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Подільський коледж —

міжнародний! Міжнародний 

онлайн-круглий стіл 

Кращий студент міста Кам’янця-

Подільського — 2020 

Подільський коледж—крок назу-

стріч успішному майбутньому 

Круглий стіл у Подільському 

спеціальному коледжі 

ІІ Міжнародна наукова  

студентська конференція  

Ст. 3 Подільський коледж-науковий! 

Подяка 

Ст.10 

Вітання Ст. 9; 11 Подільський коледж — міжнародний! 

 26 листопада відбувся 

онлайн-круглий стіл на тему 

«Інноваційні технології та ме-

тодики в освіті. Дистанційне 

н а в ч а н н я :  п о л ь с ь к о -

український досвід та перспек-

тиви розвитку».  Організатор 

міжнародного онлайн-круглого 

столу - партнер Подільського 

спеціального коледжу - Універ-

ситет економіки в Бидгощі 

(Польща).  

  Серед учасників: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Подільський спеціаль-

ний спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, Університет економіки та права 

«КРОК», Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила, Державний університет інфраструктури 

та технологій, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Запорізький національний універ-

ситет, Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України», Донецький національний університет ім. В. Стуса.  

 Наш коледж успішно представив директор коледжу - Тріпак Мар'ян Миколайович, к.е.н., доцент, заслуже-

ний працівник освіти України, з темою "Сучасні тенденції та розвиток дистанційного навчання як ефективна 

форма взаємодії та важлива складова навчання в коледжі інклюзивного напрямку" та Волощук Марина Борисі-

вна, викладач кафедри соціальної роботи та психології, координатор та ініціатор розвит-

ку міжнародної активності коледжу . Продовження на стор. 4. 

Інтелектуальна онлайн-гра 

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

педагоги!   

 

 В Подільському спеціальному 

навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі продовжується 

навчання в форматі дистанційної взає-

модії! Викладачі коледжу успішно екс-

периментують із Інтернет-платформами та створюють  й модернізу-

ють освітнє середовище, наповнюючи його спеціальними матеріала-

ми для успішного навчання та ефективного засвоєння матеріалу, про-

фесійного навчання. 

 Викладачі та студенти коледжу зробили значний крок у форма-

ті онлайн-навчання та активно взаємодіють, використовуючи платфо-

рми Moodle, Zoom, Google Meet та ін.  

Переконаний, дорогі мої студенти, що ваша наполеглива праця, 

прагнення до навчання сприятимуть  успішному засвоєнню матеріалу 

й здачі зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

Сподіваюсь, що формат дистанційного навчання скоро завершить-

ся і ми знову зможемо відновити очні заняття.     

Приємно, що студенти та викладачі закладу активно долучаються 

та беруть участь дистанційно в наукових та культурно-освітніх захо-

дах. 

Також приємно, що двоє студентів коледжу відзначені за участь у 

конкурсі “Кращий студент міста Кам’янця-Подільського-

2020” (Марина Квітінська, Катерина Якубовська). Усі студенти є най-

кращими, талановитими, креативними та ініціативними. Знання, які 

закладаються студентам, майбутнім професіоналам в Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному 

коледжі, є гарним стартом та успішним початком для молодого фахі-

вця на ринку праці. 

Шановні викладачі та студенти коледжу! Бажаю вам попри нелег-

ку ситуацію в країні, пов’язану із карантинними заходами Covid — 

19, енергії та сили, натхнення, нових творчих здобутків! 

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Радіодиктант національної єдності 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 
 

Науковий жур-

нал «Вектор Поділля»  

Подільського спеціаль-

ного навчально-

реабілітаційного  

соціально-економічного 

 коледжу   

 продовжує набір  

наукових статей до Випуску №3/2020. 
Пропонуються наступні тематичні напрямки:  

 

1. Економіка та управління національним госпо-

дарством в умовах інклюзії. 

2. Облік, аналіз та аудит: національні особливо-

сті та європейські тенденції для сучасної моло-

дої людини з фізичними обмеженими можливо-

стями 

3. Гроші, фінанси і оподаткування в умовах 

рівноправної участі усіх громадян у соціумі. 

4. Демографія, економіка праці та соціальна 

економіка в умовах розширення прав та повно-

важень людей з фізичними обмеженими можли-

востями. 

5. Соціальна робота та соціальний захист. 

6. Психологія та педагогіка в умовах спеціаль-

ної освітньої діяльності. 

7. Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії. 

8. Нормативно-правове забезпечення та стан 

правового регулювання соціальної роботи та 

спеціальної освіти. 
 

Авторські примірники будуть направлені 

на поштові адреси, вказані в інформацій-

них довідках, рекомендованим листом.  

Детальна інформація на офіційному  

сайті коледжу http://posek.km.ua/. 

Тетяна МАРЧАК 

 Двадцять років тому Українське радіо започаткувало щорічну акцію, присвя-

чену українській мові, — Радіодиктант національної 

єдності. Уперше подію провели 24 травня 2000 року 

до Дня Кирила й Мефодія. Згодом традиційною датою 

написання радіодиктанту стало 9 листопада, День укра-

їнської писемності та мови.  

Цьогорічний радіодиктант національної єдності є юві-

лейним – 20-м за рахунком, активними учас-

никами якого стали і студенти Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу.  

Дякуємо, що плекаєте любов до рідної мови!  



Подільський коледж - науковий 
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Подяка 

 27 листопада 2020 року  Скрипник Анатолій Юрійович, доктор 

історичних наук, доцент, викладач кафедри інформаційної діяльності, 

документознавства та фундаментальних дисциплін Подільського спеціа-

льного навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу в 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

27.053.01 виступив у якості першого офіційного опонента на захисті ди-

сертації Світлани Іванівни Бучастої «Створення та розвиток інфра-

структури військового поселення кавалерії на території Слобідсько-

Української (Харківської) губернії у 1817-1864 рр.», представленої на здо-

буття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 

07.00.01 – історія України.  

 Під час представлення та захисту дисертації відбулася змістовна і 

плідна наукова дискусія щодо функціонального призначення архітектур-

них споруд у ХІХ ст., сучасного стану, збереження та реставрації пам’ят-

коохоронного фонду в містах і селах Харківської і Луганської областей, 

можливості облаштування музейних виставок, перспектив створення но-

вих туристичних маршрутів. Захід відбувся з дотриманням учасниками 

усіх протиепідемічних вимог.  

Вітаємо колегу та бажаємо наснаги і успіхів у  

професійній діяльності.  

Анатолій СКРИПНИК 

Марина ВОЛОЩУК  



Подільський коледж — міжнародний! Міжнародний онлайн круглий стіл 

Вектор (№36) 30.11.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

Продовження на стор. 5 

 З вітальним словом до усіх учасників онлайн-

круглого столу «Інноваційні технології та методики в 

освіті. Дистанційне навчання: польсько-український 

досвід та перспективи розвитку» звернувся Ректор WSG 

проф. WSG д-р Марек Хамот, Проректор з міжнародних 

справ проф. WSG д-р Мажена Собчак-Міхаловска, Ди-

ректор Інституту європейського WSG д-р Світлана Ка-

шуба.  

 Понад 50 учасників - ректори університетів, проре-

ктори, директори інститутів та коледжів, представники 

адміністрацій та ініціатори розвитку дистанційної освіти у 

вищих навчальних закладах України та Польщі - обгово-

рювали особливості імплементації форм дистанційного 

навчання та сучасні тенденції у галузі освіти.  

 Перші доповіді – доповідь представників Універси-

тету Економіки в Бидгощі - Евеліни Гданєц, директора 

Секції змішаної дидактики ONTE при навчальному відділі 

(ONTE - Центр нових освітніх технологій) і Mарини Ше-

вцової, спеціаліста Секції практичної освіти при навчаль-

ному відділі на тему «Досвід "гібридної" системи освіти 

та реалізації дистанційної форми навчання на прикладі 

організації навчального процесу WSG» та доповідь дирек-

тора нашого коледжу – Тріпака Мар’яна Миколайови-

ча, к.е.н., доцента, заслуженого працівника освіти Украї-

ни, тема доповіді – «Сучасні тенденції та розвиток дис-

танційного навчання як ефективна форма взаємодії та 

важлива складова навчання в коледжі інклюзивного 

напрямку».  

 Вітаємо Тріпака Мар’яна Миколайовича з 

успішним виступом на онлайн-круглому столі 

«Інноваційні технології та методики в освіті. Дис-

танційне навчання: польсько-український досвід 

та перспективи розвитку», який першим з числа 

представників українських вишів отримав можли-

вість представляти Подільський спеціальний коледж 

та особливості дистанційного навчання в коледжі з 

темою "Сучасні тенденції та розвиток дистанцій-

ного навчання як ефективна форма взаємодії та 

важлива складова навчання в коледжі інклюзивно-

го напрямку".  

 Слід відзначити, що рівень круглого столу був 

надзвичайно високий та відбувався у формі масштаб-

ної та потужної міжнародної конференції, на якій 

розглядались різні форми, засоби та методики вико-

ристання дистанційного навчання та дистанційної 

освіти. 

 У першій частині круглого столу було пред-

ставлено доповіді на надзвичайно різну тематику, 

окрім вказаних доповідей Евеліни Гданєц, директора 

Секції змішаної дидактики ONTE при навчальному 

відділі (ONTE - Центр нових освітніх технологій) і 

Mарини Шевцової, спеціаліста Секції практичної 

освіти при навчальному відділі на тему «Досвід 

"гібридної" системи освіти та реалізації дистанційної 

форми навчання на прикладі організації навчального 

процесу WSG» та доповіді Мар'яна Миколайовича, 

було представлено наступні доповіді: «Реалізація 

концепції Смарт ТНПУ в режимі дистанційної осві-

ти» (Богдан Богданович Буяк, доктор філософських  

Продовження. Початок на стор. 1. 



Подільський коледж — міжнародний! Міжнародний онлайн круглий стіл 
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соціально-економічний коледж 
Ст. 5 

Марина ВОЛОЩУК 

наук, професор, 

ректор Тернопільського державного педагогічного уні-

верситету ім.В.Гнатюка), «Якість освіти в умовах диста-

нційного навчання» (Любомир Михайлович Ілин, проре-

ктор із забезпечення якості освіти та цифрової трансфо-

рмації, доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

кандидат історичних наук, доцент), «Досвід Університе-

ту економіки та права "КРОК" у впровадженні техноло-

гій дистанційного навчання» (Наталія Миколаївна Літ-

він, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат 

економічних наук, доцент) та ін. 

 У другій частині заходу надзвичайно велику ува-

гу учасники заходу приділили особливостям реалізації 

проєктів у контексті реалізації дистанційного навчання, 

досвіду, впевненим крокам та можливостям, зокрема, 

презентовано доповіді на тему: «Участь Державного 

університету інфраструктури та технологій у реалізації 

проєкту «Академічна протидія гібридним загро-

зам» (WARN), який реалізується в межах Програми ЄС 

Еразмус+ за напрямом «Розвиток потенціалу вищої осві-

ти» (Erasmus+ Capacity Building Project 610133-EPP-1- 

2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)», «Використання платфо-

рми дистанційного навчання Moodle для організації са-

мостійної роботи студентів: досвід Державного універ-

ситету інфраструктури та технологій», «Практики тран-

скордонного дистанційного викладання за умов панде-

мії», «Особливості створення групових розслідувальних 

проєктів (студентами факультету журналістики) в умо-

вах дистанційного навчання», «Моніторинг стану орга-

нізації дистанційного навчання в закладах освіти Украї-

ни в умовах першої хвилі карантину», «Використання 

технологій Blended Learning для підготовки фахівців в 

сфері менеджменту: виклики та можливості» та ін.  

 На завершення онлайн-круглого столу 

«Інноваційні технології та методики в освіті. Дис-

танційне навчання: польсько-український досвід та 

перспективи розвитку» організатори заходу запропо-

нували висловити побажання та пропозиції обміну дум-

ками та досвідом щодо імплементації дистанційного 

навчання в закладах вищої освіти в Україні та Польщі, 

адже це питання стало надзвичайно актуальним в умо-

вах пандемії Covid-19.  

 Учасники висловили пропозиції та побажання 

щодо наступних зустріч у контексті онлайн-круглого 

столу. Мар’ян Миколайович Тріпак, директор коле-

джу, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти Украї-

ни, поділився досвідом організації дистанційного на-

вчання для студентів коледжу, осіб з особливими 

освітніми потребами та наголосив на актуальності 

обговорення теми організації дистанційного навчання 

для студентів, осіб з інвалідністю. Цю ідею підтрима-

ла Світлана Кашуба, директор Інституту європейсь-

кого WSG д-р, Університету економіки в Бидгощі.  

Щиро вдячні організаторам онлайн-круглого столу, 

партнерам коледжу – Університету економіки в  

Бидгощі –  за запрошення, за надсучасний формат 

комунікації та безцінний досвід організації  

дистанційного навчання та  

сподіваємось на подальшу співпрацю! 

Продовження. Початок на стор. 1. 



Ст. 6 Вектор (№36) 30.11.2020 

Міжнародна наукова студентська конференція 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Продовження на стор. 7. 

 Під час пленарного засі-

дання відбувались надзвичайно 

цікаві дискусії, обговорення ак-

туальних проблем: Цупа Ліна - 

“Роль соціальної актив-

ності особистості як 

складової суспільства 

постійних змін”; По-

тьомкіна Нанулі - “Веб-

квест як ефективний за-

сіб підвищення рівня соці-

а л ь н о с т і  ( « Я -

віртуального») старшок-

ласників”; Пономаренко 

Валентина — “Діджитал-

маркетинг в еру поколін-

ня Z”; Климак Людмила 

— “Кіберсоціалізація: па-

нацея чи вірус?”. 

  Студенти запропо-

нували перспективи дослі-

дження та розвитку інстру-

ментарію і технологій у 

кіберпросторі, можливостей вирішення соціально-

психологічних та економічних питань. 

 12 листопада в Подільському спеціальному на-

вчально-реабілітаційному соціально-економічному ко-

леджі відбулась ІІ Між-

народна наукова студе-

нтська конференція 
"Молодь і науковий про-

грес  у  соц іально -

економічному 

та освітньому просторі 

суспільства".  

 З вітальним словом звернулись: Тріпак Мар’ян 

Миколайович – 

заслужений праців-

ник освіти України, 

кандидат економіч-

них наук, доцент, 

директор Подільсь-

кого спеціального 

коледжу; Сімашке-

вич Михайло Євс-

тафійович – Кам’янець-

Подільський міський го-

лова; Лупенко Юрій 

Олексійович – доктор 

економічних наук, профе-

сор, заслужений діяч нау-

ки і техніки України, ака-

демік, віце-президент 

Національної академії 

аграрних наук України, 

директор національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» м. Київ.; Кумков Дмитро Леоні-

дович – головний спе-

ціаліст відділу з пи-

тань конституційного 

права Юридичного 

департаменту Секре-

таріату Кабінету Міні-

стрів України; Роберт 

Хей – член ради дире-

кторів, співзасновник 

та директор Sunflower 

Community Fund; До-

руда Влад – член ради директорів та співзасновник 

Sunflower Community Fund; Шкира Лілія – завідувач 

відділу молоді та спорту департаменту гуманітарної 

по л і т и к и  Ка м ’я не ць -

Подільської міської ради; 

Гуменюк Ірина Леонтіїв-

на, заступник директора 

коледжу з наукової, іннова-

ційної та міжнародної дія-

льності, к.е.н.  

 Пленарне засідання 

розпочалось із обговорення 

доповіді студентки коледжу - Цупи Ліни, тема допові-

ді: “Роль соціальної активності особистості як скла-

дової суспільства постійних змін”.  



Ст. 7 Вектор (№36) 30.11.2020 

Міжнародна наукова студентська конференція 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

 Під час роботи  Секції 2. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ, НА-

УКИ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБО-

ТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ відбу-

лось чимало обговорень на-

вколо доповідей: “Розвиток 

комунікативної компетент-

ності у майбутніх психоло-

гів”, “Зелена енергетика в 

Україні на прикладі соняч-

н и х  е л е к т р о с т а н ц і й ” , 

“Особливості рефлексії як 

форми самопізнання майбутніх психологів”, “Проблеми і 

перспективи розвитку при-

родничої освіти на іннова-

ційній основі”, “Основні 

принципи організації систе-

ми контролю якості медич-

ної допомоги в закладах 

охорони здоров’я”, “Досвід 

діяльності Центральної Ради 

у сфері розвитку освіти у 

процесі формування освіт-

ньої політики держави”, 

“Підготовка фахівців нової 

якості – необхідність інно-

ваційних процесів в методи-

чній роботі і розвитку педа-

гога як сучасної особистос-

ті”, “Цифрові технології у дистанційній освіті”, 

“Інноваційні технології вирощування ожини в стратегії 

сучасного розвитку україн-

с ь к о г о  с а д і в н и ц т в а ” , 

“Суперечливий(негативний) 

вплив запозичених слів на 

українську мову в сучасно-

му полікультурному просто-

рі”, “Культура спілкування 

покоління «У» в засобах 

м а с о в о ї  і нф о р м а ц і ї ” , 

“Мейнстрімні погляди через 

призму хіпстерської лексики” та ін.  

Дякуємо усім учасникам за надзвичайно актуальні 

теми, приклади, дискусії та інновації.  

Бажаємо усім успіху у подальшій науково-дослідній 

діяльності.  До зустрічі!  

 Під час роботи Секції 1. ОБЛІКОВО-

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМО-

ВАХ відбулось обговорення актуальних проблем: 

адаптації персоналу до умов праці на підприємстві, 

працевлаштування 

молоді як основа 

розвитку сучасної 

економіки, сучасні 

тенденції у форму-

ванні не фінансової 

звітності, формуван-

ня ефективних інте-

граційних відносин 

у м’ясопродуктово-

му під комплексі, програмне забезпечення для веден-

ня бухгалтерського обліку: проблеми вибору та вико-

ристання, економічна сутність заробітної плати та 

завдання її обліку в 

сучасних умовах гос-

подарювання та ін.  

 Також обгово-

рювались: перспекти-

вні напрямки збіль-

шення доходів Держа-

вного бюджету Украї-

ни в умовах економіч-

них та епідеміологічних дисбалансів, роль молоді у 

соціально-економічній трансформації суспільства, 

сучасні проблеми трудової міграції працездатної мо-

лоді за кордоном та шляхи її вирішення сучасні тен-

денції розвитку вітчизняного агробізнесу, «Зелена» 

економіка – економіка майбутнього, фінансовий ме-

неджмент, як механізм забезпечення ефективної дія-

льності підприєм-

ства, цифрова 

економіка Украї-

ни: нові можли-

вості та ін.  

 Усі допові-

ді супроводжува-

лись яскравими 

презентаціями та 

демонстрували 

актуальність та нагальність дослідження й вирішення 

питань.  



Ст. 8 Вектор (№36) 30.11.2020 

Кращий студент міста Кам’янця-Подільського-2020 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Подільський коледж — крок назустріч успішному майбутньому! 

Марина ВОЛОЩУК 

 19 листопада у Кам'янець-Подільській раді з дотриманням карантинних вимог відбулось нагородження учас-

ників та переможців конкурсу «Кращий студент міста Кам’янця-Подільського-2020»!  

 Серед нагороджених - ініціативні та з активною життєвою позицією студентки Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу - Квітінська Марина, в.о. Голови Студентської ради 

та Катерина Якубовська.  

 Приємно, що студентство коледжу об'єднується навколо сучасних проблем молоді та за активну діяльність 

відзначається міською радою, нагороди та подарунки вручив заступник міського голови - Вадим Савчук.  

Вітаємо наших студенток! Студентські роки - надзвичайно цікаві та незабутні роки. Успіхів вам! 



Вітаємо з Днем народження 

Ст. 9 Вектор (№36) 30.11.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були вірні і щирі друзі, 

удача та успіх у роботі та у житті. 

До сотні літ дожить  

без горя і журби, 

Від гір, від сонця, від калини 

Всіх благ земних – з роси й води 

Бажаємо Вам нині! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, 

Любові, доброти і щастя повен 

дім, 

Нехай у серці розкошує літо 

І соняхом квітує золотим. 

У радісний і світлий день  

Вашого народження 

бажаємо Вам щасливо-

го 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. 
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! 

Хай мир і зла-

года будуть у 

домі. 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай завжди Вам всміхається доля, 

Несуть тільки радість з собою 

роки. 

Хай щастя й здоров'я не зрадять 

ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й 

думки! 

 Бажаємо від усієї душі 

тільки сонячних та яскравих днів, 

міцного здоров’я та життєвої 

наснаги, професій-

них успіхів та особи-

стих творчих досяг-

нень, сімейного щас-

тя, злагоди та добробуту 

у Вашій оселі.  

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 натхнення стануть постійними 

супутниками.  

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. 

Жиляк Наталію Вікторівну  

Богданюка Кирила Юрійовича  

Фалінського Вадима Васильовича  

Танасову Марію Сергіївну  

Цвик-Білоцьку Ольгу 

Пилипівну  

Шведова Василя Івановича  

Тимчук Наталію Анатоліївну  

Рябого Миколу Павловича 

Поліщук Світлану Вікторівну  

Коломієць Яну Валентинівну  

Вітаємо з Днем народження 



Ст. 10 Вектор (№36) 30.11.2020 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Інтелектуальна онлайн-гра 

Марина ВОЛОЩУК 

 19 листопада в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі до 

Міжнародного Дня студента відбулась інтелектуальна онлайн гра "Що? Де? Коли?" з використанням платформи 

Zoom.  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернувся директор коледжу - Тріпак 

Мар'ян Миколайович, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, та Пе-

щанюк Надія Олексіївна, викладач, ініціатор культурно-освітньої діяльності студе-

нтства коледжу та активної діяльності Студентської ради коледжу.  

 Інтелектуальна гра відбулась у форматі змагання команд "Студенти - Викла-

дачі".  

 Активними учасниками гри були усі студенти, 

які були присутні на платформі онлайн.  

 Гра була надзвичайно захоплююча та розрахова-

на на студентів спеціальностей: 051 ЕКОНОМІКА, 053 ПСИХОЛОГІЯ, 071 ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ, 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА.  

 На заході були присутні понад 80 учасників.  

 Цікавими і захоплюючими були питання і завдання від викладачів, надзвичайно 

оригінальними та креативними були відповіді студентів.  

 В перервах змагань були інтелектуальні розминки онлайн учасників гри.  

 Неймовірно крутим був виступ студента групи Е-22 стн Михайла Гаврилюка.  

Дякуємо чарівним та сучасним ведучим он-лайн гри.  

Дякуємо студентам за гарну гру! Ви - надзвичайно талановиті, добрі, розумні та ерудовані.  

Дякуємо організаторам та команді викладачів! Коледж пишається своїми студентами!  

Успіху вам! Зі святом вас! 
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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 якості 

допомагають в досягненні  

життєвих цілей. Бажаємо невичерпного запасу здоров’я.  

Щоб кожен день супроводжувався радісними подіями і 

посмішкою на обличчі.  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, 
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 
І миру завжди у душі ! 

Вітаємо з Днем народження 

Лише усмішок прекрасних, 
Днів красивих, добрих, ясних. 

Хай частіше відкриття, 

Всі ж печалі — в небуття  

В щасті жити лиш бажаєм. 

Хай здійсняться всі бажання, 

Успіх хай не забуває. 
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Круглий стіл у Подільському спеціальному коледжі 

 26 листопада в Подільському спеціальному на-

вчально-реабілітаційному соціально-економічному ко-

леджі відбулась робота круглого столу «Проблеми 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств в 

умовах пандемії».  

 З вітальним словом до 

усіх присутніх звернувся ди-

ректор коледжу Тріпак Ма-

р’ян Миколайович, к.е.н., 

доцент, Заслужений праців-

ник освіти України, який під-

креслив актуальність темати-

ки та побажав успіху усім 

учасникам круглого столу.  

 Модератор круглого сто-

лу - Коркушко Олег Никоди-

мович – к. е. н., доцент, в. о. 

завідувача кафедри обліку і 

оподаткування. Захід відбувся 

за ініціативи кафедр – обліку і 

оподаткування (в. о. завідува-

ча кафедри – Коркушко Олег 

Никодимович, к.е.н, доцент) та кафедри фінансів, еко-

номіки та економічної кібернетики (в.о. завідувача 

кафедри – Тимків Андрій Олександрович, к.е.н.). На 

заході були присутні представники усіх кафедр коле-

джу та вели активне обговорення доповідей спікерів.  

 З успішним досвідом ділились представники підп-

риємств та організацій різних форм власності.  

 Надзвичайно актуальні та сучасні підходи до вирі-

шення питань висвітлені у допові-

дях і яскравих презентаціях спіке-

рів: Ушакової Іванни Михайлівни – 

керуючої відділенням АТ "ОТП 

БАНК" (м. Кам'янець-Подільський, 

Україна); Файден Людмили Дмит-

рівни, завідуючої виробництвом 

ТОВ "Тріада - МК" (смт. Муровані 

Курилівці, Україна); Кушніра Воло-

димира Олександровича, кандидата економічних наук, 

бухгалтера аутсорсингової компанії 

«ТОП КЛАС» (м. Київ, Україна); 

Паляниці Анастасії Анатоліївни 

– бортпровідника, міжнародної 

авіакомпанії Emirates (м. Дубаї, 

Об’єднані Арабські Емірати).  

 Під час обговорення допові-

дей було заслухано чимало практи-

чних порад від спікерів та запропоновано підходи до 

виходу із проблем, які склались в умовах пандемії Covid-

19. Актуальність і важливість заходу підкреслила Гуме-

нюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н.  

Дякуємо усім учасникам та яскравим  

спікерам за чудові доповіді та сподіваємось на  

подальшу співпрацю! 

Марина ВОЛОЩУК 


