині.  

 Студенти коледжу ра-

зом із викладачами Марун-

чак О. В., Гуменюк І. Л. та 

Воло-

щук М.  Б. ознайомились із 

особливостями роботи поже-

жної частини, устаткуванням.  

 Студенти коледжу ознайомились з різними навчальними локаціями, які є в пожежній частині: кімната профе-

сійної підготовки, тренажерна зала, кімната релаксації, тренувальна зала та ін.  

 Основна мета проведення екскурсії  — практично застосовувати набуті знання та навички у надзвичайних 

ситуаціях, спрямовувати усі вміння на захист населення, навколишнього природного середовища та майна, ліквіда-

ції наслідків надзвичайних ситуацій і надання допомоги постраждалим.  

 Основним завданням для людини, яка опинилась у надзвичайній ситуації —  

ні в якому разі не панікувати! 



Підсумки конкурсу рецензій 

Вектор (№23) 31.10.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

 02 жовтня в Подільському спеціальному коледжі відбулось оголошення переможців конкурсу рецензій на 

книги від наших ініціативних волонтерів Влада Дору-

ди та Софії Бойко. І місце отримала Альона Білінсь-

ка, ІІ місце - Іваськова Марина, ІІІ місце - Ауріка 

Нікуліна.  

Подарунком для переможців стала поїздка до Європи, 

а саме подорож до Братислави та Відня. 31 жовтня 

переможці відправились разом із нашими волонтерами 

у подорож до Європи.  

 Після оголошення переможців відбулась презен-

тація англомовних книг, які подарували Влад Доруда 

та Софія Бойко, а також активне обговорення книг і рецензій.  

Дякуємо нашим меценатам Владу Доруді, Софії Бойко за цікавий конкурс, який мотивував наших студентів 

до самоосвіти та розвитку. Невимовна подяка натхненному  

меценату Роберту Хею. Вітаємо усіх учасників конкурсу!  

  04 жовтня студенти Подільсь-

кого спеціального коледжу святково 

зустрічали викладачів зранку та дару-

вали теплі слова 

й привітання з 

Днем працівника 

освіти. 

  Щиро  

дякуємо студентам за гарний на-

стрій, гарну  

традицію привітання та неймовір-

но-чудові слова. 

 07 жовтня в Подільському спеціальному коле-

джі відбувся святковий концерт до Дня працівника 

освіти. Студенти коледжу дарували працівникам закла-

ду теплі слова привітань, гарні побажання.  

День працівника освіти 

 З вітальним словом до усіх присутніх звернувся 

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

доцент, заслужений працівник 

освіти України й висловив подя-

ку за невтомну працю, творчі 

злети та високі досягнення усім 

працівникам коледжу.   

 До Дня працівника освіти 

Мар'ян Миколайович привітав 

усіх зі святом та нагородив нау-

ково-педагогічних працівників 

закладу, вручив цінні подарунки 

кафедрам коледжу. Кожен науко-

во-педагогічний працівник коле-

джу був відзначений директором за високий професіона-

лізм, бездоганну сумлінну працю, вагомий внесок у ви-

хованні студентської 

молоді, високі досяг-

нення у професійній 

діяльності та з нагоди 

Дня працівника освіти.  

 Гуменюк Ірина 

Леонтіївна, заступник 

директора з наукової, 

інноваційної та міжна-

родної діяльності коле-

джу, к.е.н., від колек-

тиву закладу вручила відзнаки директору коледжу Тріпа-

ку Мар'яну Миколайовичу за вагомий особистий внесок 

у розвиток, розбудову, процвітання коледжу, організа-

торський талант і високий професіоналізм, активну гро-

мадянську позицію і громадську діяльність, невичерпну 

енергію та з нагоди Дня працівника освіти.  

 До Дня працівника освіти студенти Подільського 

спеціального коледжу подарували викладачам закладу 

безліч емоцій та музичних подарунків.  

 На початку концерту прозвучали вокальні компо-

зиції "Пісня буде поміж нас" у виконанні вокальної гру-

пи коледжу, "Right here waiting" у виконанні Мазура 

Ярослава та Чобан Марини.  

Продовження на стор.4 

Марина ВОЛОЩУК 



День працівника освіти 

Вектор (№23) 31.10.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

 04 жовтня студенти Подільського спеціального 

коледжу та викладачі закладу 

Гуменюк Ірина Лонтіївна, 

заступник директора з науко-

вої, інноваційної та міжнарод-

ної діяльності, к.е.н.; Марун-

чак Оксана Василівна, викла-

дач охорони праці та техніки 

безпеки; Волощук Марина 

Борисівна, викладач, фахівець 

редакційно-видавничого журналу та Житарюк Григо-

рій Іванович долучились до  урочистостей з приводу 

20-річчя CRH "Подільський цемент".  

Студенти та викладачі коледжу взяли участь у різних 

активностях, майстер-класах та у розіграші "Святкую 

20 років CRH".  

 Під час проходження активностей студенти та 

викладачі коледжу краще ознайомились із технікою та 

особливостями створення цементу, технічними харак-

теристиками, оснащенням, потрібного для виготовлен-

ня цементу та його трансформування. Студенти та ви-

кладачі  коледжу урочисто привітали голову правління 

АТ "Подільський цемент" Кевіна Маккеона 

та вручили пам'ятні подарунки від закладу.  

CRH Україна — 20 років 

Під час активностей усі 

присутні також мали мож-

ливість відвідати різні ло-

кації: Тут виробляється 

цемент, Зростаємо разом, 

Я бережу довкілля, Безпе-

ка починається з мене, З 

нами будують професіона-

ли. Студенти та виклада-

чі коледжу мали 

можливість відвіда-

ти екскурсію та 

ознайомитись із 

особливостями фун-

кціонування АТ 

Подільський це-

мент, модернізацією 

та інноваціями його 

діяльності.  

 Під час урочистостей на честь 20-річчя CRH в Укра-

їні, на заході було встановлено та зафіксовано Національ-

ний рекорд за участі Федерації стронгмену України 

"Максимальна вага підйому цементу в мішках на плат-

формі командою з десятьох стронгменів" та за участі 

Василя Вірастюка.  

Студенти також 

подарували ви-

кладачам чудові віршові композиції "Учитель" у вико-

нанні Колодніцької Бог-

дани та поетичне приві-

тання від Довгого Дми-

тра. Море позитиву 

подарували студенти 

Галкін Максим і Браж-

ніченко Павло, розпові-

даючи жарти та гуморе-

ски. Чарівна музично-інструментальна композиція 

"Perfect" у виконанні Баурчулу Богдана, а також пісня 

"Старі фотографії" у виконанні Мазура Ярослава та 

музично-інструментальному супроводі Житарюка 

Давида подарувала неймовірні емоції усім присутнім.  

  Науково-педагогічних праців-

ників коледжу привітали вихованці 

Студії східного і сучасного танцю 

"Аджанта" (художній керівник - 

Дроздовська Ірина 

Дмитрівна).  

 З а в е р ш и л и 

концерт музичні по-

дарунки від студен-

тів коледжу - "100% 

щ а с т я "  і 

"Вчителям".  

Дякуємо студентам 

за гарні привітан-

ня, теплі слова, по-

зитивні емоції та неймовірні враження.  

Продовження. Початок на стор.3 

Продовження на стор.5 
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 Після встанов-

лення рекорду Василь Вірастюк оголосив змагання у 60 

кілограмів підйому.  

 Вітаємо наших студентів Подільського спеціально-

го коледжу — Мельника Ігора та Баурчулу Богдана, які 

продемонстрували найкращий результат, а Баурчулу Бог-

дан виконав норматив двічі.  

Вітаємо хлопців та дякуємо організаторам і гостям 

заходу за цікаву інформацію, неймовірні емоції  

та враження.  

Дякуємо CRH Україна та АТ "Подільський цемент"  

за неймовірно-чудові враження, яскраву інформацію, 

цікаві заходи, приємні зустрічі та гарні світлини.  

 

 09 жовтня до Подільського спеціального навча-

льно-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу завітали гості, викладачі кафедри Банківського біз-

несу Тернопільського національного економічного 

університету - Дзюблюк Олександр Валерійович, 

д.е.н., професор, завідувач кафедри Банківського бізне-

су; Сас Богдана Богданівна, к.е.н., доцент, заступник 

декана факуль-

тету Фінансів 

та обліку; Сенів 

Богдан Григо-

рович, к.е.н., 

доцент; Стечи-

шин Тетяна 

Б о г д а н і в н а , 

к.е.н., доцент; 

С о р о к і в с ь к а 

Зоряна Кази-

мирівна, к.е.н., 

доцент. Дирек-

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

цент, заслужений працівник освіти України, із гостями 

закладу обговорив перспективи співпраці університету 

та, зокрема, кафедри Банківського бізнесу з коледжем.  

Цього ж дня, 09 

жовтня, в науко-

вому прес-центрі 

Подільського спе-

ціального коле-

джу в присутності 

студентів та ви-

кладачів коледжу 

відбулось підпи-

сання договору 

про  науко во -

педагогічне спів-

робітництво коле-

джу з Тернопільським національним економічним уні-

верситетом, а також додаткова угода з кафедрою банків-

ського бізнесу ТНЕУ. 

Договір про співрацю з ТНЕУ  

 Під час підписання договору директор коледжу 

Тріпак Мар'ян 

М и к о л а й о в и ч ,  

передав найкращі 

вітання й побажан-

ня ректору ТНЕУ 

Крисоватому Анд-

рію Ігоровичу, 

д.е.н., професору. 

 В науковому прес-

центрі коледжу 

відбулось обгово-

рення та підписан-

ня додаткової уго-

ди про співпрацю 

кафедри Банківсь-

кого бізнесу ТНЕУ 

в особі завідувача 

кафедри Дзюблю-

ка Олександра 

Валерійовича, д.е.н., професора та кафедри Фінансів, 

економіки та економічної кібернетики Подільського ко-

леджу в особі в.о. завідувача кафедри Тимківа Андрія 

Олександровича, к.е.н. 

 Після підписан-

ня договору та угоди 

відбулась презентація 

с п е ц і а л ь н о с т е й 

«Банківська справа» 

та «Банківський мене-

джмент» для підгото-

вки фахівців за ОС 

Магістр на базі коле-

джу.  

Дякуємо за приємне знайомство та гарну зустріч,  

корисну інформацію та  

неймовірно-чудову презентацію!  

Сподіваємось на плідну науково-творчу співпрацю!  

Продовження. Початок на стор.4 

Марина ВОЛОЩУК 
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 У продовження студійного форуму "Українська 

державність: утвердження національної свідомості", 

відбулись студентські спортивно-

розважальні змагання "Козацькі за-

бави" до свята Пресвятої Покрови та 

Дня українського козацтва.  

 Саме козацтво виконувало 

роль боронителя українських земель 

від загарбників. На Січі поважні авто-

ритетні козаки, які не раз бували в 

боях, славилися силою, спритністю, 

мали гостре око, розумні голови, за-

любки під час відпочинку брали 

участь у веселих змаганнях.  

 Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці 

та Дня українського козацтва студенти закладу змага-

лись у спритності, винахідливості, виконуючи завдання 

р і зних  ко нкур с ів : 

"Змійка", "Повітряний 

міст" ,  " Кенгуру" , 

"Точний кидок", вікто-

рина на знання звичаїв 

та традицій козацького 

життя.  

 Найбільш коло-

ритним було змагання 

"Українське селфі", 

під час якого учасники на швидкість повинні були одяг-

нути на одного учасника команди усі атрибути українсь-

кого костюму й сфотографуватися з ним.  
 Завершили змагання 

конкурси "Писар" та 

"Перетягування канату". 

Дві команди хлопців та 

одна команда дівчат актив-

но виборювали перемогу та 

у останньому конкурсі ви-

грали хлопці.  П е р е -

можцями є всі команди, 

адже вони майстерно вибо-

рювали кожен переможний бал.  

 Перше місце здобула команда хлопців, друге - 

дівчат, а третє - друга команда хлопців.  

Сподіваємось, що смачна винагорода, подарована 

членами журі, смакувала усім учасникам, адже вони 

доклали багато зусиль та винахідливості для  

виконання завдань.  Вітаємо усіх учасників змагань! 

 10 жовтня в Подільському спеціальному коле-

джі відбувся студійний форум "Українська держав-

ність: утвердження націона-

льної свідомості". На відкритті 

студійного форуму з вітальним 

словом виступили: Марчак 

Тетяна Андріївна, к.ф.н., в.о. 

завідувача кафедри інформа-

ційної діяльності, документоз-

навства та фундаментальних 

дисциплін; Савчук Вадим 

Анатолійович, заступник міського голови Кам'янець-

Подільської міської ради; Гуменюк Ірина Леонтіївна, 

к.е.н., заступник директора з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності. На форумі Славко Полятин-

чук розповів про створення книги "Кам'янець - соборна 

столиця України" й акцентував увагу на унікальності 

матеріалів, зібраних у книзі, презентував статтю про Ка-

м'янець-Подільський у журналі "Країна" (м.Київ). На фо-

румі були представлені доповіді на різну тематику: "До 

сторіччя української державності. Кам'янець -

Подільський у 1917-1920 рр." (Скрипник А.Ю., д.і.н., 

д о ц е н т ) ,  " К а м ' я н е ц ь -

остання столиця УНР (до 

в і д з н а ч е н н я 1 0 0 - р і ч ч я 

"Кам'янецької доби Дирек-

торії УНР")" (Венгрова 

О.І., завідувач відділу мар-

кетингу та інвестування 

Кам'янець -Подільського 

державного історичного 

м у з е ю - з а п о в і д н и к а ) , 

"Гарнізон "останньої сто-

лиці". Українські війська у Кам'янці (червень-листопад 

1919 р.)" (Стецюк В.Б., к.і.н., доцент кафедри історії 

України, Кам'янець-Подільського національного універ-

ситету імені І.Огієнка), "Сільськогосподарський факуль-

тет при Кам'янець-Подільському державному українсь-

кому університеті" (Нестеренко В.А., к.і.н., доцент ка-

федри теоретико-правових та соціально-гуманітарних 

дисциплін Подільського державного аграрно-технічного 

університету) та доповідь Ірини Василівни Лехіцької 

(Кам'янець-Подільський 

державний історичний 

музей-заповідник).  

 Савчук  В адим 

Анатолійович вручив 

директору коледжу Трі-

паку Мар'яну Миколайо-

вичу книгу "Кам'янець - 

соборна столиця Украї-

ни". Мар’ян Миколайо-

вич відзначив надзвичайну актуальність та важливість 

тематики форуму та доповідей студійного форуму та по-

бажав успіхів студентам і викладачам у створенні влас-

них науково-дослідних робіт. 

  На завершення форуму відбулись урочистості з 

нагоди початку Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Та-

раса Шевченка.  Тетяна МАРЧАК            Марина ВОЛОЩУК 
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 В Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі відбулась зустріч студентів коледжу із представниками ініціа-

тиви Доступно.UA .  

 Гостей у коледжі привітав директор закладу Трі-

пак Мар'ян Миколайович, к.е.н., доцент, заслужений 

працівник освіти України, та вручив натхненному засно-

внику ініціативи Дмитру Щебетюку картину, виготов-

лену Богданюком Кирилом, з використанням техніки 

енкаустики. 

 Дмитро Щебетюк  також розповів студентам 

коледжу про ініціативу Доступно.UA й про свої подорожі й різні міста. Ініціатива До-

ступно.UA вже 3 роки поширює ідею доступності міського простору та повноцінне 

включення людей з інвалідністю у життя суспільства. Мета ініціативи - показати, що люди, які пересуваються на 

інвалідному візку можуть жити і насолоджуватись життям, гуляти містом, відвідувати різні заходи та заклади.  

Дякуємо представникам ініціативи Доступно.UA за цікаву зустріч та увагу до наших студентів!  

Сподіваємось на плідну співпрацю з вами!  

Бізнес-тренінг 

 22 жовтня студенти Подільського спеціального 

коледжу Камінська Вікторія та Цупа Ліна групи С-32 

спеціальності “Соціальна робота” разом з викладачем 

коледжу Волощук М.Б. відвідали бізнес-тренінг 

"Гендерна рівність у бізнесі" у рамках ініціативи 

"Коучингова про-

грама "Жіноче 

обличчя кам'яне-

цького бізнесу"".  

 У  п р е с -

центрі Кам'янець-

Подільської місь-

кої ради учасники 

тренінгу разом з 

тренером Тетяною 

Баєвою активно 

обговорювали осо-

бливості реалізації гендерної політики в Україні та за 

кордоном, гендерні інновації та грантові програми та 

виконували різноманітні тренінгові завдання, пов’язані 

із темою заходу.  

Щиро дякуємо організаторам та ініціаторам,  

а також коучу бізнес-тренінгу за цікавий захід,  

гарну можливість ознайомитись із гендерними  

інноваціями та грантовими програмами, а також 

усвідомити сильні сторони особистості  

у сучасному соціумі. 

Оголошення 

Запрошуємо на навчання! 

Ірина ГУМЕНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

https://www.facebook.com/dostupnoukraine/?__tn__=K-R&eid=ARCP0QAuvgA_6VXdjTlIY9LC1qZ49oSG_sTjjJFuC-HzAcVqHL56Eu1jd5SlwRnhNmRkVSyPgmqsy_mf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDenV-fG47HFUjyIMGD_ohewOdRhZ4cKlYnvFhgpLDck6SxJRbvyVptxuvh20UC8PIM7k8bEqw1mwRR6qpeQHLrm
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Оголошення 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Оголошення 
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Агроуніфест 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

  "Не маємо стра-

ху пропустити щось у 

житті і знаходимо час 

для насолоди мистецт-

вом..."Незабутня хорео-

графічна композиція 

"Енергія" подарувала 

усім присутнім неймовірні враження та зірвала шквал 

аплодисментів...  

Дякуємо усім студентам. Ви - найкращі!   
 Р ішенням  жур і  фестивалю -ко нк ур с у 

"Агроуніфест-2019" ми отримали 2 місце та спеціаль-

ний приз від Володимира Васильовича Іванишена, 

д. е. н., професора, ректора Подільського державного 

аграрно-технічного університету.  

 З-поміж 13 вищих навчальних закладів  

України ми вибороли 2 місце!  

Вітаємо наших талановитих, обдарованих,  

креативних, ініціативних студентів Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного коледжу. Ми виграли!  

Ми - найкращі!  

Після оголошення результатів фестивалю - конкурсу 

директор коледжу Тріпак Мар’ян Ми-

колайович, к.е.н., доцент, заслужений 

працівник освіти України, урочисто при-

вітав студентів з 

перемогою, висло-

вив найщиріші 

слова подяки й 

відзначив надзви-

чайно високий 

рівень підготовки сту-

дентів закладу й поба-

жав успіхів у відкритті 

нових сторінок коле-

джу, сторінок творчості 

і науки!  

Коледж пишається своїми студентами!  

  24 жовтня  студенти Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу стали учасником фестивалю-конкурсу "Агроуніфест-

2019" на базі Поділь-

ського державного 

аграрно-технічного 

університету.  

 Н е й м о в і р н і 

ведучі - студенти —

Подільського спеціа-

льного навчально-

реабілітаційного соці-

ально-економічного 

коледжу - Боденчук Вікторія, Матковський Іван, Пав-

люк Денис — створили чудову атмосферу у залі, пред-

ставляючи творчі номери наших студентів.  

 Фантастично-зворушлива композиція "Очі на піс-

ку" від студентів 

П о д і л ь с ь к о г о 

с п е ц і а л ь н о г о 

коледжу не зали-

шила нікого в 

залі байдужим, 

усі присутні на 

заході, затамува-

вши подих, спо-

стерігали над 

з в о р у ш л и в и м 

діалогом двох танцюючих пар та вслухались у майстерне 

вокальне виконання пісні. Композиція зірвала аплодисме-

нти залу. Дякуємо Кушнір Анні та Цупі Ліні, Бакуменко 

Катерині та Бурлі Олександру, Глібці Олександру та 

Охотській Анастасії, ви - надзвичайно талановиті.  

 "Ми молоді і впевнені у собі, ми чітко бачимо мету 

і чітко рухаємося у її сто-

рону. Ми завжди віримо, 

що матимемо ясну свідо-

мість того, що складнощі, 

поразки, падіння і невдачі 

є лише природною скла-

довою частиною життя, 

завдяки якій ми зростаємо 

і зріємо... ". Інструмента-

льно-вокальна композиція "Обійми" від студентів Поділь-

ського спеціального коледжу — Бурчулу Богдана, Жита-

рюка Давіда та Цупи Ліни зачарували ліричним настро-

єм та завоювала симпатію глядачів. 

 Унікальним для виступів також став творчий номер 

з використанням жестової мови "Вірила" у виконанні Па-

штепи Каріни та 

Ковпака Назара. 

"Убережемось від 

наївної віри, що все в 

житті має бути глад-

ко. І знайдемо в пот-

рібний момент ко-

гось, у кого виста-

чить мужності сказа-

ти правду, але сказати її люблячи... "  
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Студенти Подільського коледжу у Тернополі 

 Спілкуючись із випускницею закладу, розуміємо, 

що мрії справді здійснюються, для цього потрібно лише 

впевнено навчатись та прямувати до своєї професійної 

мети.  

 На завершення поїздки студенти коледжу відвіда-

ли екскурсію Тернополем. Місто має свою багату істо-

рію, культуру та розвиток. Тернопіль вразив своєю са-

мобутністю і щирістю, 

затишними вулицями та 

приємним спілкуванням 

із містянами. Впевнені - 

мешканці міста пам'ята-

ють свою історію й майс-

терно оберігають кожен 

куточок свого міста, дба-

ють про нього та захоп-

люються ним. Це захоп-

лення втілюється у деталях та у кож-

ному куточку вулиць, закладів, па-

м'яток, фонтанів та переноситься на 

усіх, хто відвідує це справді ФАЙНЕ 

місто. Щиро вдячні за чудовий 

маршрут, гарну організацію та 

майстерного екскурсовода, який 

своїми розповідями, яскраво пре-

зентував студентам сторінки ми-

нулого та сучасності міста.  
 Дякуємо за чудову навчальну 

подорож завідувачу кафедри 

"Банківського бізнесу" Дзюблюку Олександру Валері-

йовичу, д.е.н., професору, та викладачам кафедри за 

мотиваційні заходи, 

чудові знання, сучасний 

стиль спілкування та 

неймовірні враження. 

Все було мотиваційно, а 

подібні заходи стали 

додатковим стимулом 

для успішного навчання 

і здійснення професійних мрій! Було мегапозитивно, 

відкрито, сучасно!  

Щиро сподіваємось на подальшу співпрацю.  

 25 жовтня студенти Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу спеціальностей "Економіка" та "Облік і оподатку-

вання" з навчальною метою відвідали Тернопільський 

національний економічний університет, поспілкувались із 

викладачами кафедри "Банківського бізнесу" ТНЕУ та 

студентами закладу, взяли участь у діловій грі, що перед-

бачала завдання з фінансової та банківської справи.  

 Після закінчення ділової гри студенти коледжу 

ознайомились із закладом та колекцією грошових оди-

ниць музею кафедри, а також залу, який обладнаний по 

типу Приватбанку.  

 Така навчальна поїздка та  співпраця стала можли-

вою завдяки укладенню договору співпраці коледжу із 

ТНЕУ, а також додаткової угоди про співпрацю кафедри 

"Банківського бізнесу" ТНЕУ і кафедри "Фінансів, еконо-

міки і економічної кібернетики" Подільського спеціаль-

ного коледжу.  

 Навчальна подорож пе-

редбачала візит до відділення 

Приватбанку м.Тернополя . 

Після ділової гри, екскурсії на-

вчальним закладом та спілкуван-

ня зі студентами ТНЕУ студенти 

Подільського спеціального коле-

джу відвідали одне з відділень 

Приватбанку та поспілкувались 

із успішною випускницею уні-

верситету, яка після за-

кінчення університету 

розпочала свою роботу 

саме в одному з відді-

лень банку. Студенти 

коледжу ознайомились із 

специфікою діяльності 

відділення та особливос-

тями здійснення різнома-

нітних операцій, а на 

завершення - отримали сертифікати про участь у заході.  
Андрій ТИМКІВ 

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 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 бажа-

ємо Вам щасливого сього-

дні і світлого завтра, кра-

сивих мрій і їх здійснен-

ня!  

 

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 мирно-

го неба, 

Грошей та здоров'я ще біль-

ше,  

ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато дає, 

Зозуля сто років життя накує. 

Життя хай дарує чудові 

моменти, 

Яскраві емоції, гарні пре-

зенти 

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 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-

вих ідей та наснаги.  

Вітаємо з Днем народження 

Нехай стежки всі стеляться крилато, 
Та будуть чисті, рівні, мов струна, 
А також хай добро не оминає хату, 

Як не обминає цвіт весна! 

Вітаємо з Днем народження 

 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

В цей чудовий день від усього серця бажаємо 
Вам виконання всіх бажань. Нехай збудуться 

всі мрії! Нехай успіх, радість і натхнення 
стануть постійними супутниками. А ще без-
ліч посмішок, впевненості у завтрашньому дні й успіхів у 

всіх Ваших справах!  

Сьогодні янголи Вас вітають 
І шлють благословення на літа. 

Нехай все радісне Вас не оминає, 
Нехай веселкою простелеться життя. 

Годованюк Альону Володимирівну  

Палилюлько Оксану Михайлівну  

Сидорук Людмилу Миколаївну  

Фаін Альбіну Володимирівну 

Брудніцьку Ларису Іванівну  

Хейлик Альону Антонівну  

Пушкар Інну  Миколаївну  

Твердохліб Людмилу Василівну  

Смолінську Ірину В’ячеславівну  

Пляцевого Олександра Петровича  

Мельника Василя Петровича  

Боярську Броніславу Іванівну  



  Студентські сходини 

Ст. 12 Вектор (№23) 30.10.2019 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вибори голови Студентської ради 

 31 жовтня в Подільсь-

кому спеціальному коле-

джі пройшли вибори на пост 

Голови Студентської ради 

та Головного профспілко-

вого представника з числа 

студентів. Явка студентів 

була надзвичайно висока. 

 Вибори тривали до 17:30 год.  

В результаті підрахунку голосів лічильною комісією за 

результатами виборів перемогу отримав Бурла Олек-

сандр, студент групи Е-31 спеціальності "Економіка". 

 Головним профспілковим 

представником з числа студентів 

обрано Лукасевича Василя. ВІ-

ТАЄМО!  

 З перемогою новообрано-

го голову Студентської ради 

привітав директор Тріпак Ма-

р'ян Миколайович, який ви-

словив найщиріші слова приві-

тання й побажав успіху у фор-

муванні нової Студентської ради.  

Вітаємо з перемогою Олександра Бурлу та Василя 

Лукасевича та бажаємо успіхів, натхнення й нових 

крутих ідей та успішного їх втілення в життя.  

 У вівторок, 29 жовт-

ня, в Подільському спеціаль-

ному коледжі відбулось 

представлення, виборчих 

програм кандидатів на поса-

ду Голови Студентської 

ради коледжу.  

 Під час зустрічі відбу-

лось жваве обговорення ви-

борчих програм та стратегій 

діяльності Студентської ра-

ди.  

3 1 

жовтня, у холі закладу відбулись 

студентські вибори.   

 29 жовтня в Подільському спеціальному коле-

джі відбулись Студентські сходини, присвячені Дню 

визволення України від нацистських загарбників. 

 Студенти коледжу згадували про масштаби вій-

ни, страшні втрати та 

героїчний подвиг украї-

нських солдатів, які 

захищали землю від 

загарбників.  

 Пам'ять про вої-

нів-визволителів, які 

по ля гл и  у  в і й н і 

(близько 7 млн. україн-

ців), студенти та викла-

дачі закладу вшанували 

хвилиною мовчання. Дорогою ціною дісталася пере-

мога, минатимуть роки, змінюватимуться люди, поко-

ління і настане той 

час, коли зовсім не 

залишиться живих 

свідків того страш-

ного лихоліття, але 

пам'ять про них 

житиме вічно!  

 За традиці-

єю, наприкінці за-

ходу прозвучав 

гімн та відбулось 

підняття прапора кращими студентами коледжу.  

 Наприкінці Студентських сходин Ірина Леонтіївна 

Гуменюк, заступник директора з наукової, інноваційної 

та міжнародної діяльності, к.е.н., вручила студентам за-

кладу сертифікати про участь у студійному форумі 

"Українська 

державність: 

утвердження 

національної 

свідомості", а 

також сертифі-

кати про участь 

у заходах з фі-

нансової гра-

мотності та 

б а н к і в с ь к и х 

операцій, які відбулись у 

Тернополі (ТНЕУ). Кравець 

Василь Миколайович, ви-

кладач, урочисто вручив на-

городи призерам міжнарод-

них турнірів з волейболу 

сидячи та обласних змагань з легкої атлетики.  

Вітаємо призерів! Ви - наша гордість!  

Подільський коледж пишається своїми студентами. 

Ірина ГУМЕНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 
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Вітаємо з Днем народження 
Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Воробйову Олександру Василівну 

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

Калинюка Валентина Богдановича 

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

Хитрук Аліку Русланівну 

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

Іванову Богдану В’ячеславівну 

Шерстюк Марію Олександрівну   

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

Вітаємо з Днем народження 

Сивака Віталія Сергійовича  

Макеєву Людмилу Михайлівну  

студентів Е-11  групи І курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

Охотську Анастасію Сергіївну 

Петрик Артема Руслановича 

студентів О-11  групи І курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

Вітаємо з Днем народження 

Бурсу Олександра Васильовича  

Козачука Вадима Володимировича 

Росквас Миколу Сергійовича 

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, раді-
сних подій, щасливих посмішок навколо, вірних друзів, а 

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

Нікуліну Ауріку Олександрівну  

Франчук Анастасію Валеріївну  

Батрина Віктора Михайловича 

Соколенко Ольгу Олегівну  

Моргуна Владислава Володимировича  

студентів  групи С-32  ІІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

студентку  групи С-12  І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Побережну Анну Олегівну 

Вітаємо з Днем народження 

студента Е-22стн  групи І курсу  

спеціальності 051 «Економіка»  

Хмелькова Ярослава Вікторовича  

Щоб збувались мрії і бажання, 

Не втрачались віра, сподівання, 

Серце радість щедро полонила, 

Бог давав енергії  і сили!  
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Літературна студія “Дивослово” 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  
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Вітаємо 

Дмитро Довгий 

Вітаємо з Днем народження 

По струнах по струнах, тихо 

ллється кров... 

Всі знають лише про червону. 

І серце б’ється в унісон, 

неначе хоче вічно жити, 

як у пісні - останній звучить 

акорд, 

як рояль закінчує, 

сповідь  на останніх нотах, 

у серце, тремтячи, 

 в пускаємо мурах 

як письменник перу, 

дає можливість, 

не засохнути - творити.. 

І в душу сіру,  

вдихнувши  життя знов і знов,  

який вже раз, 

залишивши весь бруд, 

 на клаптиках пергаменту, 

ми самі вибираємо життєву гам-

му, 

але, щоправда, не собі, 

 ось у чому фатальна помилка і 

драма, 

в когось  червона наче - кров 

а хтось заслуговує - на сіру... 

Продовження у наступ-

ному номері 

Старик Оксану 

Вікторівну  

Фалінську Ірину Миколаївну  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Савюк Олену Олексіївну 

Шкапоїд Ірину 

Володимирівну  

Нехай в 

Ваш день 

народження 

у Вас буде 

чудовий 

настрій, 

нехай буде 

величезна 

кількість 

квітів і 

комплі-

ментів, 

усмішок 

і добра.  

Здоров’я, щастя і везіння, 
Натхнення, миру і терпін-

ня. 

Кохання, спокою, надії, 
Щоби збулися Ваші мрії, 

А ще достатку і тепла, 

Благополуччя і добра. 

Бажаємо море щастя, 

море квітів 

І здійснення всіх запо-

вітних мрій. 

Бажаю миру в домі, 

миру в світі 

І миру завжди у Вашій 

душі!  

Здоров’я, щастя та багато 

літ. 

Всю доброту, яка існує в 

світі, 

Всю радість, що живе серед людей, 

Найкращі всі, що до вподоби квіти 


