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Відкрите заняття 

 18 лютого заступник Міністра освіти і науки України Єгор Андрі-

йович Стадний провів робочу зустріч з керівниками закладів фахової пе-

редвищої освіти Хмель-

н и ч ч и н и 

(м.Хмельницький). На зу-

стрічі були присутні також 

представники Подільсько-

го спеціального навчально-

реабілітаційного соціально

-економічного коледжу  – 

Тріпак Мар’ян Микола-

йович, директор коледжу, к.е.н., доцент, заслу-

жений працівник освіти України та Шевчук 

Наталія Станіславівна, керівник структурно-

го підрозділу "Фахового коледжу Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу". На зустрічі обго-

ворювались перспективи розвитку закладів 

вищої освіти (ЗВО) України та питання рефор-

ми системи управління і фінансування ЗВО. 

Спілкування з Єгором Андрійовичем продов-

жилось у стінах КПНУ ім. І.Огієнка у місті Кам’янці-Подільському. Після 

зустрічі з керівниками структурних підрозділів університету, науково-

педагогічними працівниками та студентами закладу Єгор Андрійович пос-

пілкувався з Мар’яном Миколайовичем та обговорив особливості подаль-

шого розвитку Подільського спеціального коледжу у системі вищої освіти.  

Дякуємо за приємну зустріч, інноваційні ідеї та шалений запал  

професійної енергії!  

Кваліфікаційний турнір Паралімпійок з волейболу сидячи 

 Студентки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу у складі жіночої Паралімпійської збірної з 

волейболу сидячи, Кароліна Дімітрішина, Анастасія Владичинсь-

ка, Катерина Ільчук, брали участь у кваліфікаційному турнірі з во-

лейболу сидячи, який проходив з 25 по 29 лютого в Канаді, 

в  м. Галіфакс.  

 Національна Паралімпійська збірна команда з волейболу сидя-

чи успішно розпочала кваліфікаційний турнір до Токіо 2020, з рахун-

ком 3:2 українські спортсменки перемогли команду Німеччини і бо-

ролися з командами Фінляндії та Канади.  
Продовження на стор. 10. 

Засідання наукового гуртка 

Квалілфікаційний турнір Пара-

лімпійок з волейболу сидячи Ст.10 

Оголошення Ст.12 

Літературна студія “Дивослово”  

Леся Українка 

Пам’ятаємо... 
Ст.14 

Марина ВОЛОЩУК 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№27) 29.02.2020 

Молодіжні сходини 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   
 

 Вітаю із початком 2020 року! У 

коледжі розпочався ІІ семестр навчан-

ня, не менш відповідальний, складний 

та інтенсивний.  

 Хоч освіта і суспільство є єди-

ним механізмом – вагомі соціально-

політичні та економічні зміни, які відбулися в суспільстві, торкнули-

ся й вищої освіти. Так, вища освіта в Україні на сьогодні зазнає вели-

ких змін шляхом реформ та осучаснення системи, а Подільський спе-

ціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 

також упевнено впроваджує реформи та успішно створює сучасні 

умови для навчання, безбар'єрний доступ до освітнього простору ви-

щої освіти. 

Шановні студенти, пам’ятайте, що вища освіта — це ваше майбу-

тнє, шлях до отримання висококваліфікованої освіти, шлях до оволо-

діння та засвоєння інноваційних професійних знань, умінь і навичок, 

можливість долучитись до ініціативних проектів у контексті євроін-

теграційних процесів, які успішно впроваджуються у нашій країні. 

Наш заклад  робить важливі й відповідальні кроки, поступово впрова-

джуючи необхідні зміни та забезпечуючи сприятливі умови для ефек-

тивної організації освітнього процесу закладу. 

У цьому місяці відбулось багато важливих подій: підготовка та 

друк навчально-методичних та науково-дослідних матеріалів педаго-

гічних та науково-педагогічних працівників, перемоги наших студен-

тів у навчанні, вагомі досягнення у громадській та культурно-

освітній діяльності, значні перемоги студенток, які входять до жіно-

чої Паралімпійської збірної з волейболу сидячи. Коледж пишається 

кожним студентом! 

Шановні викладачі! Щиро дякую вам за сумлінну й наполегливу 

працю у створенні навчально-методичних посібників, за плідну спів-

працю та вагомі досягнення, бажаю вам успіху, успішної діяльності 

та реалізації ваших творчих планів, задумів, сподівань.  

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 студенти, 

колеги! 

 

Запрошуємо до участі  

у дискусійних  

молодіжних сходинах  

 

“Молодь і соціально-

економічний  

розвиток міста” 

 

Робота дискусійних молодіжних сходин 

планується за такими напрямками: 

 

 Децентралізація: соціально-

економічні можливості для молоді; 

 

 Креативне підприємництво у само-

реалізації молоді; 

 

 Інноваційні напрямки розвитку мо-

лодіжного туризму та індустрії гос-

тинності на Поділлі; 

 Працюємо на своє резюме через са-

мозайнятість , волонтерство, гро-

мадську активність, самоосвіту. 

Запрошуємо! 

Детальна інформація на офіційно-

му сайті коледжу http://posek.km.ua/. 

 12 лютого в Подільському спеціальному коледжі відбулось засідання Вченої ради. На початку засідання дире-

ктор коледжу Мар’ян Миколайович Тріпак, к.е.н., доцент, заслужений праців-

ник освіти України, ознайомив усіх присутніх зі змінами у законодавстві та, зокре-

ма, у Законі України «Про вищу освіту», було заслухано інформацію заступників 

директора, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів коледжу, відпо-

відальних секретарів Приймальної комісії закладу.  

 На засіданні члени Вченої ради також обговорювали нагальні питання, по-

в’язані із організацією освітнього процесу та науково-дослідної роботи коледжу. 

Вченою радою було рекомендовано до 

друку наступні матеріали: збірник мате-

ріалів Всеукраїнського науково-

практичного семінару «Психічне здоро-

в’я персоналу освітніх організацій та його профілакти-

ка» (Федорчук В.М.., к.п.н., доцент, кафедра соціальної роботи та психо-

логії), навчально-методичного посібника «Бухгалтерський (фінансовий) 

облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогоден-

ня» (Коркушко О.Н., к.е.н., доцент, кафедра обліку і оподаткування). Крім 

того, було рекомендовано до друку монографію «Особливості художньої 

трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій 

літературі кінця ХІХ – початку ХХІ століть» (Комарніцька Л.М., к.ф.н., 

кафедра соціальної роботи та психології).  Марина ВОЛОЩУК 



Вийшла друком монографія у коледжі! 

Вектор (№27) 29.02.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

Участь у круглому столі 

Марина ВОЛОЩУК 

 Вітаємо науково-педагогічних працівників Подільського спеціального навчально

-реабілітаційного соціально-економічного коледжу Мар’яна Миколайовича Тріпака, 

к.е.н., доцента, заслуженого працівника освіти України та Ярослава Анатолійовича 

Сушарника, к.е.н., з публікацією монографії «Забезпечення конкурентоспроможного 

розвитку галузі свинарства», у співавторстві з Миколою Васильовичем Місюком, 

д.е.н., професором, та Мариною Володимирівною Заходим, к.е.н., доцентом (за зага-

льною редакцією Миколи Васильовича Місюка, д.е.н., професора).  

 Монографію присвячено питанням сутності конкурентоспроможності суб’єктів 

економічних відносин, у монографії ідентифіковано фактори впливу на формування 

конкурентоспроможності у галузі свинарства, окреслено методичні підходи до оцінки 

конкурентоспроможності продукції свинарства.  

 Вітаємо та бажаємо значних наукових здобутків у подальшому дослідженні 

та розвитку партнерства.  

 11 лютого викладачі Подільського спеціального 

коледжу Сторожук Наталія Романівна та Пещанюк 

Надія Олексіїв-

на  взяли участь 

у засіданні круг-

л о г о  с т о л у 

"Соціальне пар-

тнерство як ва-

жлива складова 

організації ефе-

ктивної проф-

орієнт аційно ї 

роботи з насе-

ленням". Учасниками заходу були представники органів 

місцевої влади: Шкира Лілія Сергіївна, заступник заві-

дувача відділу молоді та спорту департаменту гуманітар-

ної політики Кам'янець-Подільської міської ради; дирек-

тор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді Ков-

тун Еліна  

Вікторівна, 

н а ч а л ь н и к 

відділу акти-

вної підтри-

мки безробі-

тних Вінні-

чук Віктор 

Володими-

рович, пред-

ставники навчальних закладів міста. За результатами 

круглого столу було узгоджено рекомендації до спільно-

го виконання.  

Щиро дякуємо міському центру зайнятості за  

високу організацію заходу!  

Щиро дякуємо усім за надзвичайно  

важливу й актуальну інформацію!  

 14 лютого у День Закоханих, студенти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу долучились до неймовірних молодіжних акцій та різних заходів. Швидкі побачення, смако-

лики, дерево бажань… молодіжний флешмоб та багато цікавинок для учасників заходів. Кам'янець - романтичне 

місто, місто закоханих; місто, в якому збуваються мрії; місто, в якому зростає та розвивається молодь!  

Було круто, сучасно, креативно, романтично та щиро.  

Дякуємо за чудові заходи, неймовірні враження, креатив та мегапотужне свято!   

День Закоханих у місті 

Надія ПЕЩАНЮК 

Наталія СТОРОЖУК 



Майстер-клас у рамках реалізації гендерної ініціативи  

Коучингова програма “Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу” 

Вектор (№27) 29.02.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

Вийшов друком збірник матеріалів Всеукраїнського семінару! 

 11 лютого в прес-центрі Кам’янець-Подільської 

міської ради за ініціа-

тиви Департаменту 

економіки та розвит-

ку інфраструктури 

міста в рамках реалі-

зації гендерної ініціа-

тиви «Коучингова 

програма «Жіноче 

обличчя кам'янець-

кого бізнесу» відбувся 

майстер-клас «Жінка 

та бізнес. Як знайти баланс між особистим життям та 

бізнесом. Тайм-менеджмент для бізнес-леді». На поча-

тку заходу Мельничук Яна Сергіївна, керуюча справа-

ми виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської 

ради, привітала усіх присутніх 

та передала найкращі вітання 

від міського голови Сімашке-

вича Михайла Євстафійовича, 

й побажала успіху усім учасни-

кам майстер-класу. Олена Ла-

манова, популярна бізнес-

тренерка, провела майстер-клас, 

впродовж якого учасниці опану-

вали особливості планування 

особистого та робочого часу, а 

також ознайомились з основами 

спілкування з бізнес-партнерами, з підлеглими, потен-

ційними клієнтами та комунікації у колективі; й дізна-

лись про основні інструменти впливу у побудові власно-

го бізнесу. В майстер-класі також взяла участь Марина 

Волощук, викладач Подільського коледжу.  

Впродовж майстер-класу учасниці засвоїли тези - 

«Жінка дарує Любов, 

Радість, Гармонію у 

житті», «Бізнес – це 

завжди продовження 

особистості» та ін. 

 Після тренінгу 

до усіх присутніх звер-

нулась Гурська Майя 

Дмитрівна, директор Департаменту економіки та роз-

витку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської 

міської ради, яка відзначила важливість проведення 

подібних заходів та подякувала за участь та цікаву ко-

мунікацію бізнес-тренерці й усім присутнім.  

Щиро дякуємо за запрошення, за чудовий досвід і 

цікавий, мотиваційний та сучасного формату захід, 

який мотивує та спонукає до подальшого розвитку, 

зростання як особистості у сім’ї та у власній справі.  

Дякуємо організаторам  та бізнес-тренеру  

Олені Ламановій за ці маленькі й великі відкриття, 

які кожна учасниця робила під час майстер-класу.  

 18 лютого вийшов  друком збірник матеріалів  науково -практичного  семінару 

"Психічне здоров'я персоналу освітніх організацій та його профілактика"!  

 Збірник містить тези доповідей за матеріалами Всеукраїнського науково-

практичного семінару «Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його 

профілактика», який відбувся 05 грудня 

2019 р. (Подільський спеціальний навча-

льно -реаб іл ітаційний соціально -

економічний коледж, кафедра соціальної 

роботи та психології, м. Кам’янець-

Подільський), з актуальних питань сучас-

ної психологічної науки, освіти та соціа-

льної реабілітації та профілактики психіч-

них захворювань.   

 Збірник розрахований на наукових 

працівників, викладачів, аспірантів, студе-

нтів вишів тобто фахівців соціономічних 

професій.   

 Щиро вдячні за участь у  

Всеукраїнському науково-практичному семінарі та у формуванні збірника матеріалів семінару.  

 Сподіваємось на подальшу співпрацю.  

З електронною версією збірника можна ознайомитись на сайті коледжу.  

Віктор ФЕДОРЧУК 

Марина ВОЛОЩУК 



День затвердження малого герба України   

Вектор (№27) 29.02.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 5 

Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у коледжі 

 19 лютого – 28 років з дня затвердження малого герба України. Три-

зуб - стародавній символ, який зустрічався на нашій території з найдавніших 

часів і шанувався як оберіг, символ та магічний знак свого роду. У вигляді дер-

жавної символіки він використовувався князями часів Київської Русі, став Дер-

жавним Гербом УНР, у ХХ ст. як символ репрезентував різні політичні органі-

зації.  

 Ставши Державним Гербом сучасної України, тризуб символізує тяг-

лість і спадкоємність традицій нашої території. Разом з Конституцією, прапо-

ром і гімном України він є невід'ємною частиною офіційної символіки Украї-

ни.  

 20 лютого вшановується пам’ять Героїв Небесної Сотні та подвиг учасників 

Революції Гідності.  

 Згідно з Указом президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Не-

бесної Сотні" цей день визнано особливими в історії нашої рідної землі.  

 У Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі  було присвячено студентські сходини, під час яких студенти та 

викладачі коледжу вшанували пам’ять Героїв Революції Гідності.  

Під час сходин усі присутні вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання та поклали 

квіти до Меморіальної дошки Романа Наглюка.  

 У День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та подвигу учасників Революції Гідності в коле-

джі було сформовано виставку "Герої не вмирають...", «У нашій пам’яті вони назавжди залишились…», студен-

ти підготували театральну сценку, декламували вірші та виконували пісні «Мамо не плач», «Небесна сотня». Під 

час студентських сходин студенти та викладачі коледжу передавали один одному свічку пам’яті, вогню-частинки 

вічного.  

 Цього ж дня, о 12 годині колектив коледжу приєднався до загальноміської Хвилини мовчання та вшану-

вав пам’ять Героїв Небесної Сотні і подвиг учасників Революції Гідності на майдані Відродження. 

Надія ПЕЩАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 6 Вектор (№27) 29.02.2020 

Вшанування Героїв Небесної Сотні 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 20 лютого студенти Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу разом із викладача-

ми  вшанували пам'ять Геро-

їв Небесної Сотні та подвиг 

учасників Революції Гідно-

сті і поклали квіти до пам'ят-

ного знака Героям Небесної 

Сотні на майдані Відроджен-

ня, вшанували загиблих хви-

линою мовчання. 

День рідної мови у коледжі 

  21 лютого у Міжнародний день рідної мови, в Подільському спеціально-

му навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбувся пре-

м’єрний перегляд студентами та викладачами коледжу за згодою авторки ідеї та 

сценарію, продюсерки Лесі Воро-

нюк, унікального документального 

фільму «Соловей співає. Доки го-

лос має». Фільм присвячено мовній 

проблемі, враховується думка відо-

мих мовознавців про витоки україн-

ської мови та причини виникнення 

знаних міфів. Також у фільмі порівнюються приклади мовної поведін-

ки громадян Ізраїлю та Білорусі.  

Дякуємо усім причетним до створення фільму,   

усім співтворцям.  

Дякуємо продюсерці Лесі Воронюк за можливість долучитись до сучасного документального кіно.  

Вийшов друком навчально-методичний посібник 

 Вийшов друком навчально-методичний посібник 

"Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у 

схемах і таблицях: історія та сьогодення", який за сво-

єю структурою побудований згідно з освітньо-

професійною програмою за спеціальністю 071 "Облік і 

оподаткування". Укладачі посібника - викладачі Поділь-

ського спеціального коледжу: Скрипник А.Ю., д.і.н., 

доцент (Тема 1); Коркушко О.Н., к.е.н., доцент (Тема 7, 

ма 8); Лаврук О.В., к.е.н. (Тема 13); Годнюк І.В., 

к.е.н., доцент (Тема 10, Тема 11, Тема 12); Куш-

нір Л.А., 

к.е.н., доцент 

(Тема 5, Тема 

6), Свири-

да О.В., ви-

кладач (Тема 

4, Тема 9); 

Ш е в -

чук Н.С., 

в и к л а д а ч 

(Тема 2, Тема 

3); Герасимо-

ва Т.І., ви-

кладач (Тема 14).  

 У навчально-методичному посібнику розкрито 

історичні аспекти облікової справи в Україні, облік та 

контроль господарської діяльності у вигляді схем, ри-

сунків і таблиць, що дає можливість студентам засвої-

ти теоретичні питання з бухгалтерського (фінансового) 

обліку та контролю.  

Вітаємо укладачів та бажаємо наснаги й подальших 

творчих успіхів!  
Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

Надія ПЕЩАНЮК 
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Участь у онлайн конференції 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Оголошення 

 21 лютого в прес-центрі Кам’янець-Подільської 

міської ради відбулась 

онлайн конференція 

«Програма грантової 

підтримки малого та 

середнього бізнесу від 

ЄБРР». Захід відбувся 

за ініціативи та органі-

зації Департаменту 

економіки та розвит-

ку інфраструктури 

міста Кам'яне-

ць-Подільської 

міської ради. 

 Конфере-

нція відбува-

лась в рамках 

реалізації ген-

дерної ініціа-

т и в и 

«Коучингова 

п р о г р а м а 

«Жіноче об-

личчя кам'янецького бізнесу».  

Усіх присутніх привітав Василь Сукач, заступник місь-

кого голови Кам'янець-Подільської міської ради, та за-

просив Аїду Марущак до Кам'янця-Подільського.  Уча-

сницею заходу також була викладач Подільського спеці-

ального коледжу Марина Волощук.  

 В онлайн режимі з усіма присутніми поспілкува-

лась Аїда Марущак, координаторка проектів Групи 

фінансів та розвитку МСБ ЄБРР (Європейського бан-

ку реконструкції та розвитку), яка розповіла про особ-

ливості отримання доступу до фінансових ресурсів, 

необхідних для розвитку малого та середнього бізнесу 

й ознайомила із специфікою співпраці з ЄБРР та її ре-

зультатами з представниками малого і середнього біз-

несу.  

Щиро дякуємо спікеру заходу та організаторам за 

запрошення та корисну й актуальну для сучасності 

інформацію. Бажаємо вам наснаги та успіхів у  

реалізації подальших проектів!  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 8 Вектор (№27) 29.02.2020 

Участь у постановках театру-студії  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Студенти Подільського спеціального коледжу є 

активними учасниками постановок театру-студії 

"Мельпомена" та у складі трупи братимуть участь у 

Всеукраїнському фестивалі театральних аматорсь-

ких колективів "Імпреза над Латорицею" (м. Мукаче-

во).  

Щиро дякуємо керівнику такої неймовірної  

театральної ініціативи для молоді як театру-студії 

"Мельпомена".   

Усім бажаємо успіху та наснаги!  

Відкрите заняття 

Вітаємо студентів з успішним виступом 

на Чемпіонаті України 

 Вітаємо студентів Подільського спеціального 

коледжу з успішними виступами на 

Чемпіонаті України з легкої атлети-

ки серед спортсменів з вадами слуху 

"Інваспорт", який відбувся в м. Суми 

24-25 лютого 2020 р. Студенти Коле-

джу продемонстрували високі показ-

ники: Шварчевський Дмитро - 2 міс-

це (800 м.), 3 місце (400 м.); Олійник 

Юрій - 4 місце (60 м.), 6 місце (200 

м.); Матковський Іван - 4 місце (штовхання ядра); Ба-

лог Андрій - 6 місце (800 м.), 5 місце (400 м.).  

Вітаємо та бажаємо успіхів у досягненні нових  

вершин у спорті, навчанні та у житті!  

Коледж пишається своїми студентами!  

 Статистика – це одна 

із суспільних наук, яка має 

свій предмет і метод; має за 

мету збір, упорядкування, 

аналіз та порівняння кількіс-

ного подання фактів, що нале-

жать до різноманітних масо-

вих явищ.  

  27 лютого студенти 

Подільського спеціального 

коледжу  під час відкритого 

лекційного 

з а н я т т я 

(викладач – 

Ш е в ч у к 

Н а т а л і я 

Станіславі-

вна) знайо-

мились із 

темою, діз-

н а в а л и с ь 

про статис-

тику як сус-

пільну науку, вивчали історію виникнення та становлен-

ня її як науки, методи стати-

стичних досліджень та особ-

ливості застосування й прак-

тичну цінність статистики у 

житті окремої людини, сус-

пільства, держави, різних 

країн і національностей у 

різні періоди культурно-

історичного розвитку та еко-

номічних реформ й перетворень.  

 Студенти активно обговорювали цінність статис-

тичних даних у 

життєдіяльності 

людини та в 

е к о н о м і ч н и х 

системах, зна-

йомились і на-

вчались засто-

совувати стати-

стичні методи у 

своєму житті. 

 Саме так, 

на високому 

рівні навчають-

ся студенти коледжу.  

Бажаємо успіхів та натхнення педагогічним  

працівникам та студентам закладу.  
Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 
Марина ВОЛОЩУК 
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Засідання наукового гуртка 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 27 лютого в рамках засідання студентського науково-дискусійного клу-

бу «Баланс» Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу, за сприяння наукового консультанта клубу к.е.н., доцен-

та кафедри обліку і оподаткування Слободяна Володимира Дмитровича відбу-

лась зустріч з працівником облікової професії – головним бухгалтером ТОВ 

"Кам'янець-подільський Птахокомбінат" Тополяном Рубеном Михайлови-

чем. 

 Студенти науково-дискусійного клубу «Баланс» провели дискусію з дос-

відченим практиком і цікавим співрозмовником, Рубен Михайлович дав розгор-

нуті відповіді і пояснення в процесі дискусії. Основний акцент дискусії був сфокусований на питані автоматизації 

бухгалтерського обліку та організацію облікового процесу в автоматизованих системах. Також був обговорений 

стан занепаду промисловості у Кам’янці-Подільському та можливі шляхи усунення проблем, які їх викликали. 

Олександр ШЕВЧУК  

Оголошення 
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Кваліфікаційний турнір Паралімпійок з волейболу сидячи 

 

 Протягом 25 по 29 лютого в Канаді, 

в  м. Галіфакс тривав кваліфікаційний турнір з во-

лейболу сидячи, в якому натхненно боролась за пе-

ремогу Паралімпійська збірна України з волейболу 

сидячи.   

 Збірна України успішно та цілеспрямовано 

прямувала до золотої медалі міжнародного кваліфі-

каційного турніру з волейболу сидячи. 

Результати міжнародного турніру:  

 (Gold): CAN def. UKR (25-21, 25-17, 25-23) 

 (Bronze): UKR def. GER (25-10, 25-21, 20-25, 20-

25, 14-16) 

 (Semifinal 1): UKR def. GER (21-25, 20-25, 25-18, 

25-19 15-8) 

 UKR def. SLO 3-1 (18-25, 25-23, 25-9, 25-15) 

 CAN def. UKR 3-0 (23-25, 20-25, 21-25)) 

 UKR def. FIN 3-2 (20-25, 25-12, 20-25, 25-17, 15-

7) 

UKR def. GER 3-2 (24-26, 25-13, 25-10, 14-25, 15-5) 

 В прикінцевий день змагань Паралімпійська збірна України з волейболу сидячи поступилась команді волода-

рки змагань з рахунком 3:0 та стала другою, втративши можливість саме на цьому турнірі отримати ліцензію на 

#Паралімпіада2020. Дівчата грали майстерно,  демонстрували високий рівень володіння стратегіями гри та тактика-

ми. Це була надзвичайна гра!   

Дякуємо параволейболісткам за чудову гру та достойну! 

Віримо, що наступного разу за наша Паралімпійська збірна України з волейболу сидячи отримає золото! 

Продовження. Початок на стор. 1 



Вітаємо з Днем народження 
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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 мирного неба, 

Грошей та здоров'я ще більше,  

ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато дає, 

Зозуля сто років життя накує. 

Життя хай дарує чудові моменти, 

Яскраві емоції, гарні презенти 

І друзів найкращих, з якими  

надійно, 

Хай Господь дарує надію й тепло. 

На довгі літа, на щастя й добро! 

Вітаємо з Днем народження 

 Бажаємо від усієї душі тільки сонячних та 

яскравих днів, міцного здоров’я та 

життєвої наснаги, професійних 

успіхів та особистих творчих дося-

гнень, сімейного щастя, злагоди та 

добробуту у Вашій оселі. Бажаємо 

незгасаючого інтересу до науки, 

нових ідей та наснаги.  

Вітаємо з Днем народження 

Присакара Володимира Васильовича  Андрейченко Оксану Володимирівну  

Чекман Наталію Тимофіївну  Василишину Ніну Мирославівну  

Цебрик Василя Івановича 

Мельник Вікторію Леонідівну  

Оголошення 

Запрошуємо на навчання! 



Оголошення 
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Вітаємо з Днем народження 
Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

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 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 подія-

ми і посмішкою на обличчі.  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, 

 радісних 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 ! 

Вітаємо з Днем народження 

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!  

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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Пам’ятаємо... 

Дмитро Довгий 
8 січня 2020 рік 

Леся Українка 

 25 лютого відзначається 149-та річниця від дня наро-

дження Лесі Українки – видатної української поетеси, перек-

ладачки, драматурга і громадської діячки. Багато її творів 

в и з н а н і  ш е д е в р а м и  с в і т о в о ї  л і т е р а т у р и . 

Життя Лесі Українки стало прикладом боротьби, а її зброя – 

це слово, яке й сьогодні є актуальним. Геніальна творчість 

Лесі Українки — це нове слово не лише в українській, але й у 

світовій літературі. Життя поетеси — це легендарний подвиг 

мужньої і мудрої людини; сильної і, водночас, ніжної жінки; 

неймовірно-талановитого митця і геніального борця. Долу-

чаймось до творчості славетних класиків української літератури!  

Запитай чи є щасливим ти??? 

 

А що для тебе означає щастя?   

Може сміх коханої людини,  

чи коли просто бачиш ти її? 

Чи може щастя - це могти, 

ходити взагалі, 

Чи  всього на всього дихати вільно,  

без задухи і бути вдячним Богові 

За прожитий ще день один 

 

Безумовно, розуміння щастя, 

У кожного своє.... 

Але зазвичай ми ним нехтуєм, 

І не цінуємо,  

От уяви..  

 

Ти закоханий, у тебе все є 

Здавалося чого ж ще треба 

А не замислювався ти хоч на мить, 

Що все те, що є у тебе просто так, 

Інші заслуговують, більше за тебе, 

Але в них чомусь цього немає.... 

 

А ти не цінуєш, цього,  

І можливо сам його руйнуєш... 

Ти втратиш раз, знайдеш удруге, 

Але не факт, що втретє тобі так само 

пофартить.  

 

Щастя - це також є лотерея, 

Але найжорстокіша у світі, 

Бо гроші лише розмальований папір... 

 А програвши у лотерею щастя,  

Душевний вічний біль, 

Якого не відмолиш, і не відкупиш 

Ні за який найдорожчий папір. 


