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 Запрошуємо на навчання 

Літературна студія 

“Дивослово” 

економічного коледжу змагались за кубок "Подільської Ліри - 2020". Цьогоріч 

фестиваль-конкурс було приурочено до Дня народження Коледжу! Здавалося, 

що в умовах карантину це неможливо. Однак наші студенти нам довели, що в 

форматі on-line, з дотриманням карантинних вимог та з використанням плат-
форми ZOOM, НЕМАЄ НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО!  

 Емоції і посмішки, сльози щастя, неймовірний креатив, яскраві відеоро-

лики і сучасні виступи та, навіть, творчі БАТЛИ!!! Це все це про "Подільську 
Ліру 2020"!  І студенти коледжу довели, що ми готові до сучасних викликів і но-

вих форматів!  

 Завдяки вам, студенти, ми переконуємось, що Подільський коледж є 

сучасним потужним навчальним закладом вищої освіти.  

Подільська Ліра — 2020 

 05 червня 2020 року в режимі он-

лайну відбувся ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

«ПОДІЛЬСЬКА ЛІРА –  

2020»! Таланти Подільського спеціально-

го навчально-реабілітаційного соціально-

працівників, 
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Вийшов  друком посібник  

“Загальнодержавні фінанси” 

Вітаємо 

Ст.14 
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  Слово директора 

Вектор (№31) 31.06.2020 

Вектор Поділля 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   
 

 2019-2020 навчальний рік підхо-

дить до завершення! Незважаючи на 

дистанційний формат співпраці студе-

нта та викладача, студенти продемонс-

трували гарні результати у навчанні, 

успішно впоралися з усіма викликами 

онлайн освіти. Якісне дистанційне навчання — це не лише опрацю-

вання матеріалу самостійно, а й першочергово, якісний навчальний 

контент, активна комунікація студента та викладача у режимі онлай-

ну, ефективний зворотній зв’язок. Тому я вдячний викладачам коле-

джу, які в умовах карантину створювали та оновлювали навчальний 

контент, використовуючи різні Інтернет-ресурси та платформи 

MOODLE, ZOOM, Skype та ін. Дякую вам, шановні педагоги, за чу-

дову роботу, ефективні on-line форми і методи навчання, які дали 

успішний результат. 

Я вдячний студентам і педагогам за ефективну взаємодію у фор-

маті онлайн в умовах напруженого графіку роботи.  Подільський спе-

ціальний коледж ще у 2017 році упевнено практикує дистанційну 

форму навчання, враховуючи специфіку вищого навчального закла-

ду. Завдяки вам ми разом довели, що Подільський коледж — потуж-

ний заклад вищої освіти, сучасний, ініціативний, доступний кожно-

му, міжнародний, з висококваліфікованими викладачами та активни-

ми студентами. 

Вітаю з успішним закінченням навчального року та бажаю насна-

ги, гарного відпочинку та нових ідей і можливостей у наступному 

навчальному році! Щиро дякую вам за сумлінну працю і навчання та 

закликаю вас бути обережними й слідувати усім рекомендаціям ме-

дичних працівників! Разом ми з Вами переможемо усі надзвичайні 

ситуації та обставини! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Міжнародне стажування викладачів коледжу 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до  

участі у формуванні 

 Випуску №3/2020  
 

наукового журналу  

«Вектор Поділля». 

 

Науковий журнал  

«Вектор Поділля» 

Подільського  

спеціального  

навчально-

реабілітаційного 

соціально-

економічного  

коледжу зареєстро-

вано як друкований 

засіб масової  

інформації  

 

(Свідоцтво КВ № 23256-13096Р від 04 квіт-

ня 2018 р.).  

 

Детальна інформація на сайті коледжу 

та за посиланням: 

https://posek.km.ua/periodychni-vydannya/

informatsijnyj-lyst  

Запрошуємо! 

Ірина ГУМЕНЮК 

 

 Щиро вітаємо з успішним проходженням Міжнародного стажування Волощук Марину Борисівну, викладача 

кафедри соціальної роботи та психології, фахівця з моніторингу якості вищої освіти та між-

народної діяльності Подільського коледжу. Міжнародне стажування «European and Polish 

system of higher education: practice, experience, innovative learning meth-

ods» («Європейська та польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи 

навчання») відбувалось у травні на базі Університету Економіки в Бидгощі (Республіка 

Польща) у форматі онлайну та активної розмови з представниками університету.  

 Під час стажування усі учасники мали 

унікальну можливість ознайомитись з принци-

пами безперервного навчання як основи євро-

пейської системи освіти на прикладі структури 

університету; особливостями процесу навчання в Польщі на прикладі 

організації навчального процесу в WSG (інноваційні методи навчання; 

дуальна система навчання; платформа дистанційного навчання ONTE 

та on-line технології); особливостями створення та функціонування в 

університеті Технологічного Інкубатора як ефективного інструменту 

для навчання та розвитку підприємництва серед молоді та ін. Учасники 

стажування також ознайомились з досвідом реалізації європейських 

освітніх проєктів на прикладі ERASMUS+, Молодіжний волонтаріат 

– Європейський корпус солідарності, COPERNICUS та ін.  

Дякуємо організаторам та координаторам стажування Університету Економіки в Бидгощі за безцінний досвід, 

цікаву інформацію, практичні навики в написанні проєктів! Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!  

Вітаємо Марину Борисівну та бажаємо наснаги та подальших професійних успіхів та зростання!  

https://posek.km.ua/periodychni-vydannya/informatsijnyj-lyst?fbclid=IwAR3-VKrs3Y6jVK1h9tI_gtPYNtl9I8sKuAeuYkfDtjfqbS8DGF9u2aML-hU
https://posek.km.ua/periodychni-vydannya/informatsijnyj-lyst?fbclid=IwAR3-VKrs3Y6jVK1h9tI_gtPYNtl9I8sKuAeuYkfDtjfqbS8DGF9u2aML-hU
https://www.facebook.com/marina.voloshchuk.1?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAQY36bu_Oc68fLv1gLjmzYQWzIPFJi0krMPlGykfr-A_QdoF-i0YxJtraRH0dEJ2DJkth_AiJexD1j&fref=mentions


Вектор (№31) 30.06.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

Вітаємо! 

Вийшов друком посібник “Загальнодержавні фінанси” 

Марина ВОЛОЩУК 

 ВІТАЄМО Тріпака Мар’яна Миколайовича, 

директора коледжу, к.е.н., доцента, заслуженого праців-

ника осві-

ти Украї-

ни, викла-

дача кафе-

дри фінан-

сів, еконо-

міки та 

економіч-

ної кібер-

нетики та 

Гарбарець Ірину Алі-

ніївну, заступника ди-

ректора з навчальної 

роботи, викладача ка-

федри фінансів, еконо-

міки та економічної 

кібернетики, з публікацією навчально-методичного посі-

бника «ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ» для сту-

дентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за редакцією Тріпака Мар’яна Миколайовича. 

 Навчально-методичний посібник містить новий 

комплекс атрибутів з залученням інтерактивних методів 

навчання для успішного вивчення навчальної дисциплі-

ни “Загальнодержавні фінанси”. Зміст його подається у 

нетрадиційному стилі, що дає змогу зацікавити студентів 

у  п о г л и б л е н о м у  в и в ч е н н і  м а т е р і а л у .   

 Метою вивчення дисципліни «Загальнодержавні 

фінанси» є формування компетентності студентів в галу-

зі державних 

фінансів та 

ф і н а н с о в о ї 

системи як 

міждисциплі-

нарної галузі 

н а у к о в о г о 

з на ння  т а 

п р а к т и ч н о ї 

готовності до 

з д і й с н е н н я 

професійних 

управлінських 

функцій у сво-

ї й  м а й б у т н і й  п р о ф е с і й н і й  д і я л ь н о с т і . 

 Репрезентуючи навчально-методичний посібник 

«Загальнодержавні фінанси», Мар’ян Миколайович 

присвячує посібник своїм вчителям, які відійшли у ін-

ший світ і служать Богу на небесах, професору Сергію 

Юрію, а також рідним - дядьку Леоніду, з вдячністю ба-

тькам, дружині Ярославі і сину Святославу, студентам 

і колегам Подільського коледжу. 

 Приємно, що і бібліотека Подільського спеціаль-

ного навчально-реабілітаційного соціально-економічного  

коледжу збагатилась новими науково-методичними до-

робками педагогічних працівників закладу.  

 Бажаємо авторам-укладачам наснаги,  

подальших професійних і творчих успіхів, успішного  

втілення науково-творчих ідей та планів!  



Інструктаж з безпеки життєдіяльності студентів коледжу у форматі онлайну 

Вектор (№31) 30.06.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

З Днем медичного працівника! 

Марина ВОЛОЩУК 

Оксана МАРУНЧАК 

Марина ВОЛОЩУК 

 На виконання листа Міністерства освіти і науки 

України № 1/9-305 від 04.06.2020 щодо безпеки життє-

діяльності учасників освітнього процесу на час літніх 

канікул та відповід-

но до вимог постано-

ви Кабінету Мініст-

рів України від 20 

травня 2020 р. № 392 

«Про встановлення 

карантину з метою 

запобігання поши-

ренню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-coV-2, та етапів по-

слаблення протиепідемічних заходів», постанови Кабі-

нету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

«Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-coV-2», а також на виконання пун-

кту 4 розділу VIII Положення про організацію роботи 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасни-

ків освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.12.2017 №1669, зареєстрованого в Мініс-

терстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100/31552 

з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи 

для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», у 

зв’язку із закінченням навчального року та з метою поси-

лення контролю за збереженням життя й здоров’я здобу-

вачів освіти, здійснення заходів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, цивільного захисту, попередження над-

звичайних ситуацій в закладах освіти в Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі, 15 червня, з використанням пла-

тформи ZOOM, Марунчак Оксана Василівна, інженер 

з охорони праці та техніки безпеки провела інструктаж 

з студентами в присутності кураторів груп коледжу. Ок-

сана Василівна ознайомила студентів з Інструкцією № 

133 «Безпека життєдіяльності студентів коледжу 

під час літніх канікул». 

 Також Оксана Василівна ознайомила студентів 

коледжу із: Вимогами безпеки життєдіяльності студен-

тів перед початком літніх канікул та під час літніх кані-

кул, Правилами пожежної безпеки, попередження не-

щасних випадків, травмування, отруєння тощо, Прави-

лами попередження правопорушень та насильства, Пра-

вилами запобігання інфекційних та інших захворювань, 

Вимогами життєдіяльності при виникненні надзвичай-

ної або аварійної ситуації тощо.  

 Оксана Василівна Марунчак, акцентувала увагу 

на Правилах запобігання інфекційних та інших за-

хворювань, адже сьогодні особливо надзвичайно важ-

ливо під час карантину виконувати правила з запобіган-

ня захворювань та поширення гострої респіраторної 

хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, інфекційні та кишкові захворювання тощо.  

 Особливо важливо не вживати самостійно меди-

чних медикаментів і препаратів, не рекомендованих 

лікарем.  

 Зверніть увагу: якщо ви погано почуваєтеся, 

слід викликати швидку медичну допомогу (телефон 

103), описавши свій стан, назвавши номер свого теле-

фону, домашню адресу, прізвище, ім'я, а також зателе-

фонувати батькам.  

Будьмо уважні та здорові!  

Не забуваймо та пам'ятаймо про заходи безпеки 

життєдіяльності!  

 Професія лікаря вважається священною, адже вони рятують життя людей.  

 Медики різних професій поспішають на допомогу хворим лю-

дям, стають на боротьбу з різними хворобами і патологіями, щоб люди-

на одужала та мала змогу жити здоровим та повноцінним життям.  

 Сьогодні, з огляду на ситуацію, що склалася в Україні та світі 

через поширення коронавірусу, професія медиків набула особливої 

важливості і значення. Сьогодні мільйони медпрацівників рятують 

життя, в тому числі, і тих, хто хворіє на коронавірус.  

 Тож бажаємо вам міцного здоров'я, сили і терпіння, благополуч-

чя, безпечної роботи та професійних успіхів!  

Щиро дякуємо вам, медичні працівники Подільського  

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу за невтомну працю і щоденний подвиг! Дякуємо вам!  

З повагою усі працівники коледжу!  



Громадську організацію створено! 
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Марина ВОЛОЩУК 

#Щасти на ЗНО 

Марина ВОЛОЩУК 

 Ще один крок до доступності та безбар’єрності 

зроблено! 

 В Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально -економічному коле-

джі створено Гро-

мадську організа-

цію ʺЗахисту прав 

та інтересів моло-

ді з інвалідністю 

«Безбарʼєрність»ʺ, 

яка є добровільним 

об'єднанням фізич-

них осіб, створе-

ним для здійснення 

та захисту прав і 

свобод людини та 

громадянина, задо-

волення суспіль-

них, зокрема, еко-

номічних, соціаль-

них, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів 

та/або інших осіб.  

 Голова Організації та голова Правління - Богда-

нюк Кирило Юрійович, ініціативний волонтер-майстр у 

Всеукраїнських та міжнародних мистецьких акціях; ініціа-

тор та співорганізатор серії майстер-класів з енкаустики, 

які мали на меті благодійну допомогу особам з інвалідніс-

тю; активний учасник заходів, які організовувались коор-

динаторами програми «Стипендіат 2019-2020» (за ініціа-

тиви Міжнародного благодійного фонду «Нове Поколін-

ня» та за підтримки організації «Help us help»), керівник 

студії “Dream Lab” в Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коледжі. 

 Натхненні засновники організації – Богданюк 

Кирило Юрійович, Поліщук Світлана Вікторівна, Ше-

вчук Наталія Станіславівна, Пещанюк Надія Олексіїв-

на, Сторожук Наталія Романівна, Новаковська Ірина 

В’ячеславівна, Тріпак Мар'ян Миколайович. 

 Члени новоствореної громадської організації 

висловлюють подяку у втіленні ідеї створення органі-

зації директору коледжу – Тріпаку Мар’яну Микола-

йовичу, к.е.н., доценту, за чуйну підтримку та допомо-

гу, інноваційні ідеї та рекомендації.  

 Щиро дякуємо також Поліщук Світлані  

Вікторівні, Шевчук Наталії Станіславівні,  

Пещанюк Надії Олексіївні, Сторожук Наталії  

Романівні, Новаковській Ірині В'ячеславівні.  

 До складу організації увійшли: Богданюк Кири-

ло Юрійович (Голова Організації та голова Правління), 

Пещанюк Надія Олексіївна (Член правління), Новаков-

ська Ірина В'ячеславівна (Член правління), Сторожук 

Наталія Романівна (Член правління).  

 Головною метою Організації є забезпечення 

захисту прав, свобод молоді з інвалідністю, представ-

лення їх інтересів, забезпечення їх всебічного розвит-

ку. Тож бажаємо успіхів, наснаги та успішного втілен-

ня творчих ідей та молодіжних проєктів, активних уча-

сників та вірних партнерів у вашій важливій справі. 

 Викладачі кафедри інформаційної діяльності, документознавства та фундаментальних дисциплін По-

дільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу в умовах карантину усім сту-

дентам коледжу, які готуються до складання ЗНО, побажали успіху, впевненості, наснаги та, звичайно, удачі, щоб 

отримати бажані 200 балів під час проходження ЗНО!#ЩАСТИ НА ЗНО!!!  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAaT3Nn5Em1RxZGixHeZkfltCIpvfRxOKpCVImDwFxZ3-sQlYW8z29QuxDqnbJ9rU2Rtiyz4-ms5u35SkHe8yQn-spRQzKTfRANZlcjj_GGV4R9VSxCohanmcbExne61iMEEFIlTl
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 22 червня відзначається День скорботи і вшану-

вання пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 

1941 року війська фашистської Німеччини без оголошення 

війни перейшли кордон Радянського Союзу, до складу яко-

го входила Україна. Війна забрала десятки мільйонів життів 

як воїнів, що захищали свою країну, так і мирного населен-

ня − жінок, старих, дітей, яких було вбито на фронтах, які 

зазнали позбавлення і смерті у голодному тилу та окупа-

ції… 

 Не забуваймо страшний біль тих часів!  

Пам’ятаймо заради майбутнього…  

День державної служби 

 День державної служби — професійне свято в Україні, яке відзначається щорічно 23 червня — у День дер-

жавної служби Організації Об'єднаних Націй. Свято 

встановлено в Україні «…зважаючи на роль державної 

служби у процесі становлення України як суверенної, 

незалежної, демократичної, соціальної, правової держави 

та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН…» 

згідно з Указом Президента України «Про День державної 

служби» від 4 квітня 2003 року № 291/2003.  

 Вітаємо усіх працівників державної служби та  

бажаємо наснаги, енергії, поваги та значних  

професійних здобутків на користь держави!  

З Днем Конституції України! 

Ірина ГУМЕНЮК 

 День Конституції України щороку відзначають 28 червня.  Цього дня, 24 роки 

тому, наша країна отримала свій найважливіший і головний документ — Конститу-

цію! 

 Наша країна має багатовікову історію конституційного процесу. Знаменита 

Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була опублікована ще на початку 

XVIII століття – в 1710 році і за оцінками істориків, стала однією з перших європей-

ських конституцій Нового часу. Чинності конституція 

Орлика, однак, так і не набула. 

 Сучасна історія Конституції України розпочалася 

28 червня 1996 року. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної 

України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпечен-

ні прав людини та громадянина, сприяло становленню України як самостійної та неза-

лежної держави і повноправного суб’єкта міжнародних правових відносин.  
Надія ПЕЩАНЮК 

День молоді 

 День молоді — свято України. 

Відзначається щорічно в останню неділю 

червня відповідно до Указу Президента 

України від 22 червня 1994 року N 323/94 

«Про День молоді». 

Свято встановлене «На підтримку  

ініціативи молодіжних  

об'єднань і організацій України».  

Зі святом Вас, студенти!  

Надія ПЕЩАНЮК 
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Подільська Ліра — 2020 

 В і т а є м о 

призерів “Подільської Ліри — 2020”: І місце отримали: 

Творчий колектив спеціальності “Економіка” і Творчий 

колектив спеціальності “Психологія”; ІІ місце – Твор-

чий колектив спе-

ц і а л ь н о с т і 

“Соціальна ро-

бота”; ІІІ місце – 

Творчий колектив 

с п е ц і а л ь н о с т і 

“Облік і оподат-

кування”. А ще 

організатори фес-

т и в а л ю -

к о н к у р -

су підготували 

багато крутих нагород та сюрпризів для студентів коле-

джу, журі та усіх присутніх на заході! 

 Висловлюємо найщиріші слова подяки членам 

журі фестивалю-конкурсу творчо обдарованої молоді 

“Подільська Ліра – 2020”: Людмилі Степанівні Ваню-

зі, професору кафедри 

театрального мистецтва 

ТНПУ ім. В.Гнатюка, 

кандидату мистецтвоз-

навства, доценту, заслу-

женому діячу мистецтв 

України; Івану Григо-

ровичу Головатюку, 

арт ис т у -ля лько во д у 

Тернопільського облас-

ного академічного теат-

ру актора і ляль-

ки; Елеонорі Богдані Атаманчук, студентці факульте-

ту мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка та ТНЕУ, солістці 

Народного театру пісні “Для тебе”. Бажаємо вам насна-

ги, здійснення мрій, неймовірних успіхів та творчих 

перемог!  

 Дякуємо членам журі за справедливість і виваже-

ність у прийнятті рішень та суддівстві, сподіваємось на 

подальшу співпрацю! Щирі вітання натхненному ініціа-

тору створення в Подільському коледжі ФЕСТИВАЛЮ-

КОНКУРСУ ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

«ПОДІЛЬСЬКА ЛІРА – 2020» Мар’яну Миколайовичу 

Тріпаку, директору коледжу, к.е.н., доценту, заслуже-

ному працівнику освіти України за чудову інноваційну 

ідею, яка сприяє розвит-

ку молоді та згуртовує 

студентство навколо ідеї 

творчого зростання іні-

ціативної молоді міста! 

 Бажаємо успіхів у 

реалізації Ваших неймо-

вірних проєктів і ідей, 

міцного здоров’я та 

натхнення!  

 Щиро дякуємо 

за ефективну організа-

цію Ірині Леонтіївні 

Гуменюк, к.е.н., за-

ступнику директора з 

наукової, інноваційної 

та міжнародної діяль-

ності, а також органі-

заційному комітету і 

бажаємо подальших 

успіхів та успішної 

реалізації Ваших не-

ймовірних проє-

ктів. 

 Щ и р о 

дякуємо усім, 

хто долучився 

до організації та 

підготовки твор-

чих номерів ко-

манд спеціаль-

ностей для учас-

ті у ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ ТВОРЧО ОБДАРОВА-

НОЇ МОЛОДІ «ПОДІЛЬСЬКА ЛІРА – 2020».  

 Щиро вітаємо усіх студентів, які брали участь 

у підготовці та у виступах на заході.  

Ви – талановиті, креативні, щирі, сміливі  

та обдаровані!  

 Ми пишаємося вами!  

Бажаємо вам успіхів у всіх ваших починаннях,  

віри в себе і здійснення мрій!  

Вітаємо! 

Марина ВОЛОЩУК 

Продовження. Початок  на стор. 1. 



Ст. 8 Вектор (№31) 30.06.2020 

Випуск 2020 у форматі онлайну 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Продовження на стор. 9. 

 29 червня в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коледжі  у 

форматі онлайн відбулось урочисте вручення дипломів 

випускникам, зворушливі слова та креативне вітання від 

випускників коледжу, кураторів груп і викладачів, парт-

нерів та меценатів коледжу, а також першокурсників.  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернувся 

директор коледжу – Тріпак Мар’ян Миколайович, 

к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, 

який привітав 

усіх випускни-

ків закладу з 

успішним за-

кінченням на-

вчання, поба-

жав наснаги та 

успіхів у пода-

льшій профе-

сійній діяльно-

сті та запросив продовжувати розвиватись і навчатись у 

Подільському спеціальному коледжі.  

 До усіх присутніх звернувся настоятель храму св. 

Іоана Богослова Православної Церкви України отець 

Юрій.  

 Приємно було почути настанови та вітання від 

меценатів коле-

джу, людей, які 

зробили неоці-

нений внесок у 

розвиток безба-

р'єрної освіти у 

нашому коле-

джі, є засновни-

ками міжнарод-

ного фонду Sun-

flower Community Fund - Роберта Хея, Владислава 

Доруди та Софії Бойко.  

 Хоч Випуск-2020 відбувався у режимі on-line, а на 

зв’язку перебувало понад 90 учасників, однак приємні 

враження і хвилювання з приводу такої знаменної події 

відчувались у виступах гостей, словах вдячності та віта-

льних словах випускників, викладачів закладу, курато-

рів.  

 За період навчання коледж став справжньою Alma 

Mater для студентської молоді, а сьогодні вже дипломо-

ваних спеціалістів, яку вони згадуватимуть з теплотою і 

радістю.  

 Упродовж успішного навчання в Подільському 

коледжі студенти здобули якісну освіту за престижними 

спеціальностями: «Економіка», «Облік і оподаткуван-

ня», «Соціальна робота» та «Психологія». 

 Цьогоріч 

також відбувся 

випуск студен-

тів, які навча-

лись за ОС Бака-

лавр. Випуск 

такого рівня 

спеціалістів – це 

вагомий досвід 

для нашого ко-

леджу. Гордістю 

коледжу є також 

співпраця з закладами вищої освіти, з ТНЕУ, завдяки 

якій на базі закладу відбувалась підготовка магістрів 

спеціальності «Публічне управління та адмініструван-

ня», а сьогодні з приємністю вручаємо дипломи про за-

кінчення навчання випускникам–магістрам державної 

служби спеціальності «Публічне управління та адміні-

стрування». 

 Наталія Станіславівна Шевчук, керівник струк-

турного підрозділу «Фаховий коледж Подільського спе-

ціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу» звернулась до усіх присутніх з 

вітальним словом та ознайомила усіх з наказами про ви-

пуск студентів за освітнім ступенем Бакалавр та за освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». 

 Вітаємо усіх випускників із вагомою подією у Ва-

шому житті – отриманням дипломів. Сьогодні ви стали 

дипломованими спеціалістами, а випускний вечір – це 

лише закінчення перед великим початком…  

 Випуск – це підсумок натхненної праці виклада-

чів, сумлінного старання студентів, вболівання за своїх 

дітей батьків. 

 З вітальним словом до усіх присутніх звернулась 

Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з нау-

кової, інноваційної та міжнародної 

діяльності к.е.н., викладач коледжу 

та натхненний координатор навчан-

ня на базі закладу магістрів спеціаль-

ності «Публічне управління та ад-

міністрування».  

 Ірина Леонтіївна побажала 

усім випускникам наснаги у роботі, 

бути вірним своїй справі, упевнено 

прямувати до мети та вірити у себе у 

свої сили, адже у житті немає нічого 

неможливого.  

 Ірина Леонтіївна презентувала 

усім присутнім прізвища випускників, які, завдяки своїй 

наполегливій праці, отримали дипломи з відзнакою.  

 Креативне, сучасне та хвилююче привітання під-

готувала кожна випускна група, розповідаючи про свій 

шлях навчання у коледжі, успіхи і перемоги, заняття та 

подорожі, цікаві проєкти та незабутній досвід .  
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Випуск 2020 у форматі онлайну 

 Тож у відеопривітаннях звучали відверті слова 

вдячності, веселий сміх, радість та сум, оскільки студент-

ські роки пролетіли непомітно, залишивши приємні спо-

гади, враження та чудові 

знання у Подільському 

коледжі. 

 До випускників з 

вітальним словом зверну-

лись куратори випускних 

груп:  Свирида Ольга 

Василівна  - куратор гру-

пи О-31, спеціальність 

«Облік та оподаткуван-

ня»; Колісник Марина Ігорівна - куратор групи О-33, 

с п е ц і а л ь н і с т ь 

«Облік і оподат-

кування»; Зага-

левич Валенти-

на Леонідівна  - 

куратор групи Е-

31, спеціальність 

« Е к о н о м і к а » ; 

Дужева Олена 

Григорівна – 

куратор групи С-31, спеціальність «Соціальна робота»; 

Палилюлько 

Оксана Ми-

хайлівна  – 

куратор гру-

пи С-32, спе-

ц і а л ь н і с т ь 

«С о ці а л ь на 

робота»; Су-

шарник Яро-

слав Анато-

лійович  - 

куратор гру-

пи О-41Б ба-

калавр, спеціальність «Облік та оподаткування». 

 Щиро дякуємо вам, шановні випускники, за щирі 

слова вдячності, бажаємо вам позитиву та успішної про-

фесійної діяльності!  

 З віталь-

ним словом до 

випус кникі в -

магістрів Дер-

жавної служби, 

спеціальності 

« П у б л і ч н е 

управління та 

адмініструван-

ня», які навча-

лися на ба-

зі Подільського 

спе ці ально го 

коледжу звернувся Роман Євгенович Зварич, професор, 

доктор економічних наук Тернопільського національного 

економічного університету. 

 Для випускників — 2020 Подільського спеціаль-

ного навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу 

саунд продюсер, dj, ремікс мейкер 

EDM сцени In The World, лаборант 

технічних засобів у Подільському 

коледжі та надзвичайно креатив-

ний майстер своєї справи - Вадим 

В о л о д и м и р о в и ч  К а -

сап презентував музичне привітан-

ня.  

 Поетичний подарунок від 

Боденчук Вікто-

рії, а також музи-

чне привітання 

від Жигаловсь-

кої Катерини та 

Саміляк Юлії 

подарували бага-

то позитиву і приєм-

них емоцій! Дякуємо 

Вам, ви - надзвичайно 

талановиті та щирі!  

 Гортаючи книгу 

студентського літопи-

су ми пам'ятаємо усі 

сторінки свого студе-

нтського життя - важкі 

завдання, хороші оцінки, позитив, радість від отриман-

ня гарного результату під час заліків та екзаменів...  

 А яка ж яскрава сторінка студентського життя 

під час екзаменів, яскрава й незабутня!  

 До випуск-

ників з вітальним 

словом зверну-

лись голови Екза-

менаційних комі-

сій - Мех Ярослав 

Васильович, кан-

дидат економічних наук, 

професор, та Чеховська 

В і р а  С е м е н і в -

на, заступник директора 

Департаменту соціаль-

ного захисту населення 

м . К а м ’ я н е ц ь –

Подільського.  

 Найщиріші слова 

привітання на адресу випускників пролунали від завіду-

вачів кафедр: Коркушка Олега Никодимовича, к.е.н., 

доцента, в.о. завідувача кафедри Обліку і оподаткуван-

Продовження. Початок  на стор. 8. 

Продовження. Початок  на стор. 10. 
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Марина ВОЛОЩУК 

ня; Палилю-

лько Оксани 

Михайлівни, 

к . і с т о р . н . , 

в.о.завідувача 

кафедри Со-

ціальної ро-

боти та пси-

хології; Тим-

ківа Андрія 

Олександро-

вича, к.е.н., 

в.о. завідувача 

кафедри фі-

нансів, еконо-

міки та еконо-

мічної кібер-

нетики. Щиро 

дякуємо за 

вітання!  

 Напри-

кінці випуск-

них урочисто-

стей Ірина Леонтіївна Гуме-

нюк, заступник директора з нау-

кової, інноваційної та міжнарод-

ної діяльності, к.е.н., також від-

значила випускників, які брали 

активну участь у науковій діяль-

ності, у громадській діяльності, у 

художній самодіяльності коле-

джу, перемагали та досягали ва-

гомих результатів у спортивних 

змаганнях та нагородила їх поче-

сними грамотами.  

 Н а  з а в ер ш е ння  о н -

лайн Випуску 2020 прозвучали 

вітальні слова батьків випускників, чудові музичні дарун-

ки студентів та випускників, кураторів, викладачів… 

 Хвилюючим стало відео привітання студентів ко-

леджу з використанням жестової мови! Сучасно та креа-

тивно усіх випускників привітали студенти-

першокурсники та голова Студентської ради - Бурла 

Олександр.  

  

 Ось так – одна мить і вчора сту-

денти, а сьогодні дипломовані спеціа-

лісти відкривають нову сторінку свого 

професійного життя.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Тож бажаємо Вам здійснення Ваших професійних  

планів, ідей, задумів, віри і любові, бути вірним своїй 

справі, продовжувати розвиватись та навчатись. 

 Коледж пишається своїми студентами та  

випускниками!  

До нових зустрічей у професійному житті!  

Успіху вам!  

Продовження. Початок  на стор. 8. 
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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 бажаємо 

Вам щасливого 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 пре-

зенти 

І друзів найкращих, з якими  

надійно, 

Вітаємо з Днем народження 

 Бажаємо від усієї душі тільки 

сонячних та яскравих днів, 

міцного здоров’я та життє-

вої наснаги, професійних 

успіхів та особистих твор-

чих досягнень, сімейного щастя, 

злагоди та добробуту у Вашій оселі.  
Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, бла-

гополуччя, подальших успіхів у будь-яких  

починаннях, щоденних справах, сміливих 

планах та сподіваннях.  

Бажаємо щастя і радощів у  

домівку,  

здоров’я і благополуччя 

родині,  

натхнення і творчості для 

душі!  

З Днем народження вітаєм, 

Щастя й долі Вам бажаєм, 

Здоров'я небесної благодаті, 

Миру й злагоди у хаті.  

Нехай в житті все буде, що потрібно, 

Без чого не складається життя: 

Кохання, щастя, вірні друзі і вічно юна,  

нестаріюча душа  

Бажаєм щастя і достатку, 

Ясного неба і тепла, 

В житті Вам згоди й порядку, 

Щоб доля світлою була. 

Хай життя цвіте пишною айстрою, 

Все добре до вас звідусіль приліта. 

Сердечно бажаємо гарного настрою, 

Щастя, здоров'я на довгі літа. 

Вітаємо з Днем народження 

Киселюка Максима Павловича  
Свириду Ольгу Василівну  

Тимківа Андрія Олександровича  Шморгал Ольгу Іванівну  

Валіцьку Людмилу Олегівну  
Ковальчука Олександра Павловича  

Кулінську Ірину Володимирівну  Каспрова Василя Івановича  

Глібку Олександра Олександровича 

Козак Валентину Володимирівну  

Коваля Віктора Олексійовича 
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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 

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 допо-

магають в досягненні  

життєвих цілей.  

Бажаємо невичерпного запасу здоров’я.  

Щоб кожен день супроводжувався радісними подіями і посмішкою 

на обличчі.  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, 

 радісних подій, щасливих посмішок навколо,  

вірних друзів, а ще 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 - швиде-
сенько 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 ! 

Щоб збувались мрії і бажання, 

Не втрачались віра, сподівання, 

Серце радість щедро полонила, 

Бог давав енергії  і сили!  

Вітаємо з Днем народження 

День народження прийшов, 

Хай несе він радість і любов, 

І щирих привітань багато, Зорю найкращу з усіх зір! 

студентку О-11  групи І курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Галушко Св'ятославу Русланівну  

студентку О-23стн групи І курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Аврамчук Наталію Леонідівну 

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

Ткачук Анастасію Володимирівну  

студентку О-21 групи ІІ курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

Томусяк Ніну Валеріївну 

студентів С-21 групи ІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Бакуменко Катерину Григорівну  

Одноволова Ігора Анатолійовича  

студентку С-22 групи ІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Мастикаш  Уляну Олександрівну 

студентку О-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Бойко Лесю Михайлівну  

студентів О-33стн групи ІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Мацюк Тетяну Володимирівну 

Трасковського Валерія Станіславовича   

студентку С-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Брюсову Крістіну Вікторівну 

Вітаємо з Днем народження 

студентів  групи С-32  ІІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Боднарчук Аліну Юріївну 

Бугаєнко Юлію Миколаївну 

Любого Олександра Михайловича   

студентів П-21б  групи ІІ курсу  спеціальності 

053 «Психологія»  

Квасневського Дмитра Руслановича  

Філімончук Олександра Віталійовича 
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  Вітаємо 

Запрошуємо на навчання! 



Ст. 14 Вектор (№31) 30.06.2020 

www.posek.km.ua 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
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www.posek.km.ua 

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  

Слово редактора 

Над номером працювали: 

Тріпак Мар'ян Миколайович : директор коледжу, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти  

України, викладач 

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

Пещанюк Надія Олексіївна: в.о заступника директора з виховної роботи, викладач зарубіжної літе-

ратури та української мови за професійним спрямуванням  

Марунчак Оксана Василівна:  викладач гуманітарних дисциплін, інженер з охорони праці та техніки 

безпеки  

Волощук Марина Борисівна: фахівець моніторингу якості вищої освіти і міжнародної діяльності, 
фахівець редакційно-видавничого журналу, викладач 
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Він випускає не лише чудових  

фахівців, а й співаків, 

Акторів, спортсменів і танцівників! 

Тут в тебе вірять і не дають впасти, 

Він окриляє вірою в прекрасне! 

Викладачі сприймають нас такими, 

які ми є, 

І, звісно, не існує меж, 

Панує кредо “Дій, йди до  

своєї мети!” 

Тут нас навчили бути справжніми 

людьми! 

І бути дружніми, як лебеді, завжди! 

Подільський коледж — це  

найкраще місце на землі! 

Назавжди в пам’яті залишаться ті 

дні, 

Коли я вперше перейшла його 

 поріг, 

І зрозуміла — це мій  

рідний дім! 


