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Діалог з головою міської ради 

 02 грудня на сайті Хмельницької облдержадмі-

ністрації було опубліковано розпорядження голови 

ОДА від 27 листопада, яке стосується затвердження 

переліку лауреатів обласної премії імені Миколи Дар-

манського в галузі освіти та науки. Приємно, що серед 

нагороджених - Федорчук Віктор Миколайович, кан-

дидат психологічних наук, 

доцент, викладач кафедри 

соціальної роботи та психо-

логії у номінації "Кращий 

на ук о во -пе да гог і ч ний/

педагогічний працівник 

закладу фахової передвищої 

освіти!  

 23 грудня, перед почат-

ком розширеного засідання колегії облдержадміністрації, 

голова облдержадміністрації Сергій Гамалій 

привітав лауреатів премії імені Миколи Дар-

манського в галузі освіти та науки.  

Щиро дякуємо за визнання та високу  

відзнаку копіткої  роботи, титанічної  

праці Віктора Миколайовича  

у сфері освіти і  науки!  

Вітаємо та бажаємо Віктору Миколайовичу 

міцного здоров’я, успіхів, наснаги,  

професійних здобутків та нових перемог! 

коледжу — Тріпака Мар’яна Миколайовича, к.е.н, 

доцента, заслуженого працівника освіти України.  

 Михайло Володимирович окреслив основні напря-

ми діяльності міської ради та вручив подяку Мар'яну 

Миколайовичу за активну життєву позицію та вагомий внесок в соціальну сферу, 

активну участь у громадському житті міста, а також цінні подарунки.  

 Подільський Коледж як заклад вищої освіти завжди активно співпрацює з ініціа-

тивами органів місцевого самоврядування та відкритий до діалогу. Отже, Мар'ян Ми-

колайович ознайомив Михайла Володимировича зі стратегією, здобутками та ініціативами Подільського коледжу.  

Щиро дякуємо за увагу до нашого закладу та обговорення нагальних потреб молоді,  студентів коледжу, осіб з 

інвалідністю.  

 03 грудня відбулась нарада в Кам'яне-

ць-Подільській міській раді та відкритий діа-

лог з новообраним міським головою.  

 На зустріч було запрошено директора 

Тренінг для студентських гуртків 

“Мандалотерапія як метод пізнан-

ня власного "Я"” 

Вифлеємський вогонь у Подільсь-

кому коледжі 

Інструкторсько-методичне 

заняття Ст.12 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№37) 31.12.2020 

Журнал “Вектор Поділля” 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Навчальний рік 2019-2020 під-

ходить до завершення! Який цей рік 

був для кожного з нас? Однозначно, 

цей рік був не простий, але надзвичай-

но інноваційний.  

Адже в умовах пандемії Covid-19 ми постійно удосконалювали 

своє вміння дистанційної взаємодії та взаєморозуміння. Здатність 

почути одне одного, зрозуміти та підтримати — ключові компетенції 

і я вдячний нашим викладачам та працівникам коледжу, студентам за 

плідну співпрацю й успішну взаємодію. 

  Впродовж року викладачі та студенти коледжу зробили ваго-

мий крок у форматі онлайн-навчання та активно взаємодіяли у фор-

маті платформи Moodle, Zoom, Google Meet під час лекційних, семі-

нарських, практичних занять.  

Слід відзначити, що не лише навчальні заняття відбувались у фор-

маті он-лайну. Численні культурно-освітні та наукові, міжнародні 

заходи проходили з використанням он-лайн платформ та користува-

лись популярністю у студентів. 

Безумовно, цей навчальний рік приніс нам багато випробувань, 

викликів, суперечностей, але наш студентський та викладацький ко-

лектив витримав це випробування на “відмінно”. 

Вітаю усіх студентів з успішним складанням зимової заліково-

екзаменаційної сесії та бажаю міцного здоров’я, подальших успіхів у 

навчанні і в житті, наснаги та здійснення мрій! 

Висловлюю слова вдячності викладачам та працівникам коледжу 

за високий професіоналізм і витримку, значний внесок у розвиток 

дистанційної освіти та навчання у коледжі, за якісний навчальний 

контент! Бажаю вам терпіння, наснаги, добра і світла, здійснення спо-

дівань, нових успішних перемог у житті та у професії, всіх благ! 

Вітаю усіх з прийдешніми святами! 

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Подільський коледж — науковий! 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 
Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 

 

 Черговий випуск 

наукового журналу Век-

тор Поділля №3, 2020 

вийшов друком.  

 До збірника увій-

шло понад 25 статей 

науковців з різних куточ-

ків України. Ми щиро вдячні усім, хто до-

лучився до формування збірника та споді-

ваємось на подальшу співпрацю!  

 Тематика журналу 

об'єднала науковців на-

вколо питання інклюзії у 

різних сферах життєдіяль-

ності суспільства (науці, 

економіці, психології, 

соціальній сфері, обліку, 

освіті тощо).  

Щиро дякуємо за ініціативну ідею та 

підтримку у створенні і реалізації науко-

во-творчого та науково-дослідного проє-

кту журналу усім хто долучився до фор-

мування чергового випуску журналу. 

 Вийшов друком та презентований у фонд бібліо-

теки навчальний підручник 

«Інформаційні технології 

та музична інформатика» 

авторами – укладачами, яко-

го є Топорівська Ярослава 

Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

Тернопільський національ-

ний педагогічний універси-

тет імені Володимира Гнатю-

ка та Шевчук Олександр 

Володимирович, кандидат 

педагогічних наук, Подільсь-

кий спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-

економічний коледж. Навча-

льний посібник розроблений 

з метою формування фахо-

вих компетентностей у сту-

дентів, які вивчають музичне 

мистецтво з використанням 

сучасних комп’ютерних про-

грам та різноманітних техноло-

гій та буде корисний для студе-

нтів, які вивчають інформатику, 

музичну інформатику, інформа-

тику та комп’ютерну техніку, 

інформатику та комп’ютерні 

технології.  

Вітаємо авторів-укладачів та 

бажаємо подальших успіхів, 

наснаги та науково-творчих перемог! 

Олександр ШЕВЧУК 

Марина ВОЛОЩУК 



Круглий стіл “Молодь за світ без насильства” 

Вектор (№37) 31.12.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

Марина ВОЛОЩУК 

 02 грудня в Подільсь-

кому спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-

економічному коледжі в рам-

ках Всеукраїнської акції «16 

днів без насилля», відбувся круглий стіл «МОЛОДЬ 

ЗА СВІТ БЕЗ НАСИЛЬСТВА». З вітальним словом до 

усіх присутніх звернувся дире-

ктор коледжу, Тріпак Мар’ян 

Миколайович, к.е.н., доцент, 

заслужений працівник освіти 

України, який підкреслив акту-

альність і важливість проведен-

ня подібних заходів, акценту-

вав увагу присутніх на темі та рівні поінформованості 

молоді щодо проблеми насилля та відповідальності за 

неї. Мар’ян Миколайович окреслив основні проблеми з 

теми та розповів про заходи превентивного характеру, 

які постійно проводяться у коледжі.  

 Понад 99 учасників 

долучились до заходу он-

лайн з використанням плат-

форми ZOOM. Модератор 

круглого столу - Сторожук 

Наталія Романівна - соціа-

льний педагог, викладач 

кафедри соціальної роботи 

та психології Подільського спеціального коледжу розпо-

віла про Всеукраїнську акцію та ознайомила усіх присут-

ніх з напрямами діяльності соціально-психологічної до-

помоги, яка надається у коледжі та особливостями діяль-

ності психологічної служби 

закладу.  

 Під час роботи круг-

лого столу з доповідями 

виступили: Семірякова 

Роксолана Михайлівна, 

старший інспектор з ювена-

льної превенції сектору 

превенці ї  Кам 'янець -

Подільського відділу полі-

ції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області (тема допо-

віді «Відповідальність за вчинення домашнього наси-

льства. Алгоритм дій поліції»); Федорчук Віктор Ми-

колайович, кандидат психологічних наук, доцент ка-

федри соціальної роботи та 

психології (тема доповіді 

«Психологічне насильство та 

його профілактика»); Ковтун 

Еліна Вікторівна - директор 

Кам'янець-Подільського центру 

соціальних служб для сім'ї, ді-

тей та молоді (тема доповіді 

«Робота Центру СССДМ з 

особами які постраждали від 

домашнього насильства»); 

Арнаутова Яна Олександрів-

на, юрисконсульт Кам’янець-

Подільського центру соціаль-

них служб сім’ї, дітей та 

молоді (тема доповіді 

«Законодавчі аспекти 

захисту постраждалих 

від домашнього насильст-

ва»).  

 Приємно, що випус-

кники коледжу знаходять 

свою успішну стежину у 

професійному житті та не забувають про свою Alma 

Mater. На запрошення коледжу у засіданні круглого 

столу взяв участь випускник коледжу - Булка Віктор 

Юрійович , голова громадської організації 

«Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю 

«ВЕЛІД», радник голови Херсонської ОДА з дотриман-

ня прав людей з інвалідністю в Херсонській області, 

представник Національної Асамблеї людей з інвалідніс-

тю України в Херсонській області. Віктор Юрійович 

розповів про особливості взаємодії місцевих різних 

структур задля мети – захисту 

громадян від насильства, захисту 

та підтримки молоді. захисту 

прав осіб з інвалідністю. 

 В якості доповідачів ви-

ступили викладачі та студенти 

коледжу: Яворницька Лариса 

Володимирівна, викладач кафе-

дри соціальної роботи та психології Подільського спе-

ціального коледжу (Тема доповіді «Економічне наси-

льство»); Прокопова Анастасія Анатоліївна, студен-

тка групи П-11б, спеціальності 053 «Психологія» По-

дільського спеціального коле-

джу (тема доповіді «Домашнє 

насилля як проблема сучас-

ного соціуму»). 

 З заключним словом 

виступила Поліщук Світлана 

Вікторівна, практичний пси-

холог Подільського спеціаль-

ного коледжу (тема доповіді «Булінг в закладах осві-

ти»).  

Щиро дякуємо усім за участь, цікаве обговорення, 

надважливу інформацію та плідну співпрацю! 



Створення Ради молодих вчених 

Вектор (№37) 31.12.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

Марина ВОЛОЩУК 

 Ще один крок до наукового майбутнього нашого  

Подільського коледжу!!! Створення "Ради молодих вче-

них" у нашому закладі вищої освіти. Рада молодих вче-

них Подільського спеціального навчально -

реабілітаційного соціально-економічного коледжу має 

об’єднати навколо себе студентів студентської Ради 

(науковий відділ) і аспірантів кафедр факультету вищої 

освіти коледжу, як молодіжну організацію, яка створена 

з метою активізації та координації наукових досліджень 

на засадах добровільної участі і спільності інтересів аспі-

рантів та студентів (майбутніх бакалаврів, магістрів, ас-

пірантів) на розвиток наукової діяльності коледжу!!!  

 У День Збройних сил України Гарбарець Ірина Алініївна, заступник 

директора з навчальної роботи вручила відзнаку 

Складанівському Олегу Леонідовичу, викла-

дачу правових та суспільно-гуманітарних дисци-

плін; відповідальній особі з питань цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки, від-

повідальній особі з питань ведення військового 

обліку та бронювання, відповідальній особі з 

питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, 

викладачу навчального предмета “Захист Віт-

чизни”  за вагомий внесок та сумлінну працю і 

побажала міцного здоров'я, перемог та профе-

сійних успіхів у роботі!  

Вітаємо! 

Відзнака у День Збройних сил України 

Мар’ян ТРІПАК 

Вітаємо! 

 Директор коледжу Тріпак Мар'ян Миколайо-

вич, к.е.н, доцент, за-

служений працівник 

освіти України отримав 

відзнаку з нагоди Дня 

рятівника та вагомий 

внесок з популяризації 

професії.  

 Вітаємо Мар'яна 

Миколайовича з успіш-

ним проходженням фу-

нкціонального навчан-

ня (підвищення кваліфі-

кації цільового призна-

чення) у сфері цивільно-

го захисту! 

 

Бажаємо успіху у подальшій роботі, у  

втіленні науково-творчих ідей, здійснення мрій і 

успішної імплементації Ваших неймовірних  

інноваційних проєктів. Вітаємо! 

Марина ВОЛОЩУК 



Засідання студентського гуртка CLIO 

Вектор (№37) 31.12.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
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 14 грудня 2020 року в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному 

коледжі відбулося чергове засідання студентського історико-краєзнавчого гуртка CLIO (керівник гуртка - 

Скрипник Анатолій Юрійович, д. і. н., доцент).  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернувся директор коле-

джу, Тріпак Мар'ян Миколайович, к.е.н., доцент, який був присут-

ній на засіданні гуртка, і побажав членам гуртка успіху, наснаги та 

гарних науково-дослідних здобутків.  

 До обговорення теми засідання долучались викладачі закладу, 

понад 20 викладачів і студентів були присутні на заході.  

 Відповідно до затвердженого науково-пізнавального плану ро-

боти з доповіддю «Поділля у складі Великого Князівства Литовсь-

кого наприкінці XIV – на початку XV ст.» виступив керівник гурт-

ка, викладач, д. і. н., доцент Скрипник Анатолій Юрійович, наголо-

сивши на позитивних аспектах співіснування литовців і українців у ті 

далекі часи та інтеграційних європейських процесах у містах і селищах краю.  

 На запрошення у роботі гуртка взяв участь кандидат історичних наук, доцент Подільського державного уні-

верситету Нестеренко Валерій Анатолійович з доповіддю «Українізація на Поділлі у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.». 

 Доповідач висвітлив причини українізації, її хід та наслідки, відповів на запитання студентів.  

 В цілому робота студентського гуртка у першому навчальному півріччі була визнана задовільною та було 

складено й узгоджено з членами гуртка перспективний план на другу половину навчального року.  

Вітаємо усіх членів гуртка та бажаємо наснаги та вагомих наукових здобутків! 

 10 грудня колектив Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу отримав засоби індиві-

дуального захисту (одноразові рукавиці, маски, антисептик, безконтактні 

термометри, пульсоксиметри та ін.) в рамках проєкту «Підтримка anty 

COVID19 заходів у 4 областях України», який реалізується за підтримки 

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medуczna разом з Polska 

Pomoc та Мальтійська Служба Допомоги. Ця допомога буде використо-

вуватися працівниками та студентами коледжу, особами з інвалідністю з 

метою превентивних дій та для захисту в умовах пандемії COVID-19.  

 Працівники закладу в рамках вказаного проєкту пройшли підготов-

ку з Першої допомоги та сьогодні отримали сертифікати, які засвідчують 

успішне закінчення курсів Першої допомоги (BLS) згідно із основними 

положеннями Європейської ради Ресуститації та програми Мальтійської Служби Допомоги .  

Дякуємо за увагу до проблем закладу, чуйність і підтримку представникам та координаторам проєкту —

Юрію Дужеву та іншим учасникам проєкту. Подільський Коледж відкритий до діалогу.  

Сподіваємось на подальшу співпрацю! 

У рамках міжнародного проєкту коледж отримав індивідуальні засоби захисту 

Анатолій СКРИПНИК                         Марина ВОЛОЩУК 
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Концерт до Дня людей з інвалідністю 

 03 грудня відзначається Міжнародний День людей з інвалідністю. Його було засновано 14 жовтня 1992 

року Генеральною Асамблеєю ООН. Саме цей день є свідченням рівноправності, справедливості, толерантності у 

суспільстві, яке поважає та дбає про права осіб з інвалідністю. 03 грудня директор коледжу  Тріпак Мар'ян Мико-

лайович, к.е.н, доцент, заслужений працівник освіти України, разом із психологічною службою коледжу та праців-

никами закладу з дотриманням карантинних вимог вручив солодкі подарунки студентам коледжу!  

Дякуємо, наші студенти, за Ваші успіхи, жагу та бажання перемагати, вчитися, працювати, розвиватися!  

Ми пишаємося кожним студентом і бажаємо успіхів і наснаги в житті і навчальній діяльності!  

 07 грудня в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціа-

льно-економічному коле-

джі відбувся концерт, при-

свячений Міжнародному 

дню людей з інвалідніс-

тю! З вітальним словом до 

усіх присутніх звернувся 

директор коледжу Тріпак 

Мар'ян Миколайович, 

к.е.н., доцент, заслужений 

працівник освіти України 

та міський голова Кам'яне-

ць-Подільської міської 

ради - Посітко Михайло 

Володимирович.  

 На концерті студен-

ти коледжу дарували прек-

расні поетичні композиції, 

музичні дарунки, пісні 

жестовою мовою, зачару-

вали прекрасними мелодія-

ми гри на акордеоні та ін., 

переконливо демонструва-

ли свої таланти, чарівний 

вокал та приємно дивували 

своїми акробатичними 

витівками на сцені з відомою зіркою, креативністю у 

створенні картин й прочитанні поезії... Студенти коле-

джу згадували подвиги відомих постатей у світі, які, по-

при проблеми із здоров'ям, здійснювали відкриття, дару-

вали тепло людям, надихали та жили повноцінним жит-

тям.  

Повір у себе - натхненна теза сучасності!  

                Марина ВОЛОЩУК 

 На концерті студенти коледжу висловили щирі 

слова подяки директору ко-

леджу Тріпаку Мар'яну Ми-

колайовичу та усім праців-

никам закладу!  

 Висловлюємо слова 

подяки талановитим веду-

чим, які неперевершено й 

майстерно вели концерт. 

 Дякуємо вам, дорогі 

студенти, за чудовий кон-

церт, за радість та тепло, 

хвилюючі виступи та щи-

рість. Ми цінуємо вас і 

пишаємося вашими талан-

тами, креативністю, мож-

л и в о с т я м и  т а  п е р е м о г а м и !  

 Дякуємо вам, дорогі студенти, за щирість, радість 

та тепло, світло та добро.  

Ми цінуємо вас і пишаємося вашими талантами, 

креативністю, можливостями та перемогами!  

Надія ПЕЩАНЮК 
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Тренінг для студентських гуртків “Мандалотерапія як метод пізнання власного "Я"” 
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соціально-економічний коледж 

Олена ДУЖЕВА 

Марина ВОЛОЩУК 

 16 грудня в Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі відбувся тренінг для студе-

нтських наукових гуртків - 

"Мандалотерапія як метод 

пізнання власного «Я»". Спікер 

- Катерина Миколаївна Суке-

ник, психолог в психологічній 

студії "Динаміка." Захід відбувся 

за ініціативи кафедри соціаль-

ної роботи і 

психології та 

кафедри фундаментальних та спе-

ціальних дисциплін. Щиро дякуємо 

за високу оцінку заходу та науково-

дослідній діяльності членів наукових 

гуртків - Гуменюк 

Ірині Леонтіївні, 

заступнику директора з наукової, ін-

новаційної та міжнародної діяльності, 

к.е.н., яка підкреслила важливість 

проведення тренінгів та побажала 

успіхів у науково-дослідній роботі, 

плідної праці.  

 З вітальним словом до усіх 

присутніх звернулися: Палилюлько 

Оксана Михайлів-

на, в. о. завідувача 

кафедри соціальної роботи та психо-

логії, к.і.н.; Комарніцька Людмила 

Миколаївна, в.о. завідувача кафедри 

фундаментальних та спеціальних дис-

циплін, керівник гуртка "Психея"; 

Волощук Марина Борисівна, викла-

дач кафедри соціальної роботи і психології, керівник 

гуртка "Перспектива".  

 Під час тренінгу "Мандалотерапія як метод пі-

знання власного «Я»" студенти та викладачі коледжу 

мали можливість ознайомитись із походженням та при-

Вифлеємський вогонь у Подільському коледжі! 

 Ми поспішаємо, нервуємось, механічно проживаємо кожен 

день у турботах та щоденній рутині, навіть під час карантину, 

живемо у напруженій роботі, шаленому ритмі…  

 У цей непростий час, саме сьогодні пластуни принесли у 

коледж вогник надії, світла, тепла - Вифлеємський вогонь. 

Вифлеємський вогонь миру впевнено крокує сві-

том, зігріваючи теплом людей …  

Щиро дякуємо, що поділилися любов' ю,  

подарували радість, благословенне тепло і  

світло, любов та добро. Бажаємо й надалі сумлін-

но навчатись і зберігати у своєму серці  

незгасний вогонь любові до Бога, батьків,  

до ближнього і України! Дякуємо! 

родою мандал, отримати уявлення про використання  

мандалотерапії як різновиду арт-терапії, отримати уніка-

льний досвід щодо трактування 

та прочитання мандал, створе-

них людьми в залежності від 

різноманітних психологічних 

станів, емоцій, досвіду. Тренінг 

передбачав для кожного учасни-

ка - погляд inside, поглиблення в 

першоджерела виникнення пев-

них психологічних станів та 

проблем, виконання практичних 

завдань та тлумачення їх, стимулю-

вання до саморозвитку та самоосві-

ти, а також осмислення сутності 

власного "Я". Ми надзвичайно вдя-

чні Катерині Миколаївні Сукеник 

за детальний аналіз мандалотерапії, 

унікальний досвід та практичні 

рекомендації щодо використання 

даного різновиду арт-терапії, неймовірні побажання усім 

учасникам тренінгу, а також сучасний формат спілкуван-

ня. Сподіваємось на подальшу співпрацю! 

Дякуємо усім учасникам, які долучились до заходу та 

активно брали участь у обговоренні!  

Дякуємо колегам за підтримку та активну участь у  

проведенні тренінгу . До нових зустрічей!  

Марина ВОЛОЩУК 
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Андрій ТИМКІВ 

Марина ВОЛОЩУК 

 16 грудня 2020 року у Подільському спеціаль-

ному навчально-реабілітаційному соціально -

економічному коледжі за ініціативи кафедр коледжу 

Фінансів і економі-

ки, Обліку і оподат-

кування, Економіч-

ної кібернетики, 

інформаційної та 

с о ц і о ку л ьт у р но ї 

діяльності, за учас-

тю наукових гуртків 

кафедр було прове-

дено тренінг для 

студентських нау-

кових гуртків на тему "Розвиток особистості та 

внутрішня мотивація сучасної ділової людини". На 

початку тренінгу з вітальними словами звернулись: 

директор коледжу, Тріпак Мар'ян Миколайович, 

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

Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з 

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

Тимків Андрій Олександрович, в.о. завідувача кафе-

дри фінансів та економіки, к.е.н., викладач економіч-

них дисциплін; Ко-

ркушко Олег Ни-

кодимович, в.о. 

завідувача кафедри 

обліку і оподатку-

вання, к.е.н., до-

цент; Лучик Ва-

силь Єфремович, 

в.о. завідувача ка-

федри економічної 

кібернетики, інфор-

маційної та соціо-

культурної діяльно-

сті, д.е.н., професор 

та керівники гурт-

ків.  

 На тренінгу були присутні керівники гуртків та 

студенти Західноукра-

їнського національно-

го університету. Тре-

нінг проводив профе-

сійний коуч, бізнес-

тренер та організатор 

студії розвитку підп-

риємництва Василь 

Ільчик. Спікер поді-

лився зі студентами 

практичними навиками щодо 

самоорганізації, самомотива-

ції та управління особистими 

фінансами.  

 Також цікавими для 

студентів  були певні 

"лайфхаки" рекомендовані 

тренером в  контексті 

"мозкового розвантаження" та акумуляції внутрішніх 

ресурсів для власного розвитку. Тренінг зацікавив не 

лише студентів Подільського 

коледжу, але й студентів 

Західноукраїнського націо-

нального університету, які 

активно долучилися до захо-

ду.  

Дякуємо чудовому тренеру 

за сучасний підхід до  

висвітленої теми, практич-

ні поради та неймовірні 

лайфхаки, які стануть у 

нагоді усім учасникам тре-

нінгу. Сподіваємось на по-

 Вітаємо Лаврука Олександра Валерійови-

ча, доктора наук з державного управління, з ус-

пішним захистом дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук та отримання диплому 

доктора наук з державного управління.  

 З радістю та найкращими побажаннями 

Олександра Валерійовича привітав директор коле-

джу Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н, доцент, 

заслужений працівник освіти України, який поба-

жав успіхів у подальшій науково-дослідній діяль-

ності, професійних здобутків та нових перемог! 

 Щиро вітаємо! Перша докторська дисертація 

під прапором - крутий результат діяльності!  

Бажаємо творчої енергії, нових успішних  

науково-дослідних проєктів, успішного  

втілення професійних сподівань та звершень!  

Перша докторська дисертація у коледжі 

Марина ВОЛОЩУК 
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Вітання від директора! 

Вітаємо 
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Вітання від директора 

Марина ВОЛОЩУК 

 До Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу завітав Святий Миколай.  

 18 грудня директор коледжу Тріпак Мар'ян Миколайович, к.е.н, доцент, заслужений 

працівник освіти України, разом із працівниками закладу привітав студентів з цим чарівним зимо-

вим святом. Працівники коледжу з дотриманням карантинних вимог вручили солодкі подарунки 

студентам Коледжу від Святого Миколая та директора коледжу Мар'яна Миколайовича!  

Дякуємо, наші студенти, за ваші успіхи, жагу та бажання перемагати, вчитися, працювати, 

розвиватися. Бажаємо вам гарно і успішно скласти зимову сесію, бути здоровими та обережними, адже діють кара-

нтинні вимоги ! Ми пишаємося кожним студентом і бажаємо успіхів і наснаги в житті і навчальній діяльності!  

Святий Миколай в Подільському коледжі 
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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 

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 щасливо-

го сьогодні і світлого 

завтра, красивих мрій і 

їх здійснення!  

 

Бажаємо терпіння і здоров'я,  

проміння  сонця в  

ранішню пору, 

Любові, щастя, радос-

ті, достатку 

 Нехай у серці розкві-

тає весна,  

На многії і многії 

літа. 
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. 
 

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 всміхається доля, 

Несуть тільки радість з собою 

роки. 

Хай щастя й здоров'я не зрадять 

ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й 

думки! 

 Бажаємо від усієї душі 

тільки сонячних та яскравих 

днів, міцного здоров’я та 

життєвої наснаги, професій-

них успіхів та особистих тво-

рчих досягнень, сімейного 

щастя, злагоди та добробуту 

у Вашій оселі.  

Бажаємо незгасаючого інтересу до науки, нових ідей 

та наснаги.  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

В цей чудовий день від усього 
серця бажаємо Вам виконання 

всіх бажань. Нехай збудуться всі 
мрії! Нехай успіх, радість і на-

тхнення стануть постійними су-
путниками.  

Сьогодні янголи Вас вітають 
І шлють благословення на літа. 

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

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! 
 

Гуменюк Інну Миколаївну  
Кравця Василя Миколайовича  

Михайлову Інну Анатоліївну  

Павловську Тетяну Юріївну  

Сморжевську Тетяну Іванівну  

Лабанську Оксану Михайлівну  

Надворного Олександра Леонідовича  

Любого Руслана Михайловича  

Здоровецьку Галину Михайлівну  

Чупрінчук Олену Володимирівну  
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Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

 08 грудня в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коледжі 

відбулось інструкторсько-методичне заняття на те-

му: «Основні правила техногенної і пожежної безпеки 

під час організації освітнього процесу в закладі освіти 

та дотримання правил пожежної безпеки в побу-

ті» (Викладач - Склада-

нівський Олег Леонідо-

вич).  

 У відповідності 

до статистичних даних 

Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, 

від початку 2020 року в 

пожежах в Україні заги-

нули понад 1100 людей.  

 Крім того, ще 

понад 1 тисяча осіб пос-

траждали. За їхньою 

інформацією з початку 

2020 року в Україні 

сталися 91 768 займань. 

 Зокрема, найбіль-

ше пожеж сталося в 

житловому секторі – 24 

446, а також у категорії 

"інше" – 62 592, зокре-

ма в екосистемах. У виробничій сфері сталися 1 485 по-

жеж, а у транспорті – 3 245.  

 Тому, питанням техногенної і пожежної безпеки 

необхідно приділяти особливу увагу, і перш за все, під 

час організації освітнього процесу, де молодь здобуває 

знання. В свою чергу, пожежна безпека об’єкту регламе-

нтується Кодексом цивільного захисту України, 

«Правилами пожежної безпеки в Україні», затверджени-

ми наказом МВС України від 30.12.2014 р. №1417 та 

«Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів 

та установ системи освіти України», затвердженими на-

казом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 

р. № 974.  

Інструкторсько-методичне заняття 

 Восьмого грудня 2020 року в Подільському 

спеціальному коледжі з використанням платформи для 

конференцій Zoom проводилося інструкторсько-

методичне заняття з питань техногенної та по-

жежної безпеки.  

 Головна увага приділялась дотриманню правил 

пожежної безпеки під час організації освітнього проце-

су в закладі освіти та виконання правил пожежної без-

пеки студентами, які проживають в гуртожитку. Адже, 

в гуртожитку цілодобово перебувають здобувачі осві-

ти, тому це є об’єкт підвищеної пожежної небезпеки. 

 Під час заняття розглядались питання, що стосу-

ються життя та безпеки людей, зокрема: 

 вивчення знаків пожежної безпеки та їх розмі-

щення на об’єктах (будівлях, спорудах, примі-

щеннях тощо); 

 вивчення знаків пожежної безпеки та їх розмі-

щення на об’єктах (будівлях, спорудах, примі-

щеннях тощо); 

 користування електропобутовими приладами 

(електрообігрівачами, електрочайниками, прас-

ками, плойками, фенами тощо); 

 виконання заходів з евакуації на випадок виник-

нення пожежі; 

 правила користування первинними засобами 

пожежогасіння тощо; 

 відпрацювання практичних дій працівниками 

чергової зміни вразі виникнення осередку пожежі на 

об’єкті, його локалізації та ліквідації із застосуванням 

вогнегасників та кранів з пожежних рукавами.  

 Впевнені дії щодо організації гасіння осередку 

пожежі із застосуванням вогнегасника та водяного кра-

ну з пожежним рукавом продемонструвала чергова 

навчального корпусу Ольга ПАЛАМАР. Під час про-

ведення вибіркового опитування працівники чергової 

зміни та викладачі показали добрі знання щодо засво-

єння правил пожежної безпеки.  

Доречно зауважити, що дотримання вимог  

техногенної і пожежної безпеки – запорука життя і 

здоров’я всіх здобувачів освіти та персоналу, який 

працює в коледжі!  
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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 

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, радіс-

них 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 якос-

ті 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, 
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! 

Бажаємо вам фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій. 
Хай все, що бажається - швидесень-
ко 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 

Вітаємо з Днем народження 

Лише усмішок прекрасних, 
Днів красивих, добрих, ясних. 

Хай частіше відкриття, 

Всі ж печалі — в небуття  

Вітаємо з Днем народження 

В щасті жити лиш бажаєм. 

Хай здійсняться всі бажання, 

Успіх хай не забуває. 

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

Долину Андріану Василівну 

Федорів Анну Несторівну 

студентку О- 22 стн групи І курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Ніколаєву Андріану Валеріївну  

студента Е-21  групи ІI курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Семенківа Адама Петровича  

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

Гулієву Ольгу Романівну  

Вергелу Дениса Віталійовича  

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

Маслєнікову Діану Олександрівну  

студента  групи С-22  ІI курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Собана Андрія Вікторовича 

студента Е-31  групи ІІI курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

Гнатюка Вадима В’ячеславовича  

студентку О-31 групи ІІI курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

Чорнобай Анну Сергіївну 

студентів С-31 групи ІІI курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Лозінського Олександра Анатолійовича 

Савіцького Віталія Івановича   

студентку О-21 б стн групи  II курс 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Охотську Ангеліну Сергіївну 

студентів С-21 б стн групи  II курсу спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Барабанову Олександру Дмитрівну 

Зарицьку Анастасію  Олександрівну  

студента Ф- 21 б стн групи II курсу 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

Довгого Дмитра Васильовича  

студентів П-21б  групи ІI курсу  спеціальності 

053 «Психологія»  

Деркача Дмитра Олеговича 

Квецко Ігора Івановича  
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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 
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директор коледжу 

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

Скрипник Анатолій Юрійович: доктор історичних наук, доцент, викладач 

Шевчук Олександр Володимирович: кандидат педагогічних наук, викладач 

Тимків Андрій Олександрович: кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри фінансів та економіки, викладач 

Олександр Глібка: працівник Подільського спеціального коледжу, член ГО ЗПІМІ “Безбар’єрність”  

Пещанюк Надія Олексіївна: відповідальний секретар приймальної комісії ОПС фаховий молодший бакалавр, викла-

дач 

Складанівський Олег Леонідович: викладач правових та суспільно-гуманітарних дисциплін; відповідальна особа з 

питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, відповідальна особа з питань ведення військового 

обліку та бронювання, відповідальна особа з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, викладач навчального 

предмета “Захист Вітчизни”  

Дужева Олена Григорівна: викладач соціальних дисциплін 

 

Головний редактор: Марина ВОЛОЩУК 

Комп’ютерна верстка: Марина Волощук 

Дизайн: Марина Волощук 

Адреса редакції: вул. Годованця, 13. 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл. 

32300 

Електронна адреса:  

marinavoloshchuk@i.ua 

marinabormv@gmail.com  

 

Вийшов у світ навчально-методичний посібник 

 Вітаємо колектив кафедри соціальної роботи та психології. За ініціативи кафедри соціальної роботи та пси-

хології створено та підготовлено до друку навчально-методичний посібник «Історія та теоретичні основи техно-

логії соціальної роботи в Україні: основні напрями, проблеми, перспективи розвитку», автори – укладачі Па-

лилюлько Оксана Михайлівна, кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та психоло-

гії; Кучеров Генадій Генадійович, Шевчук Олександр Володимирович, Гуменюк Інна Миколаївна, Сторожук Ната-

лія Романівна.  

 Навчально–методичний посібник відображає процес становлення соціальної роботи як наукової галузі так і 

навчальної дисципліни, її змісту, структури, теоретичних та методичних особливостей. В посібнику висвітлюються 

основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, головні моменти становлення допомоги, взаємодопомоги, мо-

делі соціального забезпечення, що надаються різним категоріям населення.  

Науково-методичний посібник вийшов друком. Автори посібника презентували 30 примірників бібліотеці 

коледжу. Вітаємо! 

Благодійний мистецький аукціон-ярмарка 

 За ініціативи директора коледжу Тріпака Мар’яна Миколайовича, 

к.е.н., доцента, заслуженого працівника освіти України, ГО ЗПІМІ 

«БЕЗБАРʼЄРНІСТЬ" та студентства Подільського спеціального коледжу запо-

чатковано Мистецьку онлайн-акцію «Будуємо доступність разом». Запро-

шуємо всі охочих долучитися до нашої онлайн-акції й придбати картини, ви-

конані у техніці енкаустики (малювання гарячою праскою) та картини, напи-

сані аквареллю студентами коледжу.Кошти, отримані від благодійної онлайн-

акції, будуть благодійним внеском для придбання спеціального автобусу для 

осіб з інвалідністю, перераховуватимуться на рахунок Громадської організації «ЗПІМІ«Безбар’єрність».  

Не забувайте, найкращий подарунок - це добро! Подаруй близькій людині (мамі, тату, брату, сестрі, коханій людині) 

гарну картину! Твори добро, яке зігріє твоє серце і твою родину! Наша ярмарка відбуватиметься в онлайн режимі.  

За довідками звертайтесь за телефонами: 0636473393-  Олександр Глібка; 0666726239- Кирило Богданюк 

Олександр ГЛІБКА 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009298039523&__cft__%5b0%5d=AZWn9JJqQmAyjHYvP6wd_M4vDH-9bRqCiNyDRIxEmLdtkzxNFTI0fyPmzACKf6C4EXtiWeGgbt0fI0wN0_zBHm2ORsDOUwds45Q5x8SkLYcfUO8CPMcNdRmVa-VSNXveSIY&__tn__=-%5dK-R

