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 Висловлюємо найщиріші слова подяки МОН України за розуміння 

та підтримку закладів вищої освіти інклюзивного напряму, адже саме сьо-

годні, за результатами конкурсної комісії, МОН України виділило додат-

кові державні місця для студентів І курсу ОПС Фаховий молодший бака-

лавр, та ОС Бакалавр Подільського спеціального 

коледжу (Витяг з протоколу №5 від 24.09.2020.).  
 

Щиро вдячні апарату  

МОН України за плідну  

співпрацю за підтримку у роз-

витку закладів вищої  

освіти інклюзивного  

напряму.  

Вітаємо студентів та бажаємо 

успіхів у навчанні!  

 Вітаємо з виходом у світ монографії «Соціально-економічні детермінанти 

діяльності інклюзивних інституцій в умовах глобалізації» директора коледжу 

Тріпака Мар’яна Миколайовича, к.е.н., доцента, заслуженого працівника освіти 

України! Монографія різнобічно аргументує авторську ідею соціально-економічної 

діяльності інклюзивних інституцій на стику ідеологій і наукових вишколів: 

«економіки», «фінансів», «соціальної інклюзії» і «психології».  

 Щиро вітаємо з публікацією одноосібної монографії та бажаємо наснаги, 

подальших професійних успіхів і здобутків.  

Щиро дякуємо Вам за увагу до актуальних соціально-економічних детермінант  

у системі інституцій інклюзивного спрямування! 

Подільський коледж- науковий!  

Психотерапевтичний тренінг у 

коледжі 

“Зарядись проти корупції” 

Вітаємо 

Всеукраїнський день бібліотек 

Благодійний аукціон 
Ст.12 

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

педагоги!   

 Незабаром розпочнеться новий 

навчальний 2020-2021 рік.   

 Цей навчальний рік приносить 

нам багато викликів у зв’язку з пан-

демією Covid-19.  

Одне з випробувань — змішане на-

вчання — чергування очного та дистанційного навчання студентів. 

Однак, попри всі випробування, вірю в успіх нашого навчання, 

адже освіта — важлива складова особистісного зростання, успіш-

ний крок до світлого й сучасного майбутнього.  

Вітаю новоспечених першокурсників, адже для вас розпочина-

ється нове життя у професії та у житті, бажаю вам сміливо відкри-

вати нові простори пізнання, наполегливо працювати та здобувати 

нові знання, уміння й навики, прагнути до нових наукових здобут-

ків та звершень.  Бажаю вам досягти своєї мети у житті, активно 

навчатись,  зустріти добрих і надійних друзів. Успіхів вам у на-

вчанні.   

Шановні викладачі та студенти коледжу!  

Вітаю вас із початком  навчального року! Бажаю вам попри 

нелегку ситуацію в країні, пов’язану із карантинними заходами 

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

Щиро вдячний Вам, шановні викладачі, за турботу, активну 

працю та взаємодію зі студентами у форматі очного та дистанцій-

ного навчання.  

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

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

нення  і перемога кожного з вас!  

Разом ми з Вами переможемо усі надзвичайні ситуації та обста-

вини!  

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Змагання до Дня фізичної культури і спорту 

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/. 

Марина ВОЛОЩУК 

 На прохання та у тісній співпраці з Хмельниць-

ким регіональним центром з фізичної культури і спор-

ту «Інваспорт» в Подільсь-

кому спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-

економічному коледжі 10 ве-

ресня проведено змагання з 

настільного тені-

су до Дня фізич-

ної культури і 

спорту.  

 Сьогодні у 

чудовому дворі 

коледжу відбувся 

справжній мара-

фон гри у насті-

льний теніс на свіжому повітрі (головний суддя зма-

гань - Олександр Олексійович Алєксєєв).  

 Після вітальних слів та 

урочистого відкриття змагань 

розпочалось жеребкування за 

заявками та власне змагання й 

визначення переможців.  

 Студенти коледжу май-

стерно та вправно змагались 

та виборювали перемогу! Тож 

вітаємо усіх учасників та пе-

реможців турніру та бажаємо 

не зупинятись на досягнуто-

му, вірити у себе і у свою пе-

ремогу! Вітаємо вас! 

 Вкотре студентський та 

викладацький колектив коледжу, партнери закладу, 

доводять, що готові до сучасних викликів сьогодення, 

оптимізації та апробації нових форм взаємодії виклада-

ча та студента з дотриманням відповідних карантинних 

обмежень та заходів. 



Міжнародний діалог  
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Слова подяки 

Олександр ГЛІБКА 

 02 вересня у контексті Угоди про співпрацю 

коледжу з Університетом Економіки у Бидгощі 

(Польща) відбулась робоча онлайн зустріч директора 

коледжу, Тріпака Мар’яна Миколайовича, к.е.н., доце-

нта, заслуженого праців-

ника освіти України; Гу-

менюк Ірини Леонтіївни, 

заступника директора з 

наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності, 

к.е.н.; Волощук Марини 

Борисівни, викладача ка-

федри соціальної ро-

боти та психології, 

фахівця з питань між-

народної співпраці 

коледжу з Директо-

ром Інституту євро-

пейського WSG 

проф. Світланою 

Кашубою (Університет Економіки в Бидгощі).  

 Завдяки успішній співпраці працівників коледжу із мецена-

тами коледжу - Робертом Хеєм (США), Владом Дорудою 

(м.Львів, Україна) (Sunflower Community Fund) та Філіппом Коко-

шем, меценатом з м.Чернівці створюється якісний інклюзивний 

простір у гуртожитку, облаштовуються комфортні кімнати та 

побутові умови для дітей з різними нозологіями. 

 Висловлюємо щирі слова подяки Роберту Хею, Владу 

Доруді та Філіппу Кокошу за допомогу та підтримку в такий 

нелегкий час, за добро та тепло, яке ви даруєте нашим  

студентам.  

 Хай Господь Бог сторицею віддячить Вам за ваше розуміння, 

підтримку і за часточку душі, подаровану нам!!! 

 На зустрічі відбулось обговорення можливостей 

співпраці у контексті 

створення міжнародних 

молодіжних проєктів, а 

також реалізації спільних 

міжнародних наукових 

проєктів для викладачів.  

 На зустрічі також 

обговорювались актуаль-

ні питання й стратегічні 

плани міжнародного пар-

тнерства університету та 

коледжу упродовж 2020-

2021 навчального року в 

умовах пандемії Covid-

19. Щиро дякуємо за 

чудові враження, конс-

труктивний діалог, а 

також інноваційні ідеї. 

 Сподіваємось на плідну співпрацю, успішне втілення 

намічених планів та проєктів! 

Марина ВОЛОЩУК 



Спеціальне об’єктове тренування 

Вектор (№34) 30.09.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

 10 вересня в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі проводи-

лось спеціальне об'єктове тренування з питань цивільного 

захисту на тему: «Комплексне відпрацювання заходів з пи-

тань цивільного захисту, що спрямовані на вирішення за-

вдань запобігання, мінімізації або ліквідації наслідків надзви-

чайної ситуації в умовах максимально наближених до об-

становки, яка може бути спричинена небезпечною подією 

або сукупністю небезпечних подій та явищ в період каран-

тину в зв’язку з поши-

ренням коронавірусної 

хвороби COVID-19». 

Мета об'єктового трену-

вання: 

- дії за сигналом "Увага 

всім"! та мовній інфор-

мації штабу керівництва 

об'єктового тренування; 

- практичне відпрацю-

вання, закріплення та 

перевірка умінь і нави-

чок виконання персона-

лом дій щодо запобігання виникнення можливих надзвичайних 

ситуацій та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зок-

рема пожежі; 

- практичне відпрацювання дій за сигналами оповіщення, кори-

стування засобами індивідуального захисту та засобами поже-

жогасіння, надання першої домедичної допомоги потерпілим, 

порядку евакуації людей і мате-

ріальних цінностей, взаємодії з 

п о ж е ж н и м и ,  а в а р і й н о -

р я т ува л ь н и ми ,  а ва р і й н о -

технічними та медичними під-

розділами тощо.  

 На спеціальному об'єкто-

вому тренуванні були присутні: 

-  з а в і д у в а ч  н а в ч а л ь н о -

консультаційного пункту міста 

Кам'янець-Подільський Навчаль-

но-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєді-

яльності Хмельницької області НІКІТІН Василь Васильович; 

- майстер виробничого навчання навчально-консультаційного 

пункту міста Кам'янець-Подільський Навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмель-

ницької області НЕБЕСНЮК Сергій Павлович; 

- штаб керівництва об'єктового тренування, чергова служба 

закладу освіти, посередники при структурних підрозділах об'є-

ктового тренування цивільного захисту коледжу; 

- структурні підрозділи 

об'єктового формування 

цивільного захисту за-

кладу освіти. Тренуван-

ня проводилось із засто-

суванням сучасних інфо-

р м а ц і й н о -

комунікативних форм.  

 Так, тренування 

проводилося: 

· для адміністрації, кері-

вників структурних під-

розділів, технічного пер-

соналу – безпосередньо на місцевості (дворик закладу освіти); 

· для студентів та викладачів 1-го курсу – з використанням 

мультимедійного забезпечення безпосередньо в навчальних та 

спеціалізованих кабінетах в програмі для конференцій Zoom; 

 · для студентів та викладачів, які задіяні в дистанцій-

ному навчанні - в програмі для конференцій Zoom. 

 Під час спеціального об'єктового тренування з питань 

цивільного захисту використовувались різні майданчики на 

свіжому повітрі на території коледжу.  

 Порядок проведення об'єктового тренування: 

 Майданчик для трену-

вання № 1  

Відпрацювання практичних 

питань з гасіння пожежі пра-

цівниками відділення поже-

жогасіння. Організація взає-

м о д і ї  з  п о ж е ж н о -

рятувальними підрозділами 

міста. Майданчик для трену-

вання 2. Первинні засоби 

пожежогасіння. Призначен-

ня, технічна характеристика та порядок застосування первин-

них засобів пожежогасіння. Керівник на навчальному місці - 

інженер з охорони праці та техніки безпеки, Оксана Марун-

чак, а також Ольга Шморгал.  

 Навчальне місце № 3. Засоби індивідуального захис-

ту. Призначення, технічна характеристика та порядок засто-

сування засобів індивідуального захисту. Майданчик для тре-

нування № 4. Практичні дії працівників санітарного поста 

об'єктового формування закладу освіти щодо надання по-

терпілим в наслідок виникнення надзвичайної ситуації 

першої медичної до-

помоги (переломи 

нижніх та верхніх 

кінцівок, травма голо-

ви, зупинка дихання, 

отруєння чадним га-

зом, зупинка кровотечі 

тощо). 

Керівник на навчаль-

ному місці, лікар Ан-

жела ГЕРУК. Майда-

нчик для тренування 

№ 5. Практичні дії працівників закладу освіти щодо одя-

гання засобів індивідуального захисту (протигазів). Вико-

нання нормативу № 1 з основ цивільного захисту. Керівник на 

навчальному місці - Олег Складанівський.  

Дякуємо пожежній бригаді, яка ознайомила усіх присутніх 

із порядком дій під час пожежі. Студенти та викладачі 

коледжу продемонстрували відмінні знання та практичні 

навики під час надзвичайних ситуацій. 

 Після завершення виконання завдань на різних трену-

вальних майданчиках до усіх присутніх звернувся завідувач 

навчально-консультаційного пункту міста Кам'янець-

Подільський Навчально-методичного центру цивільного захи-

сту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області НІКІ-

ТІН Василь Васильович та майстер виробничого навчання 

навчально-консультаційного пункту міста Кам'янець-

Подільський Навчально-методичного центру цивільного захи-

сту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області НЕБЕ-

СНЮК Сергій Павлович, які відзначили високий рівень 

підготовки тренувань, студентів та працівників коледжу і 

побажали здоров'я усім і успіхів у навчанні!  

 Із заключним словом виступив директор коледжу Ма-

р’ян Миколайович ТРІПАК, який акцентував увагу усіх 

присутніх, що особистий захист людини, її життя та безпека є 

одні із основних складових в роботі всього трудового колек-

тиву закладу освіти. Мар'ян Миколайович побажав успіху 

усім у навчанні, міцного 

здоров'я та берегти себе. Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 



Відкриття новоствореного спортивного майданчика    

Вектор (№34) 30.09.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 5 

 15 вересня з дотриманням усіх карантинних вимог, outdoor, в Подільському спеціальному навчально-

рабілітаційному соціально-економічному коледжі відбулось урочисте відкриття новоствореного на території коледжу, 

відкритого спортивного міні-майданчика для занять з волейболу та футболу.  

 На відкритті були присутні студенти, працівники коледжу та гості закла-

ду. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся директор коледжу Мар'ян 

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

який привітав усіх з успішним втіленням молодіжного проєкту, та подякував 

усім меценатам Роберту Хею, Олексанлру Бабчинському, Михайлу Сімашке-

вичу та працівникам коледжу – Олександру Глібці, Олександру Кучеру, Григо-

рію Житарюку, Оксані Герук, Ларисі Прасковій та ін. за реалізацію молодіжно-

го проєкту, самовідданість справі та увагу до проблем молоді закладу.  

 Мар’ян Миколайович відмітив кожного мецената та працівників коле-

джу, які вклали частинку своєї праці у здійснення омріяного проєкту. Також 

Мар’ян Миколайович виконав приємну місію та привітав з бронзовою перемо-

гою Чаплінцеву Діану на Чемпіонаті з легкої атлетики і вручив нагороду. 

 Щиро привітали з успішною реалізацією проєкту гості коледжу Тетяна 

Петрівна Ольхова, директор Хмельницького регіонального центру з фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт», яка відмітила активність та успіш-

ність у спорті студентів закладу, високо оцінила діяльність директора та коле-

джу й вручила подарунки – м’ячі та форму для команди студентів закладу. 

 Лілія Сергіївна Шкира – завідувач відділу молоді і спорту Департамен-

ту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради, яка побажала 

молоді коледжу завжди вигравати та втілювати у життя мрії у тому числі у спор-

ті та у житті та вручила подарунки. 

 Після урочистого перерізання стрічки настоятель храму церкви Святого 

Чудотворця Миколая Православної Церкви України, протоієрей Сергій освятив 

спортивне міні-поле та благословив усіх присутніх на добрі справи та перемоги. 

 Зі словами вдячності до директора коледжу звернувся Бурла Олександр, 

студент коледжу, який подякував директору коледжу за прекрасну ініціативу та 

ідею й вручив Мар'яну Миколайовичу Подяку від усього студентства коледжу. 
 Представники кафедри інформаційної діяльності, документозавства і 

фундаментальних дисциплін, Анатолій Юрійович Скрипник, вручив подарун-

ки для студентів! Після урочистостей відбувся дружній турнір команди студен-

тів та викладачів.  

Дякуємо усім за підтримку, допомогу та наполегливу працю у  

втіленні проєкту. Ми цінуємо працю та внесок кожного!  

Дякуємо вам! 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 6 Вектор (№34) 30.09.2020 

Засідання наукового гуртка “Баланс” 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Спортивні ігри у коледжі outdoors  

 Після навчальних занять у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному 

коледжі відбуваються спортивні ігри outdoors. Такий підхід дозволяє дотримуватись усіх протиепідемічних норм 

та вимог для ефективної організації діяльності закладів вищої освіти в умовах пандемії. Так, директор коледжу, 

Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н., доцент, разом із викладачами коледжу долучається до ініціативи та заохочує 

студентів. Мар'ян Миколайович випробував та оцінив особливості та переваги гри у настільний теніс у дворі коле-

джу. Долучаємось до спортивних ігор на свіжому повітрі, навчаємось, працюємо! 

 Навчальний процес у Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі продовжується. 

З урахуванням рекомендацій щодо дотримання протиепідемічних та 

карантинних вимог МОЗ і МОН 

України, у Подільському коледжі 

відбувається проведення навчаль-

них занять у локації Літнього теат-

ру закладу.  

 Бажаємо успіхів у  

навчанні! Подільський Коледж - 

сучасний заклад вищої освіти!  

 

Навчальні заняття outdoors у коледжі 

 Наукова робота у студентських клубах коледжу розпочинає активну роботу 

на початку навчального року! Так, в Подільському коледжі відбулось чергове засі-

дання наукового студентського гуртка кафедри Обліку і оподаткування – студентсь-

кого науково-дискусійного клубу «БАЛАНС».  

 Члени клубу з великою зацікавленістю і увагою прослухали виступ головного 

бухгалтера коледжу Праскової Лариси Василівни «Організація роботи бухгалте-

рії бюджетної установи (навчального закладу)». Лариса Василівна надзвичайно 

ґрунтовно відповіла на всі запитання 

студентів, висловила свої поради щодо їх 

майбутньої професійної діяльності. Осо-

бливо зацікавленою була дискусія про 

професію бухгалтера та її роль в сучас-

них умовах економічного розвитку краї-

ни. Також на засіданні було ухвалено 

План роботи клубу «Баланс» на перший 

семестр 2020-2021 навчального року.  

Дякуємо студентам, членам гуртка, та науковому керівнику  

клубу Слободяну Володимиру Дмитровичу, к.е.н.,  

доценту за чудову наукову ініціативу та бажаємо успіхів у  

вашій діяльності! 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

Ірина ГУМЕНЮК 



Ст. 7 Вектор (№34) 30.09.2020 

Спортивні перемоги студентів коледжу 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Вітаємо нашого студента Подільського спеціаль-

ного навчально -реабілітаційного соціально -

економічного коледжу Матковського Івана з срібною 

перемогою!  

 12-13 вересня в Затоці Одеської області відбувся 

Чемпіонат України з пляжної боротьби серед каде-

тів, юніорів та дорослих.  

 Хмельницьку область представляли 7 спортсме-

нів!  Серед срібних призерів вільної боротьби (в/к 70 

кг) - студент Подільського коледжу Матковський Іван.  

Щиро дякуємо нашому студенту 

 за достойний результат і бажаємо наснаги,  

міцного здоров'я, перемог у спорті і  

у житті!  

 18 вересня студенти Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу взяли участь у неймовірно-

цікавому культурно-освітньому заході міста “Молодіжні сходини в Кам'янці

-Подільському”.  

 Цьогоріч вдруге в нашомі місті відбувся вказаний молодіжний форум, 

який став справжньою подією для студентства міста, адже саме на Молодіж-

них сходинах студенти з вищих навчальних закладів мали можливість поспіл-

куватися з експертами, обгово-

рити актуальні проблеми та пи-

тання розвитку молоді у місті та 

у сучасному світі!  

 Щиро дякуємо  

організаторам за чудовий  

молодіжний проєкт, ініціативу 

спрямовану на розвиток  

сучасного студентства, чудову 

традицію, яка об'єднує молодь 

навколо важливих питань  

сьогодення. 

Студенти коледжу — учасники Молодіжних сходин в Кам’янці-Подільскому 

 17 вересня в 

Подільському спеціа-

льному навчально-

реабілітаційному со-

ц і а л ь н о -

економічному коле-

джі відбулось засідан-

ня Стипендіальної 

комісії Подільського 

спеціального коле-

джу.   

 Враховуючи усі рекомендації МОЗ та МОН 

України щодо дотримання протиепідемічних та ка-

рантинних вимог та норм, засідання відбувалось у 

локації Літнього театру закладу. 

Засідання Стипендіальної комісії коледжу 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 8 Вектор (№34) 30.09.2020 

Вітаємо! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Про нас пишуть! 

 49 років до омріяного! Подільський Коледж - мрії збувають-

ся! Про перемоги, успіхи та відкриття новоствореного спортивного міні 

майданчика у Подільському коледжі, як знакову подію для закладу ви-

щої освіти на Поділлі та для міста читаємо на сторінках газети Подоля-

нин.  

 Щиро дякуємо редакції газети за увагу, за гарний відгук та поба-

жання! Так, кілька років поспіль завдяки наполегливій праці директор 

коледжу, Тріпак Мар’ян Миколайович разом активним та ініціативним 

студенством, партнерами і меценатами коледжу, працівниками закладу 

створює новітній освітній простір для студентства коледжу.  

Запрошуємо до співпраці ініціативну молодь та усіх,  

хто мріє й вірить у світле майбутнє!  

Разом переможемо усі негаразди та втілимо мрію у реальність! 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 9 Вектор (№34) 30.09.2020 

Студентська акція “Ми за мир” 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Спортивні перемоги у легкій атлетиці 

 21 вересня весь світ відзначає Міжнародний день миру. Студенти коледжу бажають всім мирного неба над 

головою та світу без агресії, війни, насильства та хвороб.  Майбутнє залежить від нас, формуймо світ разом!!!  

#Ми_за_мир#Подільський коледж#небайдужі#здолаємо все 

 ВІТАЄМО! На Чемпіонаті України з легкої атлетики, що проходив у м. Кропивницький успішно висту-

пили спортсмени Хмельниччини, серед них - студентка Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу - Чаплінцева Діана, яка виборола бронзову перемогу у забігу на 100 метрів!  

 

Вітаємо спортсменку і тренера Кравця Василя Миколайовича 

та бажаємо подальших успіхів та перемог у  

спорті, навчанні та у житті!  

Подільський Коледж 

пишається  

своїми студентами!  

Вітаємо! 

Марина ВОЛОЩУК 

Надія ПЕЩАНЮК 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYhuCX-ZdMBw8eXUgh2PbWvYFBgX3njEz8kMS0uqSSqzKf7WZkO56XI7nGbiozHNdMAyUEeJh3ThbWfuQdz-d_cTmP-4IohRcUQu71_mzzP7Go3lIsNetb9kHV6Aapqn0&__tn__=*NK-R


Ст. 10 Вектор (№34) 30.09.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Психотерапевтичний тренінг у коледжі 

Зарядись проти корупції  

 29 вересня в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціаль-

но-економічному коледжі, з дотриманням протиепідемічних та карантинних вимог, 

відбувся психотерапевтичний тренінг в рамках Всесвітнього дня здорового робо-

чого середовища за ініціативи кафедри соціальної роботи та психології.  

 Викладачі коледжу, представники кафедр соціальної роботи та психології, ка-

федри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін, 

кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики, кафедри обліку і оподатку-

вання мали змогу у сприятливій атмосфері обговорити особливості та передумови 

психічного здоров'я в колективі та організації, виконували тренінгові завдання, кому-

нікували.  

Щиро дякуємо членам кафедри соціальної роботи та психології, представникам громадської організації 

"Українська асоціація сімейних психологів" за сучасний формат проведення тренінгу.  

Дякуємо за чудовий досвід, гарні враження та корисну інформацію.  В сьогоднішній ситуації, яка склалась в 

країні, в умовах карантину, надзвичайно актуальним є досвід проходження психотерапевтичного тренінгу.  

Було круто, сучасно, цікаво, актуально! 

 «ЗАРЯДИСЬ ПРОТИ КОРУПЦІЇ» - Міжнародні ініціативи в дії!  

 Упродовж 25-26 вересня Дужева Олена Григорівна, голова циклової комісії соціальних 

дисциплін, викладач кафедри соціальної роботи та психології, до-

лучилася до участі у проєкті «ТРЕНІНГИ З НАВЧАННЯ ОСВІ-

ТЯН У ВИКОРИСТАННІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕН-

ТІВ» (тренінги у містах-чемпіонах), що реалізується громадською 

організацією «ЕдКемп Україна» за підтримки Проєкту USAID 

«Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 

«ВзаємоДія» у м.Хмельницький. Вказаний захід спрямований на 

формування доброчесного освітнього середовища. Під час заходу 

усі учасники мали змогу ознайомитись та взяти участь в апробації 

під час тренінгу оновлених антикорупційних інструментів – антикорупційного квесту 

та блоку уроків, а також дослідити поточну ситуацію потреб та викликів шкільних ко-

лективів в аспекті тем корупції та педагогіки партнерства.  

 Заходи проєкту «ТРЕНІНГИ З НАВЧАННЯ ОСВІТЯН У ВИКОРИСТАННІ АН-

ТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ» пройшли на надзвичайно високому рівні! Було 

цікаво, масштабно, пізнавально та корисно!  

Щиро дякуємо організаторам за чудову ініціативу, корисні матеріали та  

неймовірно-творчу атмосферу! Сподіваємось на подальшу співпрацю! 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 



Вітаємо з Днем народження 
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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 ба-

жаємо Вам щасливого 

сьогодні і світлого завт-

ра, 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 мирно-

го неба, 

Грошей та здоров'я ще більше,  

ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато 

дає, 

Зозуля сто років життя накує. 

Удачі, натхнення й духовного росту,  

Хай буде в житті усе легко та просто! 

Життя хай дарує чудові 

моменти, 

Яскраві емоції, гарні пре-

зенти 

І друзів найкращих, з якими  

надійно, 

Хай Господь дарує надію й тепло. 

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 

ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки! 

 Бажаємо від усієї душі тільки 

сонячних та яскравих днів, міцного 

здоров’я та життєвої наснаги, профе-

сійних успіхів та особистих творчих 

досягнень, сімейного щастя, злагоди 

та добробуту у Вашій оселі. Бажаємо 

незгасаючого інтересу до науки, но-

вих ідей та наснаги.  

Вітаємо з Днем народження 

Нехай стежки всі сте-
ляться 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 збу-
дуться всі мрії! Нехай 

успіх, радість і натхнення 
стануть постійними супу-

тниками.  

Вольську Ангелію Олександрівну  

Годнюк Ірину Валентинівну  

Гуменюк Ірину Леонтіївну 

Динич Альону Юріївну  

Пещанюк Надію Олексіївну  

Скрипника Анатолія Юрійовича  

Федорчука Віктора Миколайовича  

Марунчак Оксану Василівну 

Волощук Марину Борисівну  

Заремську Тетяну Олегівну  

Кучера Олександра Миколайовича  



Всеукраїнський день бібліотек 
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Вітаємо 

 Вітаємо викладачів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

— Гуменюк Ірину Леонтіївну, заступника директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н, 

Марунчак Оксану Василівну, викладача гуманітарних дисциплін, інженера з охорони праці та техніки безпеки, 

Палилюлько Оксану Михайлівну, в. о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології, к. істор.н., Боршуляк 

Наталію Сергіївну, викладача соціальних дисциплін з успішним проходженням авторського курсу "Роль соціаль-

ного виховання в розвитку публічної дипломатії". Участь викладачів коледжу стала можливою завдяки активній 

співпраці представників коледжу з Фондом Громадської дипломатії. Щиро дякуємо за чудовий захід.  

Сподіваємось на  

подальшу плідну  

співпрацю! 

 Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні щорічно 30 

вересня вже понад п'ятнадцять років і є професійним святом працівників 

близько 40 тисяч діючих бібліотек. 30 вересня директор коледжу Тріпак 

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

привітав завідувача бібліотекою закладу Хейлик Альону Антонівну з про-

фесійним святом та побажав наснаги, професійних успіхів та міцного здоро-

в'я, висловив найщиріші слова подяки за сумлінну та відповідальну працю. 

 Сучасна бібліотека поєднує в собі освіту та інформування, надаючи 

доступ до свого фонду, та, крім цього, відкриває електронний ресурс для 

читачів. Її функції стають значно ширшими, адже там проводять виставки, 

конференції, брифінги та творчі вечори.  

Щиро вітаємо усіх причетних до бібліотечної 

справи  

 Започатковано проведення Благодійного аукціону “Будуємо доступність разом”, який прохо-

дить за підтримки й ініціативи директора коледжу Тріпака Мар’яна Миколайовича та ГО 

"Безбарʼєрність", студентів та працівників коледжу. 

Кошти, отримані від аукціону, будуть початком збору кош-

тів для придбання спеціального автобусу для осіб з інвалід-

ністю, перераховуватимуться на рахунок Громадської орга-

нізації «Безбар’єрність» . (Реквізити: МФО 334851: ЄДР-

П О У  4 3 6 6 4 7 6 5 ;  Р / Р  I B A N :  U A 

933348510000000026000120854).  

 Ініціативне студентство Подільського коледжу про-

довжуватимуть проводити Мистецький благодійний аукціон 

«Будуємо доступність разом», на якому в якості лотів, пред-

ставлені картини, виконані у техніці енкаустики та картини 

написані аквареллю студентами коледжу. Запрошуємо! 

 Дякуємо усім, хто долучився до Мистецької  

благодійної акції "Будуємо доступність разом".  

Дякуємо усім, хто відвідав, зацікавився та 

 перейнявся нашою проблемою, підтримав нашу ідею.  

Ми цінуємо допомогу кожного!  

Благодійний аукціон 

Марина ВОЛОЩУК 

Ірина ГУМЕНЮК 

Олександр ГЛІБКА Кирило БОГДАНЮК 
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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 
нових починань і відкриттів у вашому житті. Бажаємо, 

щоб поруч з вами завжди були дбайливі і щирі друзі, уда-
ча 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 пос-

мішкою на обличчі.  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, 
радісних подій, щасливих посмішок навколо, вірних дру-

зів, 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,  
Бажаємо 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 - шви-

Хай зорями радість вас осипає, 

Природа здоров’ям наділить міц-

ним. 
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 ! 

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

Масалова Назара Артуровича 

студента Е-22 стн  групи І курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Бордаша Вячеслава Юрійовича  

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

Калинюк Анастасію Дмитрівну  

Чорненького Олега Валерійовича  

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

Алєксєєнка Юрія Юрійовича 

Коломієць Назара Анатолійовича  

студентів Е-31  групи ІІI курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Зарванського Олександра Миколайовича 

Якубовську Катерину Михайлівну   

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

Крупельницького Даніеля Олексійовича 

Наконечну Діану Сергіївну   

студентку С-32 групи ІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Кушнір Анну Юріївну  

студента Ф-11 б  групи I курсу спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

Шинкара Михайла Володимировича  

студентку О-21 б стн  групи II курсу 

спеціальності «Облік і оподаткування»  

Беженар Катерину Геннадіївну 

студентів Е-21 б стн групи II курсу спеціальності 

051 «Економіка»  

Білецького Дениса Миколайовича 

Стирника Андрія Євгеновича   

студентів П-21б  групи ІI курсу  спеціальності 

053 «Психологія»  

Волошин Марію Йосипівну 

 Гендзьору Тетяну Володимирівну 



Ст. 14 Вектор (№34) 30.09.2020 

www.posek.km.ua 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  

www.posek.km.ua 

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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Наукові досягнення 

Вітання від директора 

 Вітаємо викладача кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаменталь-

них дисциплін Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу – 

Михайлову Інну Анатоліївну, з публікацією статті у 

науковому журналі «Фізико-математична осві-

та» («Physical and Mathematical Education»), затвердже-

ного як фахове наукове видання категорії «Б» у галузі 

педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика інфо-

рматика; 13.00.10).  

 Назва статті – «Використання задач професій-

ного спрямування у підготовці фахівців еко-

номічного напряму в інклюзивному навчаль-

ному закладі» (Випуск, 2; С. 107-113).  

Вітаємо Інну Анатоліївну та бажаємо наснаги 

і успіхів у подальшій науковій роботі. 


