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День Знань у коледжі 

 13-14 вересня відбулись “Молодіжні сходини 

в Кам’янець-Подільській фортеці”. Формат прове-

дення передбачав навчання, обговорення актуальних 

питань, поєднання історії і молодіжних ідей, драйво-

вих вражень та неймовірних можливостей поспілкува-

тися з різними цікавими людьми. Організатори - Мі-

ністерство молоді та спорту України, Кам'янець-

Подільська міська рада, Хмельницька ОДА та гро-

мадські організації. 

   Під час Молодіжних сходин студенти коледжу 

відвідали панельні дискусії, лекції, воркшопи, дебати, 

конкурси, виставки та стали учасника-

ми квест-екскурсій, відкриття кінофе-

стивалю “Бруківка”. Під час лекцій та 

воркшопів молодь дізнавалась, як збу-

дувати своє майбутнє, враховуючи 

принципи "Економіки вражень" крізь 

пр изм у по літ ично го ,  со ц іо -

економічного та культурного вимірів. 

Зокрема, студенти Подільського спе-

ціального коледжу були присутні на 

обговоренні Стратегії молодіжної 

політики - 2030. Обговорення відбувалось з Олександром Яремою, засту-

пником Міністра молоді та спорту України. Молодіжні сходини, відкриття 

Бруківки та спілкування з коучами й різними цікавими людьми, з ініціатив-

ною молоддю, представниками громадських організацій та молодіжних рад 

з усієї України - захід був насичений і неймовірно-цікавий.  

 Дякуємо організаторам за чудову можливість побувати на заході, 

обговорити актуальні питання для молоді, здобути нові знання,  

дякуємо за неймовірні враження.  

 02 вересня в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі  відбулись урочис-

тості до Дня знань!  

 День знань у Подільському коледжі - це щирі посмішки, хви-

лювання, радість зустрічей, нові знайомства та нові враження! В цей 

день розпочинається новий етап життя - важливий та такий цікавий. 

Урочистість на День Знань — це нова сторінка життя вчорашнього шко-

ляра, а сьогодні студента коледжу. Для когось сьогоднішнє свято - це 

зустріч із друзями, а для когось - це зустріч-знайомство з навчальним 

закладом, з одногрупниками та викладачами.  

Продовження на стор.3 

День Знань у коледжі 

Поради 

Оголошення 

Літературна студія “Дивослово” 

Ст.12 
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  Слово директора 
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Журнал “Вектор Поділля” 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Вітаю вас із початком навчаль-

ного 2019-2020 року. Вірю, що цей 

навчальний рік принесе нам багато 

нових перемог. Переконаний, дорогі 

студенти, що ваші здібності, наполег-

ливість, прагнення до навчання та досягнення нових вершин стануть 

запорукою визначних успіхів у дорослому житті. 

Вітаю новоспечених студентів у стінах Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, бажаю 

вам сміливо торувати шлях у майбутнє, упевнено переймати досвід у 

викладачів закладу та опановувати нові знання, уміння й навики, пра-

гнути до нових звершень.     

Сьогодні освіта і наука України зазнає значних змін, відбувається 

реформування закладів освіти. Не втомлююсь повторювати, що саме  

український диплом вже зараз має визнання на міжнародному рівні. 

Знання, які закладаються студентам, майбутнім професіоналам в По-

дільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі, є гарним стартом  для молодого фахівця на 

ринку праці. 

Вересень — відповідальний місяць для кожного з нас, він розпо-

чинає нову сторінку життя коледжу,  перед вами — важливе завдання 

— оволодіння новими знаннями, уміннями й навичками й опануван-

ня професії, наполеглива робота та нові знайомства, незабутні події, 

нові емоції та враження, а також, обов’язково, нові звершення й пере-

моги, які, вірю, ми разом, крок за кроком, ми зможемо досягти. 

Шановні викладачі! Вітаю вас з початком нового навчального 

року! Бажаю вам натхнення, нових творчих здобутків, а новий навча-

льний рік нехай буде плідним та успішним. 

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

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

і перемога кожного з вас!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Засідання Вченої ради 

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/. 

 02 вересня відбулось засідання Вченої ради Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціаль-

но-економічного коледжу.  

 На засіданні обговорювались питання про підсумки освітньо-наукової і виробничо-господарської діяльності 

коледжу за 2018-2019 навчальний рік і завдання 

на 2019-2020 навчальний рік. 

 Особливу увагу приділили науково-

дослідній діяльності, зокрема, на засіданні обго-

ворювались актуальні питання щодо публікацій 

у журналі "Вектор Поділля", а також інші нага-

льні питання.  

Ярослав СУШАРНИК 



День Знань у коледжі  

Вектор (№22) 30.09.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

 Урочистість до Дня знань в Подільському спеці-

альному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі  традиційно розпочалась з Дер-

жавного гімну та підняття прапорів - Державного пра-

пору України, пра-

пору міста та прапо-

ру коледжу.  

 Право внести 

та підняти прапори 

надано кращим сту-

дентам коледжу, 

відмінникам навчан-

ня та призерам олім-

піад, призерам Куб-

ків України та між-

народних спортив-

них змагань, активі-

стам коледжу - Квітінській Марині, Решетюку Олек-

сандру, Дімітрішиній Кароліні, Охотській Ангеліні, 

Матковському Івану, Глібці Олександру, Чесановсь-

кій Катерині, Галкіну Максиму, Гуменюку Денису. 

 День 

знань - це 

свято моло-

дості, надій 

і впевнено-

сті у майбу-

тньому. З 

напутнім та 

в і тальним 

словом до 

студентів , 

б а т ь к і в , 

викладачів 

та усіх при-

сутніх звернувся директор коледжу - Тріпак Мар'ян 

Миколайович, к.е.н., доцент, заслужений працівник 

освіти України, який побажав студентам наполегливо 

працювати, неодмінно мріяти та сміливо втілювати свої 

професійні мрії в реальність .  

 Подільсь-

кий спеціальний 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційний 

с о ц і а л ь н о -

економічний ко-

ледж  високо 

цінує підтримку 

та турботу бла-

годійників й 

меценатів, які 

щиро перейма-

ються проблемами коледжу.  

 Під час урочистостей, у перший день навчання, 

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

доцент, заслужений працівник освіти України, висловив 

найщиріші слова подяки усім меценатам коледжу.  

 Під час урочистостей до Дня Знань, у перший день 

навчання, студенти та ви-

кладачі Подільського спе-

ц і а л ь н о г о  к о л е -

джу  отримали благосло-

віння від отця Тараса на 

успішне навчання.  

 Студенти та викла-

дачі Подільського спеціа-

льного коледжу ніколи не 

забувають про героїв Укра-

їни, які захищають свою 

землю на Сході України та 

пам'ять про воїнів, які тра-

гічно загинули, захищаючи 

цілісність України.  

 Під час урочистос-

тей до Дня знань право 

покласти квіти до меморіальної дошки на честь загиблого 

в зоні АТО Романа Миколайовича Наглюка, майора 

Збройних Сил України (Калинова алея слави, біля гурто-

житку коледжу) надано відмінникам навчання та активіс-

там коледжу - Бурлі Олександру та Томусяк Ніні.  

 Усім присутнім під час урочистостей студенти ко-

леджу подарували чудову пісню "Квітуча Україна".  

Вітаємо з початком нового навчального року та  

бажаємо успіхів у навчанні!  

Продовження. Початок на стор.1 

Альона ГОДОВАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 



Урочисте відкриття підйомників та презентація книг  

Вектор (№22) 30.09.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

 Після урочистостей відкриття відбулась презента-

ція книг, подарованих меценатами Владом Дорудою та 

Софією Бойко за ініціативи Роберта Хея. Книги надзви-

чайно зацікавили студентів закладу й після презентації 

книг відбулось активне обговорення правил та умов учас-

ті у конкурсі рецензій, ознайомлення з книгами та обго-

ворення їх проблематики, обмін думками та враженнями.  

Дякуємо  нашим меценатам і ініціативними  

волонтерам Владом Дорудою і Софією Бойко та  

гостям  закладу  

 03 вересня в Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному 

соціально-економічному 

коледжі  відбулось уро-

чисте відкриття міжпове-

рхових підйомників для 

студентів закладу мало-

мобільних груп (які пере-

суваються на візках, хо-

дунках), подарованих 

Робертом Хеєм, мецена-

том із США, та ініціативними волонтерами Владом 

Дорудою  та Софією Бойко, встановлених у Подільсь-

кому спеціальному коле-

джі.  

 На відкритті до 

усіх присутніх звернувся 

директор коледжу Ма-

р'ян Миколайович Трі-

пак, к.е.н., доцент, заслу-

жений працівник освіти 

України, який подякував 

меценатам за турботу про 

студентів коледжу та роз-

повів про особливості й 

переваги підйомника. 

Яна Сергіївна Мельни-

чук, керуюча 

справами Ка-

м ' я н е ц ь -

Подільської 

міської ради, 

в і д з н а ч и л а 

значний роз-

виток коле-

джу. Після 

у р о ч и с т о г о 

перерізання 

стрічки Вла-

дом Дорудою, отець Марат освятив підйомники та 

благословив благородну справу.  

 Після урочистого відкриття міжповерхових підйо-

мників гості Подільського 

с п е ц і а л ь н о г о  к о л е -

джу мали можливість 

ознайомитись із навчаль-

ним закладом. Яна Сергі-

ївна Мельничук, керуюча 

справами Кам'янець -

Подільської міської ради, 

разом із директором коле-

джу Мар'яном Микола-

йовичем Тріпаком, уро-

чисто перерізали стрічку на відкритті новоствореного 

пандусу, що веде до гуртожи-

тку коледжу.  Псля уро-

чистого відкриття новоство-

реного пандусу, що веде до 

гуртожитку коледжу, гості 

Подільського спеціального 

коледжу, студенти та викла-

дачі закладу відвідали майс-

тер-клас з виготовлення ка-

ртин з використанням тех-

ніки енкаустики від Кирила Богданюка. Усі присутні 

на майстер-класі мали змогу повправлятися у виготовлен-

ні картин. Яна Сергіївна Мельничук, керуюча справами 

Кам'янець-Подільської міської ради, виготовила власну 

картину у техніці енкаустики та подякувала Кирилу Бог-

данюку за чудовий майстер-клас. Гості Подільського спе-

ціального коледжу  ознайомились із закладом, пройшов-

шись перехідною картинною галереєю, відвідали музей 

коледжу. 



Булінг: протидії та застереження   

Вектор (№22) 30.09.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Змагання до Дня фізичної культури і спорту 

Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 5 

титися від булінгу й 

з інформацією про 

національні "гарячі" 

лінії для дітей.  
 20 вересня 

Поліщук Віталій 

Аркадійович та Заї-

ка Тетяна Михайлівна, пси-

х о л о г и  К а м ' я н е ц ь -

По дільсько го  м іського 

центру соціальних служб сі-

м'ї, дітей та молоді, зустріли-

ся зі студентами  та спільно із 

Сторожук Наталією Романівною, соціальним педа-

гогом коледжу, в 

рамках Всеукра-

їнського тижня з 

протидії булінгу, 

провели інтерак-

тивне заняття 

"Булінг: методи 

протидії та за-

стереження". Під 

час інтерактивно-

го заняття студе-

нти коледжу ознайомились із відеоматеріалами "Що 

таке булінг?" та мали можливість обговорити із пси-

хологами та соціальним педагогом явище булінгу, 

його ознаки та засоби протидії.  

Дякуємо ініціаторам та гостям закладу за цікаве 

заняття та неймовірні враження.  

 На виконання листа Міністерства освіти і науки 

України від 10.09.2019 

від 1/9-570 щодо прове-

дення в закладах освіти 

Всеукраїнського тижня 

з протидії булінгу, листа 

Головного територіаль-

ного управління юстиції 

у Хмельницькій області 

від 09.09.2019 № 06.2.3..-

08/13/2329 та листа Де-

партамента освіти і 

науки облдержадмі-

ністрації від 16-

16.09.2019 № 2302-

41/2019 в Подільсь-

кому спеціальному 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційному 

с о ц і а л ь н о -

економічному коле-

джі проведено ряд 

заходів серед студентів перших курсів, спрямованих на 

інформування студентів про сутність явища "булінг", 

його види та запровадження адміністративної відповіда-

льності за вчинення булінгу (цькування) й формування 

нетерпимості до цього явища.  

 Сторожук Наталія Романівна, соціальний педа-

гог коледжу, разом із Поліщук Світланою Вікторівною, 

практичним психологом, провели також анкетування 

першокурсників та подарували пам'ятку про те як захис-

 В Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі відбулись обласні змагання з настільного тенісу 

до Дня фізичної культури і спорту.  

 На відкритті змагань з 

вітальним словом звернулась 

Ірина Леонтіївна Гуменюк , 

заступник директора з науко-

вої, інноваційної та міжнаро-

дної діяльності, а також Оле-

ксандр Олексійович Алєк-

сєєв, головний суддя змагань. 

Після вітальних слів та уро-

чистого відкриття змагань розпочалось жеребкування за 

заявками та власне змагання й визначення переможців. 

ВІТАЄМО! 
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 19 вересня у Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі відбулось спеціальне об'єктове тренування з питань 

цивільного захисту на тему: 

«Комплексне відпрацювання за-

ходів з питань цивільного захис-

ту, що спрямовані на вирішення 

завдань запобігання, мінімізації 

або ліквідації наслідків надзви-

чайної ситуації в умовах макси-

мально наближених до обстанов-

ки, яка може бути спричине-

на небезпечною подією або сукуп-

ністю небезпечних подій та 

явищ».  

 Мета заходу — практичне відпрацювання, закріп-

лення та перевірка умінь і навичок виконання персоналом 

дій щодо запобігання 

виникнення можливих 

надзвичайних ситуацій 

та дій у разі виникнен-

ня надзвичайних ситуа-

цій; практичне відпра-

цювання дій за сигнала-

ми оповіщення, корис-

тування засобами інди-

відуального захисту та 

засобами пожежогасіння, надання першої домедичної до-

помоги потерпілим, порядку евакуації людей і матеріаль-

них цінностей, взаємодії з пожежними, аварійно-

рятувальними, аварійно-технічними та медичними підроз-

ділами; доведення правил поводження з вибухонебезпеч-

ними предметами тощо.  

 На спеціальному 

об'єктовому тренуванні 

з питань цивільного за-

хисту у Подільському 

спеціальному навчально

-реабілітаційному соціа-

льно-економічному ко-

леджі були присутні: 

начальник управління з 

питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янець-

Подільської міської ради КРИЛОВ Юрій Володимиро-

вич; заступник начальника управління з питань надзви-

чайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'яне-

ць-Подільської міської ради - СЛЮСАРЧУК Володимир 

Петрович; виконуючий обов'язки завідувача навчально-

консультаційного пункту, майстер виробничого навчання 

навчально-консультаційного пункту міста Кам'янець-

Подільський Навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області 

НЕБЕСНЮК Сергій Павлович; штаб керівництва об'єк-

тового тренування, чергова служба закладу освіти, посере-

дники при структурних підрозділах об'єктового тренуван-

ня цивільного захисту коледжу; структурні підрозділи 

об'єктового формування цивільного захисту закладу осві-

ти, студенти коледжу.  

 Протягом спеціального об'єктового тренування 

з питань цивільного захисту студенти ознайомились з 

різними типами вибухонебезпечних предметів, їх 

застосуванням 

та радіусом 

у р а ж е н н я , 

особливостя-

ми їх знешко-

д ж е н н я .   

Про вибухоне-

безпечні пред-

мети розпові-

дав усім при-

сутнім началь-

ник відділу 

пошуку та знешкодження саморобних вибухових 

пристроїв Центру розмінування майора ПАНЧУК 

Юрій Анатолійович. 

 Студентам та викладачам Подільського спеціа-

льного коле-

джу  було наочно 

продемонстрова-

но роботу спеціа-

льного робота та 

собаки під час 

знешкодження 

вибухонебезпеч-

ного предмету. 

Однією із війсь-

кових частин на-

шого гарнізону є 

Центр розміну-

вання Збройних 

Сил України. 

Центр розміну-

вання очолює 

бойовий офіцер, 

начальник гарні-

зону полковник 

РОДІКОВ Воло-

димир Геннадійо-

вич. Військовослу-

жбовці даного 

центру одні з най-

перших були відп-

равлені в зону ан-

титерористичної 

операції для вико-

нання завдань з 

розмінування, зни-

щення вибухонебе-

зпечних предметів 

та саморобних вибухових пристроїв. Дякуємо усім за 

змістовне заняття та  

цікаву інформацію.  
 Закінчення на стор.7 
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 На об'єктове 

тренування було залу-

чено персонал 2-го Державного пожежно-рятувального 

загону міста 

К а м ' я н е ц ь -

Подільський із 

штатною техні-

кою. На озбро-

єнні пожежно-

рятувально го 

загону знахо-

диться спеціа-

льна автомобі-

льна техніка 

для виконання 

завдань з гасіння 

пожеж, евакуації 

потерпілих. По-

жежний автомо-

біль - оператив-

ний транспорт-

ний засіб на базі 

автомобільного шасі, оснащений 

пожежно-технічним озброєнням, 

обладнанням, що використову-

ється при пожежно-рятувальних 

роботах.   

 Під час тренувань пред-

ставник 2-го Державного пожеж-

но-рятувального загону  Олег 

Васильович ІВАНЮК та його 

заступник підполковник служби 

цивільного захисту Сергій Сер-

гійович ПАРШИН  й інші пред-

ставники загону продемонстру-

вали порядок рятувальних дій, 

особливості застосування різних інструментів, які зна-

ходяться у пожежному автомобілі, а також наочно про-

демонстрували 

дії рятувально-

го загону під 

час пожежі.  

 Про пер-

винні засоби 

пожежогасін-

ня, їх призна-

чення, технічні 

характеристи-

ки та порядок 

застосування 

на спеціально-

му об'єктовому тренуванні з питань цивільного захисту 

розповіла  усім присутнім керівник на навчальному міс-

ці Оксана Василівна МАРУНЧАК, інженер з охорони 

праці та техніки безпеки. Особливості пожежогасіння з 

використанням первинних 

засобів пожежогасіння наочно 

продемонстрував Григорій 

Іванович ЖИТАРЮК, фахі-

вець з питань безпеки та охо-

рони.  

 З засобами індивідуаль-

ного захисту, їх призначен-

ням, технічною характеристи-

кою та порядком їх застосу-

вання на спеціальному об'єк-

товому тренуванні з питань 

індивідуального захисту озна-

йомив усіх присутніх керівник на навчальному місці -  

Олег Леонідович СКЛАДАНІВСЬКИЙ, викладач на-

вчальної дисципліни "Захист Вітчизни", начальник штабу 

ЦО коледжу. Для наочності і змістовності проведення 

показового заняття з використання засобів індивідуально-

го захисту у надзвичайних ситуаціях були залучені студе-

нти академічної групи О-

11, першого курсу, які майс-

терно діяли у різних навча-

льних ситуаціях.  

 Про практичні дії 

працівників санітарного 

поста об'єктового форму-

вання закладу освіти що-

до надання потерпілим 

внаслідок виникнення 

надзвичайної ситуації пер-

шої медичної допомоги 

(переломи нижніх та верх-

ніх кінцівок, травма голо-

ви, зупинка дихання, от-

руєння чадним газом, зу-

пинка кровотечі тощо) 

розповіла керівник на 

навчальному місці, лікар  

Галина Михайлівна 

ЗДОРОВЕЦЬКА. Поря-

док дій під час надання 

першої медичної допомо-

ги внаслідок виникнення 

надзвичайної ситуації наочно продемонстрували праців-

ники першої медичної допомоги санітарного поста об'єк-

тового формування закладу освіти.  
ПОІНФОРМОВАНІ - ЗНАЧИТЬ ОЗБРОЄНІ 

Закінчення. Початок на стор. 6 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Марина ВОЛОЩУК 
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Закінчення на стор. 9. 

 26 вересня в 

Подільському спе-

ціальному навчаль-

но-реабілітаційному 

с о ц і а л ь н о -

економічному коле-

джі  відбувся фес-

т ива ль -ко нку рс 

творчо обдарова-

ної молоді коледжу 

“ПОДІЛЬСЬКА ЛІ-

РА - 2019”, який за-

початковано для об-

дарованої молоді, 

популяризації їх до-

сягнень в різних сфе-

р а х  д і я л ь н о с т і . 

 Засновником 

та організатором 

Фестивалю є дирекція закладу, Студентська рада та 

представники з числа студентів Первинної профспілко-

вої організації профспілки працівників соціальної сфери 

України, працівників навчально-

го закладу. До "Подільської Лі-

ри" було облаштовано виставку 

декоративно-прикладного мисте-

цтва та фотозону "Подільська 

Ліра єднає друзів", яка користу-

валась популярністю серед сту-

дентства коледжу, гостей та ви-

кладачів закладу. 

 На початку фестивалю-

конкурсу усім присутнім чарівну 

пісню подарувала Тетяна Ана-

толіївна Фтемова, фіналістка 

музичного талант-шоу «Народна зірка», учасниця теле-

візійного співочого та-

лант-шоу «Голос країни».  

 Театралізований 

концерт кожного творчо-

го колективу на фестива-

лі-конкурсі "Подільська 

Ліра - 2019" включає  

виступи учасників в номінаціях: «Вокал», 

«Хореографія», «Музичне виконавство», «Художнє 

с ло в о »,  «Е ст ра дн о -ц и рк о в е  м ист ецт во » , 

«Театралізоване дійство», 

«Гумор КВК», «Відеомонтаж» 

та інші види мистецтва.  Твор-

чий колектив спеціальності 

«Облік та оподаткування» успі-

шно  представляв  виступ 

«Майбутнє належить 

тим, хто вірить у 

красу своєї мрії».  

 Творчий колектив спеціальнос-

ті "Соціальна робота" яскраво пред-

ставив тему «Мелодія щастя – то 

дотик до душі».  

Творчий колектив спеціальності 

«Економіка» надзвичайно творчо пре-

з е н т у в а в  т е м у  « С м i л и в и м 

всмiхається доля».  

 Ч а р і в -

ний танець, його легкість та непо-

вторність у виконанні Каріни, 

вихованиці сучасної студії танцю 

«LIBERTY», подарував неймовір-

ні емоції усім присутнім.  

 Неймовірно-сучасний та-

нець подарувала усім присутнім 

Гончарук Каріна, переможниця 

міжнародних та всеукраїнських 

чемпіонатів, учасниця телепроек-

ту «Україна має талант», воло-

дарка кубку Влада Ями.  

 Дякуємо ініціативним 

студентам коледжу, які були надзвичайно активними 
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Презентація інноваційної стратегії студентських наукових гуртків 

Марина ВОЛОЩУК 

у організації й прове-

денні  фест ива лю -

конкурсу творчо обда-

р о в а н о ї  м о л о д і 

"Подільська Ліра - 20-

19".  

Дякуємо за креатив та 

емоції, якими ви діли-

лись з усіма присутніми. 

Ви - найкращі!  
 Після завершення 

перегляду театралізованих 

в и с т у п і в  с т у д е н -

тів  відбулось нагоро-

дження гостей, членів 

журі, голови Оргкоміте-

ту - Тріпака Мар'яна 

Миколайовича, дирек-

тора коледжу, заслуже-

ного працівника освіти 

України, к.е.н., доцента, а 

також нагородження ка-

федр коледжу, студентів, 

усіх, хто долучився до 

організації і проведення 

фестивалю-конкурсу.  

 Ось і довгожданна 

мить - визначення спеціа-

льності-переможця… 

 Варто візначити, що всі учасники гідно пред-

ставляли свої таланти на фестивалі-конкурсі.  

 Винагороди за призові місця вручала Яна Сергіївна 

Мельничук, керую-

ча справами Кам'я-

нець -По дільсько ї 

міської ради, а також 

Ірина Леонтіївна 

Гуменюк, заступник 

директора з науко-

вої, інноваційної та 

міжнародної діяль-

ності, к.е.н., які при-

вітали усіх учасників 

фестивалю-конкурсу 

й нагородили спеціальності: І місце - спеціальність 

"Економіка", ІІ місце - "Облік і оподаткування", ІІІ місце - 

"Соціальна робота" та "Психологія".  

Вітаємо усіх учасників фестивалю-конкурсу!  

 18 вересня відбу-

лась презентація іннова-

ційної стратегії розвитку 

студентських наукових 

гуртків. Директор коле-

джу Тріпак Мар'ян Ми-

колайович, к.е.н., до-

цент, заслужений праців-

ник освіти України, побажав 

успіхів студентам нових від-

криттів та ознайомив із ос-

новними тенденціями розви-

тку освіти і науки. Гуменюк 

Ірина Леонтіївна, заступ-

ник директора з наукової, 

інноваційної та міжнародної 

діяльності, к.е.н., презенту-

вала основні напрямки та інноваційні стратегії роботи 

наукових гуртків. Детально з особливостями діяльності 

гуртків, формами роботи та перспективами гуртків озна-

йомили завідувачі кафедр та викладачі.  

 Студенти виявили цікавість до різних гуртків, а 

ідеї, пов'язані із дослідженням наукових тем, викликали 

активне обговорення у студентів.  

Бажаємо вам успіхів та нових відкриттів! 
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Вітаємо 

Оголошення 



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 

бажаємо Вам щасли-

вого сьогодні і світло-

го завтра, красивих 

мрій і їх здійснення!  

 

Бажаємо терпіння і здоров'я, проміння  

сонця в  

ранішню пору, 

Любові, щастя, радості,  

достатку 

 Нехай у серці розквітає  

весна,  

На многії і многії літа. 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо Вам квітів та 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! 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай завжди Вам всміха-

ється 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.  

Гуменюк Ірину Леонтіївну 

Волощук Марину Борисівну 

Вітаємо з Днем народження 

Ляску Оксану Петрівну  

Федорчука Віктора Миколайловича  

Динич Альону Юріївну 

Скрипника Анатолія Юрійовича 

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

Як не обминає цвіт весна! 

Марунчак Оксану Василівну  

Вольську Ангелію Олександрівну 

Вітаємо з Днем народження 

Кучера Олександра Миколайовича 

Пещанюк Надію Олексіївну  

Босненка Віктора Борисовича 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Заремську Тетяну Олегівну 

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. 



Презентація науково-методичної літератури 
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Книга єднає друзів 

 В Подільському спеціальному коледжі відбулись 

студентські сходини та літературна гостина "Книга єд-

нає друзів", присвячена Всеукраїнському дню бібліотек 

за участю праців-

ників Кам'янець-

Подільської ра-

йонної бібліотеки. 

До заходу праців-

ники Кам'янець-

Подільської ра-

йонної бібліотеки 

підготували виста-

вку книг письмен-

ників сьогодення. 

Гуменюк Ірина 

Леонтіївна, засту-

пник директора з 

наукової, іннова-

ційної та міжнаро-

дної діяльності, від 

імені директора 

коледжу Тріпака Мар'яна Миколайовича привітала 

усіх присутніх та передала привітання й побажання ди-

ректора користуватися книгами, адже саме книги навча-

ють цінувати, думати, творити та жити. Наскрізною те-

зою сходин та літературної гостини є "Бібліотека - це не 

про те, щоб зберігати. Це про те, як ділитися. Бібліотека 

неможлива без читача, а читачу потрібні книги..."  

 Працівники Кам'янець-Подільської районної біб-

ліотеки ознайомили усіх присутніх із творчістю Мирос-

лава Дочинця, знаменитого українського прозаїка, пуб-

ліциста, філософа та 

журналіста.  Наприкін-

ці сходин та літератур-

ної гостини працівники 

Кам'янець-Подільської 

районної бібліотеки 

вручили подарунки 

бібліотекарю коледжу 

Хейлик Альоні Антоні-

вні та Гуменюк Ірині 

Леонтіївні й привітали 

усіх із Всеукраїнським днем бібліотек. Вітаємо Воробйо-

ву Олександру, 

студентку коле-

джу, із перемогою 

у номінації "Сила 

патріотизму" Все-

українського кон-

курсу творчих ро-

біт "Моя Україна 

2030". Щиро дяку-

ємо працівникам 

К а м ' я н е ц ь -

Подільської район-

ної бібліотеки за цікавий захід та неймовірні враження, 

сподіваємось на подальшу співпрацю й бажаємо профе-

сійних та творчих здобутків, успіхів у вашій діяльності і 

вдячних читачів!  

 30 вересня в науковому прес-центрі Подільського 

спеціального  коле -

джу відбулась презента-

ц і я  н а в ч а л ь н о -

методичної літератури 

викладачів кафедри ін-

формаційної діяльності, 

документознавства і фу-

ндаментальних дисцип-

лін, присвячена Всеукра-

їнському дню бібліотек. 

 На початку заходу Марчак Тетяна Андріївна, 

к.ф.н., в.о. завідувача кафедри та Скрипник Анатолій 

Юрійович, д.і.н., доцент, 

привітали бібліотекаря ко-

леджу - Хейлик Альону 

Антонівну з професійним 

святом. З вітальним словом 

до усіх присутніх зверну-

лась Гарбарець Ірина Алі-

ніївна, заступник директора 

з навчальної роботи, яка 

передала вітання усім присутнім від директора коледжу 

Тріпака Мар'яна Миколайовича та побажала не зупи-

нятися на досягнутому, відкривати нові вершини, успіхів 

у втіленні професійних звершень.  

 Свої навчально-методичні розробки усім присут-

нім презентували викладачі кафедри: Скрипник Анато-

лій Юрійович, д.і.н., до-

цент; Загалевич Валентина 

Леонідівна, викладач; Сидо-

рук Людмила Миколаївна, 

викладач; Чупрінчук Олена 

Володимирівна, викладач. 

Наприкінці заходу бібліоте-

кар коледжу Хейлик Альо-

на Антонівна 
подякувала усім 

за привітання, а 

також за ініціати-

ву та подаровані 

книги від кафед-

ри і побажала, 

щоб подібна іні-

ціатива стала доб-

рою традицією 

коледжу!  

Вітаємо усіх причетних до створення, укладання, 

зберігання книг та бажаємо наснаги й успіхів у 

професійній діяльності.  

Ірина ГУМЕНЮК 
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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 

Стирника Андрія Євгенійовича 

Білецького Дениса Миколайовича  

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

Квітінську Марину Василівну 

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

Зарванського Олександра Миколайовича 

Чесановську Катерину Михайлівну  

Скорину Ангеліну Анатоліївну 

студентів Е-21  групи І курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Наконечну Діану Сергіївну  

Крупельницького Даніеля Олексійовича  

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

Вітаємо з Днем народження 

Кушнір Анну Юріївну  

студентку С-22 групи І курсу  спеціальності  

231 «Соціальна робота»  

Руденка Олександра Миколайовича 

Придрика Артура Анатолійовича  

Томусяка Антона Валерійовича 

студентів О-33 групи ІІ курсу  спеціальності  

071 «Облік і оподаткування»  

Вітаємо з Днем народження 

Ткач Маріну Вікторівну  

Вітаємо з Днем народження 

студентку С-31б стн групи І курсу ОС «Бакалавр»   

Вітаємо з Днем народження 

Заставного Андрія Володимировича 

студентів Е-21б стн групи І курсу  спеціальності 

051  «Економіка» (денна форма)  

Іваськову Марину Юріївну  

студентку О-21б групи І курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» (денна форма)  

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! 

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, 
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 ! 

студентку О-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»  

Беженар Катерину Геннадіївну  

студентів  групи С-11  І курсу  спеціаль-

ності 231 «Соціальна робота»  

Алєксєєнка Юрія Юрійовича 

Коломійця Назара Анатолійовича  
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Літературна студія “Дивослово” 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

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

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

Оголошення 

Боршуляк Ірина 

Вітаємо з Днем народження 

Годнюк  Ірину  

Валентинівну 

Нехай в Ваш день наро-

дження у Вас буде чудо-

вий настрій, нехай буде 

величезна кількість квітів і 

компліментів, усмішок і 

добра.  


