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 До початку навчального року для студентів коледжу завершується ство-

рення та облаштування спортивного міні майданчика. ПОДАРУНОК ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ від меценатів закладу, директора та працівників коледжу. 

 Висловлюємо найщиріші слова подяки нашим меценатам — Роберту Хею, 

Владу Доруді, меру міста Михайлу Сімашкевичу, директору коледжу Мар’я-

ну Тріпаку, депутату Кам’янець-Подільської міської ради Олександру Баб-

чинському та усім небайдужим людям, які долучилися власними коштами й 

власними зусиллями будують мрію нашого студента!  

Спільні інвестиції творять чудеса!!! 

Запрошуємо на навчання 

Спортивний майданчик для студентів 

Мар’ян ТРІПАК 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№33) 31.08.2020 

Журнал “Вектор Поділля” 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Приймальна комісія продовжує 

свою роботу! Під час пандемії Covid-

19 колектив коледжу долає багато ви-

кликів та складнощів, однак подолання 

перепон — це новий досвід, новий рі-

вень у діяльності та новий рівень у комунікації та взаємовідносинах. 

 Щиро вдячний усім працівникам Приймальної комісії, адже 

ваша робота є надзвичайно потужною, відповідальною, яка створює 

нові обрії та розкриває перспективи, а також надає найбільш повну 

інформацію про заклад та особливості Вступу-2020 абітурієнтам. Усі 

працівники закладу дотримуються протиепідемічних заходів та норм.  

Одне з випробувань — дистанційна взаємодія та комунікація.  

Однак, попри всі випробування, вірю в успіх нашої діяльності, 

адже освіта — важлива складова особистісного зростання, успішний 

крок до успішного майбутнього. 

Літня пора коледжі — інтенсивний час для роботи, в цей час ви-

щий навчальний заклад широко відкриває свої двері перед випускни-

ками шкіл, вступниками, майбутніми бухгалтерами, обліковцями, 

економістами, соціальними працівниками та психологами. Щиро ві-

таю усіх абітурієнтів з гарним вибором навчального закладу та ба-

жаю успіхів на вступних випробуваннях!  

 Бажаю вам попри нелегку ситуацію в країні, пов’язану із каран-

тинними заходами Covid — 19, енергії та сили, натхнення, нових тво-

рчих здобутків! 

Щиро дякую усім членам нашої дружньої коледжівської сім’ї, я 

щиро вірю в наші  спільні успіхи, бо успіх коледжу — це досягнення  

і перемога кожного з вас! Разом ми з Вами переможемо усі надзви-

чайні ситуації та обставини!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 З Днем Державного прапора України! 

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/. 

Надія ПЕЩАНЮК 

 Державний Прапор є одним із державних символів певної країни. Це стяг правильної геометричної (частіше 

прямокутної) форми із спеціальним за-

барвленням.  

 Кольори прапора відбивають на-

ціональні традиції, які ідентифікують 

певну територію протягом тривалого 

історичного періоду. 

     Державний Прапор України затвер-

джений Верховною Радою України 28 

січня 1992 р.  

 Це стяг із двох рівновеликих го-

ризонтальних смуг синього і жовтого 

кольорів, із співвідношенням ширини 

прапора до його довжини 2:3.  

 Прапор нашої країни несе в собі 

її історію.  

 Настільки багато всього у двох 

кольорових смугах. Це і вірність, і муж-

ність наших громадян. Їх відвертість та чесність. Готовність до самопожертви та віра в нашу державу.  

З Днем Прапора України! 



Пам’ятаємо! 

Вектор (№33) 31.08.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

Надія ПЕЩАНЮК 

 04 серпня 2014 року капітан Наглюк Роман 

Миколайович загинув від осколкового поранення в 

серце, яке отри-

мав під час об-

стрілу з реакти-

вних систем 

залпового вог-

н ю  Б М - 2 1 

«Град» позицій 

у к р а ї н с ь к и х 

військових поб-

лизу села Вол-

нухине Луту-

гинського райо-

ну Луганської 

області. 

Звання: Майор (посмертно). 

Посада: Заступник командира роти з озброєння. 

 П а м ' я -

таємо подвиг 

Романа Мико-

лайовича та 

сп івчуваємо 

родині відваж-

ного захисни-

ка і справж-

нього патріота 

своєї держави, 

у к р а ї н с ь к о ї 

землі та наро-

ду! 

 Сьогодні працівники коледжу вшанували хвили-

ною мовчання пам' ять Романа Миколайовича та покла-

ли квіти до пам'ятного знака Наглюку Роману Микола-

й о в и ч у  н а  К а л и н о в і й  а л е ї  к о л е д ж у . 

Пам'ятаємо, співчуваємо... 

Марина ВОЛОЩУК 

 06 серпня, з дотриманням усіх карантинних ви-

мог, в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі, 

відбулось урочисте вручення дипломів ОС Бакалавр 

спеціальності 071 

Облік і оподатку-

вання.  

 З вітальним 

словом до усіх випу-

скників звернувся 

д ир е к т о р  к о л е -

джу Тріпак Мар’ян 

Миколайович, к.е.н., 

доцент, заслужений 

працівник освіти Украї-

ни, який побажав міц-

ного здоров’я, вміло 

застосувати на практиці 

знання, отримані в ко-

леджі, стати успішни-

ми людьми, а також 

насиченого життя, му-

дрих і далекоглядних 

професійних рішень, 

значних досягнень.  

 Вітаємо! 

 Мар 'ян 

Миколайович 

також наголо-

сив на можли-

вості продов-

ження навчан-

ня у магістратурі на базі нашого коледжу та у тісній спів-

праці з ТНЕУ.  

 Після урочистого вручення дипломів в святковій 

актовій залі коледжу лунали теплі слова вдячності випус-

кників. Тож бажаємо успіхів у професії і у житті, легкого 

кар’єрного зростання та усіх благ!  

Коледж пишається своїми студентами  

та випускниками! 

Вітаємо новоспечених бакалаврів! 



Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання ОС Бакалавр 

Вектор (№33) 31.08.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 



Засідання Вченої ради   

Вектор (№33) 31.08.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Вітаємо усіх студентів! 

Ст. 5 

Мар’ян ТРІПАК 

 27 серпня відбулось засідання Вченої ради Поділь-

ського спеціального навчально-реабілітаційного соціаль-

но-економічного коледжу. Перше засідання Вченої ради у 

2020 році відбулось у коледжі з дотриманням усіх каран-

тинних вимог.  

 Члени Вченої ради розглянули актуальні питан-

ня пов’язані із 

організацією 

н а в ч а л ь н о ї , 

наукової та 

виховної ро-

боти у коле-

джі на 2020-

2021 навчаль-

ний рік.  

 Дирек-

тор коледжу, 

Тріпак Ма-

р’ян Микола-

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

України, ознайомив із нововведеннями МОН у органі-

зації роботи ЗВО в умовах COVID-19, обговорив осно-

вні тенденції та вимоги до організації діяльності закла-

дів вищої освіти та побажав усім успішного навчально-

го року.  

 День пам’яті захисників України  

 29 серпня - День пам'яті захисників Украї-

ни, які загинули в боротьбі за незалежність, суве-

ренітет і територіальну цілісність України.  

 Датою вшанування пам’яті захисників 

України було обрано 29 серпня, оскільки саме цьо-

го дня у 2014 році в Іловайському котлі загинуло 

найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.  

 Пам'ятаймо та поважаймо воїнів, які ціною 

свого життя захищають рідну землю, нашу неньку-

Україну. Схиляємо голови перед захисниками, 

полеглими у бою та шануємо щоденний подвиг 

кожного захисника України.  

Слава Україні! Героям Слава!  

 Останні дні літа в нашому улюбленому Подільському навчально-реабілітаційному 

соціально-економічному коледжі. Зустрічаємо наших студентів з осінніми квітами.  

 Дорогі наші студенти, і, зокрема, студенти, які вступили в наш чудовий коледж 

вищої освіти, хочу побажати Вам і Вашим рідним міцного здоров'я, найскорішої адапта-

ції до реалій сьогодення в умовах світової пандемії, гарних друзів, добрих наставників і 

ефективного навчального процесу. Хочу відзначити, що в нашому вузі навчаються особ-

ливі і найкращі студенти України.  

Слава Україні. ГЕРОЯМ СЛАВА!  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 6 Вектор (№33) 31.08.2020 

Запрошуємо на навчання! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 



Ст. 7 Вектор (№33) 31.08.2020 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Інструктаж 

 27 та 28 серпня 2020 року з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у на-

вчальному 2020-2021 році з працівниками Подільського 

коледжу з урахуванням тимчасових рекомендацій та про-

тиепідемічних заходів, затверджених постановами голов-

ного державного лікаря України від 30.07.2020 р. № 42 

та від 22.08.2020 р. № 50 з працівниками Подільського 

коледжу проводилися інструктажі щодо запобігання по-

ширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотри-

мання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 

заходів.  

 Інструктажі проводилися окремо з кожним струк-

турним підрозділом (адміністрація, кафедри, навчальний 

відділ, бібліотека, бухгалтерія, харчоблок, господарська 

служба, гуртожиток, чергова служба тощо).  

 Виконання рекомендацій та заходів зазначених в 

даних постановах спрямовані на запобігання ускладнен-

ня епідемічної ситуації внаслідок поширення коронаві-

русної хвороби (COVID-19) в закладі освіти. 

 Під час проведення інструктажів розглядались 

наступні питання: 

 - допуск до роботи персоналу закладу освіти в 

наслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-

19) – доповідач Складанівський Олег Леонідович, нача-

льник штабу ЦО, викладач; 

 - проведення практичного тренінгу з працівника-

ми закладу освіти щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації та здійс-

нення контролю за виконанням цих вимог посадовими 

особами – доповідач Складанівський Олег Леонідович, 

начальник штабу ЦО, викладач; 

 - особливості організації освітнього процесу в пе-

ріод карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) (визначення маршрутів руху здобу-

вачів освіти, доведення графіку допуску здобувачів осві-

ти до закладу, використання засобів індивідуального 

захисту, місця для обробки рук антисептичними засоба-

ми, порядок пересування здобувачів освіти між навчаль-

ними кабінетами, аудиторіями, застосування модульного 

підходу до організації вивчення дисциплін тощо) – допо-

відач Складанівський Олег Леонідович, начальник шта-

бу ЦО, викладач; 

- особливості дотримання правил техніки безпеки під час 

організації і виконання посадових обов’язків персоналом 

закладу освіти в період карантину в зв’язку з поширен-

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) - до-

повідач Марунчак Оксана Василівна, інженер з охорони 

праці та техніки безпеки; 

- особливості дотримання правил техніки безпеки під 

час організації і виконання посадових обов’язків персо-

налом закладу освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) - до-

повідач Марунчак Оксана Василівна, інженер з охорони 

праці та техніки безпеки; 

- організація централізованого збору використаних за-

собів індивідуального захисту, паперових серветок з 

подальшою утилізацією з укладеною угодою на вивіз 

твердих побутових відходів – доповідач Марунчак Ок-

сана Василівна, інженер з охорони праці та техніки без-

пеки; 

- необхідні умови для дотримання працівниками правил 

особистої гігієни. Технологія обробки рук антисептич-

ними засобами. Алгоритм дій на випадок надзвичайної 

ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворюван-

ня на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобу-

вачів освіти та працівників закладу освіти – доповідач 

Герук Анжела Ігорівна, лікар; 

- проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та 

здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів про-

філактики та реагування на виявлення симптомів коро-

навірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або 

здобувачів освіти – доповідач Герук Анжела Ігорівна, 

лікар. Правильна організація освітнього процесу з ура-

хуванням доведених Тимчасових рекомендацій та Захо-

дів – є гарантією убезпечення від зараження коронаві-

русною інфекцією всіх учасників освітнього процесу та 

працівників закладу освіти, захисту їх життя і здоров’я. 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 
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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 

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 бажа-

ємо Вам щасливого сього-

дні і світлого завтра, кра-

сивих мрій і їх здійснен-

ня!  

 

Бажаємо терпіння і здоров'я, проміння  

сонця в  

ранішню пору, 

Любові, щастя, ра-

дості,  

достатку 

 Нехай у серці розк-

вітає  

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 злагода будуть у домі. 
 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай завжди Вам 

всміхається доля, 

Несуть тільки радість з собою роки. 

Хай щастя й здоров'я не зрадять ніко-

ли, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки! 

 Бажаємо від усієї душі тіль-

ки сонячних та 

яскравих днів, міц-

ного здоров’я та 

життєвої наснаги, 

професійних успі-

хів та особистих 

творчих досягнень, сімейного щас-

тя, злагоди та добробуту у Вашій 

оселі. Бажаємо незгасаючого інтересу 

до науки, нових ідей та наснаги.  

Вітаємо з Днем народження 

Нехай стежки всі стеляться крилато, 
Та будуть чисті, рівні, мов струна, 
А також хай добро не оминає хату, 

Як не обминає цвіт весна! 

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. 

Гарбарець Ірину Алініївну  

Колісник Марину Ігорівну  

Сторожук Наталію Романівну  

Власенко Оксану Василівну 

Білецьку Катерину  Сигізмундівну  

Савицьку Тетяну Михайлівну  

Бацанову Славу Вікторівну  

Іваськова Миколу Миколайовича  

Мельник Оксану Володимирівну  

Гльос Ірину Романівну  
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Вітаємо з Днем народження 
Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

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

І дарує Вам багато літ!  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, радісних 

подій, щасливих посмішок навколо, вірних друзів,  

а ще приємних поїздок й яскравих вражень! 

Нехай цей день стане першою сходинкою на шляху до 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, повсяк-

час 

Хай сонечко світить із 
ясного неба,  

Бажаєм усього, чого 
тільки треба, 

Хай доля дарує довгого 
віку, 

Доброго здоров’я і щастя без 
ліку! 

Бажаємо вам фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій. 
Хай все, що бажається - швидесе-
нько вдасться, 
А також цікавого втілення мрій.  

Хай зорями радість вас осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Вас з днем народження ми привітаєм. 
Хай щира любов завітає в ваш дім! 

Бажаємо вам лише добрих подій, 

Ясного сонця, здійснення мрій, 

Друзів чудових, кохання  

міцного, 

Більше веселого, менше  

сумного. 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаєм море щастя, море квітів 
І здійснення всіх заповітних мрій. 
Бажаєм миру в домі, миру в світі 
І миру завжди у душі ! 

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

Ткач Вікторію Валеріївну 

студента  групи С-12  І курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Гриневича Мирослава Юрійовича 

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

Диду Ілону Русланівну  

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

Боцулу Богдана Юрійовича 

Твердого Іллю Вікторовича 

студентку Е-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Мургу Анастасію Віталіївну 

студентів О-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Мазура Ярослава Вікторовича  

Чобан Марину Василівну  

студентів О-33стн групи ІІ курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

Волинця Антона Миколайовича 

Перевознюк Марію Валентинівну  

студента С-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Ніцецького Владислава Вікторовича  

студента П-21б  групи ІI курсу  спеціальності 053 

«Психологія»  

Пещанюка Богдана Миколайовича 

Владичинську Анастасію Василівну 

студентів С-41б стн групи ІIІ курсу ОС 

«Бакалавр»  спеціальності 231  

«Соціальна робота»  

Яновського Богдана Станіславовича  
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Літературна студія “Дивослово” 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

Свої матеріали для публікації, пропозиції та побажання щодо наповненості номеру журналу надсилайте за електронною адресою 

marinavoloshchuk@i.ua  або marinabormv@gmail.com  
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Ігор Одноволов 

Мій Коледже 
 

Мій коледже, 

Тобі сьогодні 49, 
І за спиною майже півсторіччя. 

Усюди пізнають Твоє обличчя, 

Студенти в аудиторію спішать! 

 

Нехай вітання від усіх летять… 
Щоб кожен зміг Тебе зі святом при-

вітати, 

Частиночку душі своєї дати, 
Словами вдячності благословить. 

 
Ти робиш мудрими людей, 

Даєш їм привід для нових ідей, 

Знання даєш здобути неодмінно, 
І двері відчиняєш всім постійно! 

 
Тобі бажаю творчості й натхнення, 

Здійснення мрій, задуманих ба-

жань... 
В нагоді стане Твоє мудре вчення,  

І поштовхом усе до нових знань. 

 
Хай сонце гріє світлом і теплом, 

Науки знання хай буде, як срібло, 
Блищить і гріє, як вогонь, 

В майбутньому знаннями пломеніє. 

Благодійність 

І знову про благодійність!  

Висловлюємо найщиріші слова подяки за виготовлені власноруч засоби 

індивідуального захисту (маски) Марії Нікітіній та Жанні Лебедевій.  

Студенти Подільського коледжу отримали 600 масок для безпечного 

перебування і навчання у коледжі.  

Щиро дякуємо вам за чудову ініціативу і добре серце, за добро та 

тепло, яке ви даруєте кожному студенту коледжу. Лише разом ми 

переможемо усі негаразди та надзвичайні ситуації.  


