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Вітаємо з перемогою 

Подарунок коледжу 

Про наших студентів пишуть! 

 З 16 по 20 січня 2020 року студентки Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу Дімітрішина Кароліна, майстер 

спорту; Владичинська Анастасія, кандидат у майстри спорту; Ільчук Катерина, 

кандидат у майстри спорту, у складі жіночої Паралімпійської збірної України з во-

лейболу сидячи взяли участь у Міжнародному турнірі з волейболу сидячи (Фінляндія). 

Жіноча Паралімпійська збірна України з волейбо-

лу сидячи виборола БРОНЗУ!   

 У турнірі брали участь 6 команд з Італії, 

Німеччини, Росії, Фінляндії, Нідерландів.  

 Боротьба за перемогу була запеклою: 1) Італія-Україна 3:0 (ІІ місце); 2)

Росія-Україна 3:0 (І місце); 3) Німеччина-Україна 1:3 (IV місце); 4) Фінляндія-

Україна 0:3 (V місце); 5) Нідерланди-Україна 0:3 (VІ місце); 6) Україна-Україна 

(ІІІ місце).  

Вітаємо та бажаємо наснаги, оптимізму, нових досягнень у спорті та  

нових звершень! Пишаємось вами!  

 27 січня директор коледжу Тріпак Мар’ян Миколайович зустрівся 

з студентками коледжу  - Кароліною Дімітрішиною та Владичинською 

Анастасією, які входять до складу жіночої Паралімпійської збірної з во-

лейболу сидячи й тренером, виклада-

чем коледжу - Погорецькою Ольгою 

Феофанівною.  

 Під час зустрічі студентки поді-

лилися враженнями від Міжнародно-

го турніру, який відбувся в Фінляндії 

та презентували ідеї й перспективи 

подальшої участі у турнірах Міжна-

родного рівня з волейболу сидячи. 

Зокрема, на зустрічі обговорювалась 

майбутня поїздка до Канади та участь 

студенток у відборі й отримання ліце-

нзії на участь у Паралімпійських 

іграх.  

 Мар'ян Миколайович дав настанови студенткам та побажав успіху і 

особистих перемог! Слід відзначити, що студентки – єдині з Хмельниччини, 

які є претендентами на участь у Паралімпіаді!  

 Вже три студентки коледжу, Кароліна Дімітрішина, Анастасія Вла-

дичинська, Катерина Ільчук, активно займаються волейболом сидячи та 

входять в жіночу Паралімпійську збірну України з волейболу сидячи.  
  

Щиро вдячні вам, Кароліно, Катерино, Анастасіє,  

за мужність, сміливість та наполегливість у тренуваннях.  
 

Вболіваємо за вас! Коледж пишається своїми студентами.  

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

педагоги!   

 

 Вітаю усіх із успішним закін-

ченням заліково-екзаменаційної сесії, з 

успішним закінченням 2019 року! 

У цьому році у галузі освіти України 

відбулось багато змін, нововведень та 

реформувань. Адже освіта є визначальним чинником людського роз-

витку у сучасному глобалізованому світі. Вона забезпечує індивідуа-

льний розвиток особистості, майбутнього фахівця, формує інтелекту-

альний, духовний та виробничий потенціал держави, виступає страте-

гічним ресурсом соціально-економічного і культурного розвитку сус-

пільства.  

Я гордий, що ми маємо можливість пишатися успіхами студентів 

коледжу у навчанні, спорті, культурно-освітній та науково-дослідній 

діяльності. Ви наповнюєте сторінки життя коледжу яскравими подія-

ми, здобутками, досягненнями та власними перемогами. 

Пріоритетом для нашого закладу вищої освіти є успішне навчан-

ня, розвиток, наукова та науково-дослідна робота і фізкультурно-

оздоровча реабілітація вихованців нашого  коледжу.  

Сьогодні студенти та педагогічні і науково-педагогічні працівни-

ки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу  демонструють неймовірні результати, які мо-

жна прирівняти до рівня окремого факультету університету чи інсти-

туту! Тому бажаю усім не зупинятися на досягнутій сходинці розвит-

ку, адже освіта — це безперервне навчання, зростання та цілеспрямо-

ваний рух.  

Шановне студентство коледжу! Шановні викладачі! Щиро дякую 

вам за наполегливу працю, відповідальність та прагнення до нових 

здобутків і знань, бажаю вам натхнення, успішного навчання і реалі-

зації ваших неймовірних планів, сподівань та мрій! 

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Міжнародний форум 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 
 

Подільський  

спеціальний навчально-

реабілітаційний  

соціально-економічний 

коледж запрошує  

21-22 травня 2020 р.  
до участі в  

 

IV Міжнародній  

науково-практичній  

конференції  
 

«ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ  

ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ 

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА  

ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

СОЦІУМУ».  

 

Матеріали для участі у конференції  

просимо надіслати до  

15 квітня 2020 року (включно).  

Усі учасники конференції забезпечуються 

збірником тез конференції та сертифікатом 

учасника, які будуть направлені до  

15 червня на поштову адресу учасника, 

вказану у заявці.  

 

Детальна інформація на офіційному  

сайті коледжу http://posek.km.ua/. 

 23 січня викладачі Подільського спеціального коле-

джу Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з 

наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н.; 

Сушарник Ярослав Анатолійович, завідувач заочного 

відділу, к.е.н., Місько Алла Михайлівна, фахівець з праце-

влаштування студентів, викладач, взяли участь у Міжнаро-

дному форумі "Впровадження освітніх інновацій для 

реалізації формули успіху РОБОТОДАВЕЦЬ+ЗАКЛАД 

ОСВІТИ=КВАЛІФІКОВАНИЙ ФАХІВЕЦЬ". Програмою 

форуму передбачалось обговорення проблем та запитань, 

які є пріоритетними для міста та Хмельницької області.  

 Серед гостей та спікерів форуму міський голова Ми-

хайло Сімашкевич, віце-президент Польської ізби мотори-

зації Божена Олекси, директор Кам’янець-Подільського 

індустріального коледжу Михайло Недошитко, директор 

Комплексу шкіл політехнічних в Глогові (Польща) Павел 

Кожень, директор міського центру зайнятості Наталія 

Постова, менеджер з навчання та розвитку CRH Україна 

(Подільський цемент) Ірина Дунаєвська, CEO Stradasol 

LLC Сергій Доманіцький, керівник відділу навчання та 

розвитку персоналу готельного комплексу Reinkartz Ірина 

Магалецька, директор комплексу аграрних шкіл в Качках 

Срєдніх Кшиштоф Шверк, завідувач кафедри машин та 

апаратів, електромеханічних та енергетичних систем ХНУ 

Олег Поліщук, директор Комплексу економічних шкіл 

 імені Яна Павла ІІ в Глогові Войцех Янісьо,представники 

проекту It Castle Тетяна Сметанюк та Анна Сіра, директор 

тор Art-House Hostel Марина 

Кравчук, ІТ-підприємець 

Олексій Білецький.  

 На форум також були 

запрошені представники за-

кладів вищої освіти міста. На 

заході розглядались різні мо-

делі інтеграції навчального 

процесу у виробництво, в тому числі, і за програмами обміну 

чи принципами дуальної освіти. Форум проводиться за підт-

римки міської влади у ГРК "Клеопатра". Організатор: Ка-

м'янець-Подільський індустріальний коледж.  

Дякуємо за запрошення та гарні ідеї, цікавий досвід 

інтеграції освіти у міжнародний простір. 

Ірина ГУМЕНЮК 
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Про наших студентів пишуть! 

Марина ВОЛОЩУК 

 24 січня студенти Подільського спе-

ціального навчально-реабілітаційного соці-

ально-економічного коледжу отримали у 

подарунок 22 волейбольних м'яча від 

Роберта Хея, мецената з США.  

 Подаровані м'ячі випробували сту-

дентки Кароліна Дімітрішина та Влади-

чинська Анастасія, які входять до складу 

жіночої Паралімпійської збірної України 

з волейболу сидячи, під час свого трену-

вання.  

 Вже три студентки коледжу, Каро-

ліна Дімітрішина, Анастасія Владичинська, Катерина Ільчук, актив-

но займаються волейболом сидячи та входять в жіночу Паралімпійську збірну 

України.  

 У Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі навчальний процес інтегрується із наданням студентам 

закладу реабілітаційних послуг, а спорт є невід’ємною складовою фізичної 

реабілітації.  

 Отже, тепер студенти матимуть можливість навчатись та активно вдос-

коналювати свої вміння гри у волейбол, відпрацьовувати техніки та тактики 

гри. 

Щиро дякуємо Вам, Роберте Хею,  за чуйність до  

студентів коледжу, розуміння та підтримку!  

Ми високо цінуємо Ваше тепло та турботу про наших студентів.  

 Приємно, що значний внесок у розвиток 

Паралімпійського спорту наших студен-

ток  Кароліни Дімітрішиної, Анастасії Вла-

дичинської, Катерини Ільчук, які входять до 

жіночої Паралімпійської збірної з волейболу 

сидячи, відзначається й на рівні міста і висвіт-

люється на шпальтах газет!  

Щиро дякуємо за увагу до важливих кроків  

наших студентів !  

Мар’ян ТРІПАК 

Марина ВОЛОЩУК 



ЗНО 
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Надія ПЕЩАНЮК 

Ярослав СУШАРНИК 

 Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з українсь-

кої мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії 

України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з 

хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, 

німецької та французької) – 28 березня. У день проведен-

ня пробного тестування кожен зареєстрований учасник 

може скласти тест з одного навчального предмета. 

 Зареєструватися для участі в пробному зовнішньо-

му незалежному оцінюванні можна з 3 до 24 січня 2020 

року на сайті відповідного регіонального центру оціню-

вання якості освіти. 

  Особи, які зареєструються для участі в проб-

ному тестуванні, матимуть можливість: 

 - ознайомитись із стандартизованими тестами, що 

відповідають вимогам Програм, характеристикам і струк-

турі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оці-

нювання 2020 року; 

 - виконати пробний тест і попрактикуватися в запо-

вненні бланків відповідей; 

 - дізнатися правильні відповіді до завдань пробного 

тестування, що будуть розміщені на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти у визначений час; 

 - отримати результат пробного тестування за допо-

могою спеціального сервісу (за бажанням); 

 - психологічно налаштуватися на проходження зов-

нішнього незалежного оцінювання; 

 - навчитися ефективно розподіляти час; 

 - оцінити свій рівень навчальних досягнень. 

 Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною 

послугою для учасників та неприбутковою для організато-

рів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.  

 Вартість тестування визначено регіональними 

центрами оцінювання якості освіти. 

 Звертаємо увагу, що реєстрація для проходжен-

ня пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстра-

ції для участі в основній сесії ЗНО.  

 Результати пробного ЗНО не буде зараховано 

як оцінки за державну підсумкову атестацію та не бу-

де використано для участі в конкурсному відборі під 

час вступу до вищих навчальних закладів. 



Тактико-спеціальне навчання у Подільському коледжі   
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Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Марина ВОЛОЩУК 

 16 січня в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі  відбулось тактико-спеціальне навчання в студе-

нтському гуртожитку (кімната 402 студентського гур-

тожитку) закладу. За 

викликом чергової гур-

тожитку Мельник Ок-

сани Володимирівни, 

яка помітила в фойє сту-

дентського гуртожитку 

коледжу ознаки пожежі 

(задимлення) та повідо-

мила керівника пожеж-

ної охорони (дружини) 

Житарюка Григорія 

Івановича, керівник 

пожежної охорони 

(дружини) разом із 

членами пожежної 

охорони та черговою 
гуртожитку провели 

евакуацію студентів, 
які перебували на той час у гуртожитку.  

 На початковому етапі пожежна охорона 

(дружина) коледжу відпрацювала гасіння пожежі за 
допомогою первинних засобів пожежогасіння і 

викликала на допомогу пожежно-рятувальну службу 

"101" та екстрену медичну допомогу "103" у зв’язку 

із виявленням потер-

пілих з отруєнням 
чадним газом.  

 Під час навчан-
ня члени пожежної 

охорони (дружини) та 

чергова гуртожитку 
зразково виконали 

свої функції та опера-

тивно реагували в 
умовах надзвичайної 

ситуації.  
 Згідно плану-графіку проведення тактико-

спеціальних навчань на 2019-2020 навчальний рік 

Державного рятувального загону, відбулось тактико-

спеціальне навчання в студентському гуртожитку 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу. 

  Впродовж навчання було відпрацьовано ввідну: 

«Гасіння в нічний час умовної пожежі на IV поверсі в 

студентському гуртожитку коледжу». У відпрацю-

ванні ввідної взяли участь 2 відділення Державного 

рятувального загону, а саме чергові відділення 5 Дер-

жавної пожежної рятувальної частини у складі 2 ав-

тоцистерн та автодрабини.  

 Навчання проводилось під керівництвом началь-

ника 5 Державної пожежної рятувальної частини ма-

йора служби цивільного захисту Лилака Андрія Мар’я-

новича.  

 На думку Андрія 

Мар'яновича, навчан-

ня пройшли на оцінку 

«добре». Слід відмітити 

зразкове виконання 

завдань та кращі показ-

ники командира відді-

лення 5 ДПРЧ Гонча-

рука Богдана Анатолі-

йовича та водія автодрабини прапорщика служби циві-

льного захисту Штогріна Миколи Валерійовича.  

Щиро дякуємо усім за досвід та практику,  

а також важливі практичні  

знання, отримані під час навчання.  
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29 СІЧНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ  

ПОЛЕГЛИХ У БОЮ  

ПІД КРУТАМИ 
 

 Крути…  

 Символ героїзму і відданості нашого 

юнацтва, символ національної трагедії. 

  

 Цвіт української молоді, Герої, які 

склали іспит зрілості, ставши в обороні 

української Волі і Державності… 

 Пам’ятати своїх героїв важливо, 

адже герої – це ті найкращі, яких ми втра-

чаємо.  

 Історія рухається по спіралі. І украї-

нці досі формуються, як нація. Створюють 

та популяризують свою національну ідею. 

Тому важливо пам’ятати кожен урок нашої 

історії, історії нашої держави. 

 Герої не вмирають.  

Вони живуть у пам'яті і справах наступних 

поколінь.   

 

ПАМ’ЯТАЙМО!!!  

Історія повторюється, якщо її не пам’ятати!  

Про нас пишуть! 

 Приємно, що високий рівень 

викладання тренерів та виклада-

чів Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соці-

ально - еко но мі чно го  коле-

джу відзначається у суспільстві, а 

перемоги та ре-

зультати діяльно-

сті висвітлюють-

ся на шпальтах 

періодичних ви-

дань.  

 Стаття у 

Кам’янецькому 

ч а с о п и с і 

“Ключ” під на-

звою “ВІРТЕ У 

СЕБЕ І ВСЕ 

ВИЙДЕ” присвя-

чена професій-

ним здобуткам 

викладача і тре-

нера Подільсько-

го коледжу — 

П о г о р е ц ь к о ї 

Ольги Феофані-

вни. 

  “Впевнена в собі і в справі, яку робить, 

цілеспрямована, щира, відверта, комунікабельна, прек-

расний тренер і найкращий друг для своїх вихованців. 

Чарівна жінка, прекрасна мама і просто людина, яка 

заслуговує великої поваги” - саме так охарактеризували 

Ольгу Феофанівну автори статті часопису. 

   

Щиро дякуємо за увагу до нашого закладу вищої 

освіти та вдячні усім педагогічним і  

науково-педагогічним працівникам коледжу за  

високий професіоналізм.  

Марина ВОЛОЩУК 

Надія ПЕЩАНЮК 
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Оголошення 

Оголошення 



Вітаємо з Днем народження 

Ст. 8 Вектор (№26) 31.01.2020 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були вірні 

і щирі друзі, удача та успіх у роботі  

та у житті. 

До сотні літ дожить  

без горя і журби, 

Від гір, від сонця, від калини 

Всіх благ земних – з роси й 

води 

Бажаємо Вам нині! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, 

Любові, доброти і щастя повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 

І соняхом квітує золотим. 
 

У радісний і світлий день  

Вашого народження бажаємо Вам щас-

ливого сьогодні і світлого 

завтра, красивих мрій і їх  

здійснення!  

 

Бажаємо терпіння і здоров'я, проміння  

сонця в ранішню пору, 

Любові, щастя, радості,  

достатку 

 Нехай у серці розквітає 

весна,  

На многії і многії літа. 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо Вам квітів та мирного неба, 

Грошей та здоров'я ще більше,  

ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато дає, 

Зозуля сто років життя накує. 

Життя хай дарує чудові  

моменти, 

Яскраві емоції, гарні презенти 

І друзів найкращих, з якими  

надійно, 

Хай Господь дарує надію й тепло. 

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 тіль-

ки сонячних та яскравих днів, міц-

ного здоров’я та життєвої наснаги, 

професійних успіхів та особистих 

творчих досягнень, сімейного щас-

тя, злагоди та добробуту. 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай стежки всі стеляться крила-
то, 

Та будуть чисті, рівні, 
мов струна, 

А також хай добро не 
оминає хату, 

Як не обминає цвіт весна! 

Вітаємо з Днем народження 

Дужеву Олену Григорівну  

Комарніцьку Оксану 

Миколаївну  
Кушнір Людмилу Анатоліївну  

Місько Аллу  

Михайлівну  

Слободяна Володимира Дмитровича  

Адамчук Олену Вікторівну 

Яшину Аллу В’ячеславівну  

Кобзар Людмилу Михайлівну 

Кухмай Нілу Йосипівну 

Герук Оксану Іванівну 

Романову Віру Михайлівну  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Пилипчука  Миколу Володимировича  

Прийміть вітання 

Та найщиріші побажання: 

Здоров'я, щастя та добра, 

Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 

Хай буде все у вас гаразд! 

Дозвольте вас сьогодні привітати, 

Міцного вам здоров’я побажати, 

Відвертих слів і щирого кохання, 

Безхмарних днів, удачі, процвітання! 
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Вітаємо з Днем народження 
Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

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

І дарує Вам багато літ!  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, радісних 

подій, щасливих посмішок навколо, вірних друзів,  

а ще приємних поїздок й яскравих вражень! 

Нехай цей день стане першою сходинкою на шляху до нових починань і відк-
риттів у вашому житті. Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були дбайливі і щирі друзі, 

удача не забувала зазирати до вас як можна частіше! 

Нехай будь-які негаразди обходять стороною, а кращі 

якості допомагають в досягненні  

життєвих цілей. Бажаємо невичерпного запасу здоро-

в’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  

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! 

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. 

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

Альмова Євгенія Миколайовича 

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

Смолінську Анастасію Олександрівну 

студентів  групи С-11  І курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Копчук Людмилу Дмитрівну 

Коцюрбу Олександра Олександровича 

Федорову Анжеліку Вадимівну 

Шпильового Валентина Михайловича    

студентку  О-23стн групи І курсу  спеціальності  

071 «Облік і оподаткування»  

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

Цибулько Аліну Анатоліївну 

студентку Е-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

Міськову Марію Сергіївну  

студентів С-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Головатюка Олександра Сергійовича  

Ковтонюк Юлію Сергіївну  

студентів Е-22стн  групи І курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

Смольніцького Богдана Валерійовича 

Урбана Івана Ігоровича 

Хмелькова Ярослава Вікторовича   

студентку  групи С-12  І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Боднарчук Єлизавету Юріївну 

Гандзюк Марину Олексіївну  
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Запрошуємо на навчання 

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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