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Вітання 

Вітаємо  
Тріпака Мар’яна Миколайовича,  

директора коледжу, к.е.н., доцента,  

заслуженого працівника освіти України,  

з відзнакою Хмельницької обласної ради  

за відданість обраній професії,  

заслуги в реалізації завдань національної  

політики в галузі освіти,  

вагомий особистий внесок у справу навчання і 

виховання молодого  

покоління та з нагоди  

професійного свята –  

Дня працівника освіти.  

 Вітаємо Мар’яна  

Миколайовича та бажаємо  

наснаги, успіхів у професій-

ній діяльності, вірних друзів та однодумців, успіш-

ної реалізації усіх Ваших креативних та інновацій-

них ідей у сфері науки та інклюзивного навчання!  

Вітаємо! 

День працівника освіти у коледжі 

 День працівників освіти - свято, яке 

відзначається у першу неділю жовтня та встано-

влено Указом Президента України в 1994 році. 

Свято тих, хто своїм серцем і розумом формує 

завтрашній день, допомагаючи й виховуючи 

молоде покоління.  Сьогодні освітяни дбають 

про реалізацію освітньої політики держави, але, 

насамперед, роблять усе, щоб сучасна молодь 

була успішною та конкурентоздатною.  

 05 жовтня в Подільському коледжі  відбулись урочистості до Дня працівника освіти. 

З вітальним словом до усіх присутніх звернувся Тріпак Мар'ян Миколайович, директор коле-

джу, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, який привітав усіх 

з професійним святом та висловив найщиріші слова подяки усім педагогіч-

ним працівникам коледжу, вручив грамоти, подяки, грошові винагороди ка-

федрам закладу. Вперше в коледжі відбулась трансляція онлайн і усі педаго-

гічні працівники коледжу та усі охочі мали змогу дистанційно долучитись до 

участі у святі. Студенти Подільського коледжу презентували викладачам 

музичні й гумористичні творчі номери. Захід відбувся з дотриманням усіх 

карантинних та протиепідемічних норм! Щиро дякуємо за привітання та 

найкращі вітання! Подільський Коледж пишається своїми студентами! 

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

педагоги!   

 

 В умовах пандемії Covid-19 в 

коледжі продовжується навчання у 

форматі змішаного та з переважанням  

дистанційного навчання.  

 Викладачі та студенти коледжу 

зробили значний крок у форматі онлайн-навчання та активно взаємо-

діють у форматі платформи Moodle, Zoom, Google Meet.  

Так, цей навчальний рік приніс нам багато випробувань, і, основ-

не, випробування — дистанційною формою навчання, а також кому-

нікації викладачів та студентів у форматі онлайну. 

Переконаний, дорогі мої студенти, що ваші знання, наполеглива 

праця, прагнення до відкриття нового сприятимуть  успішному ово-

лодінню професійних умінь і навичок, досягненню нових вершин у 

навчанні. 

Особливо слід відмітити успіхи у навчанні новоспечених студен-

тів, адже для вас процес навчання та адаптації проходить у контексті 

запровадження змішаної форми навчання, а наразі відбувається саме 

дистанційне навчання. Сподіваюсь, що формат дистанційного на-

вчання скоро завершиться і ми знову зможемо відновити очні занят-

тя.     

Сьогодні освіта і наука України зазнає значних змін, відбувається 

реформування закладів освіти. Не втомлююсь повторювати, що саме  

український диплом вже зараз має визнання на міжнародному рівні. 

Знання, які закладаються студентам, майбутнім професіоналам в По-

дільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі, є гарним стартом  для молодого фахівця 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 

 Подільський коледж — науковий! 

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/. 

 Вітаємо Коркушка Олега Никодимовича, к.е.н., доцента, в.о. завідувача 

кафедри обліку і оподаткування, з успішним виступом на пленарному засіданні 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове та обліково-

аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції» з 

темою доповіді «Особливості організації внутрішнього аудиту на підприємст-

ві».  

 Засідання відбувалось у форматі онлайну на базі Вінницького національ-

ного аграрного університету.  

 Дуже приємно, що викладачі коледжу, висококваліфіковані фахівці, беруть 

участь та запрошені до участі у конференції, яка об’єднує широке коло провідних 

спеціалістів, нау-

ковців та пройшла 

на надзвичайно 

високому рівні.  

Щиро  

дякуємо за  

запрошення та  

сподіваємось на  

подальшу плідну  

співпрацю. 

Марина ВОЛОЩУК 



Вітання від директора 

Вектор (№35) 30.10.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

#Зарядись проти корупції 

Марина ВОЛОЩУК 

  В Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному 

соціально-економічному коледжі за ініціативи адміністрації коледжу та 

Дужевої Олени Григорівни, особи, відповідальної за протидію корупції, 

започатковано проведення серії заходів серед членів Студентської ради, 

присвячених антикорупційній тематиці.  

 Так,  01 жовтня відбувся захід присвячений темі «Корупція як 

соціальне явище».  

 В актовій залі Дужева Олена Григорівна, відповідальна особа за 

протидію корупції в коледжі, ознайомила представників Студентської 

ради із поняттям корупції як соціальним явищем, видами корупції, при-

чинами і наслідками корупції.  

 На заході студенти навчались визначати ознаки корупції, критично 

оцінювати й аналізувати інформацію.  

 Надалі молодь коледжу, ініціативні представники Студентського 

самоврядування, залучатимуться на постійній основі до подібних занять 

антикорупційного характеру, адже тема є надзвичайно цікавою для сучас-

ної молоді та викликала значний інтерес в членів Студентської ради коле-

джу.  

 Бажаємо успіхів молоді коледжу та дякуємо за  

цікаві матеріали і чудовий захід організатору та  

ініціатору запровадження в коледжі чудових заходів,  

присвячених протидії корупції -  

Дужевій Олені Григорівні. 



Дистанційне навчання у коледжі 

Вектор (№35) 30.10.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

 Дистанційне навчання в Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коледжі продовжу-

ється.  

 Під час навчання ефективно впроваджується дистанційна 

співпраця викладача і студента та упровадження різних форм і ме-

тодів у форматі дистанційного навчання.  

Працюємо, розвиваємось, впроваджуємо!  

Отже, у групі Е-31 проведено онлайн заняття з Економіки та нор-

мування праці (викладач - Годованюк Альона Володимирівна) з 

використанням платформи Zoom і Moodle.  

   Щиро дякуємо за ініціативність і навчання  

у форматі онлайну! 

 06 жовтня Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяль-

ності та Волощук Марина Борисівна, ініціатор розвитку міжнародного партнерства та діяльності коледжу у кон-

тексті розвитку партнерства та співробітництва з міжнародними організаціями, взяли участь у семінарі-тренінгу 

«Фандрайзинг. Написання проєктів. Успішні кейси».  

 Організатори заходу: Національний Еразмус+ офіс в Україні,  Сумсь-

кий національний аграрний університет, Національний контактний пункт 

Горизонт 2020 за тематичним напрямом, «Інформаційні та комунікаційні 

технології», КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національний контактний пункт Го-

ризонт 2020 за тематичним напрямом, «Клімат, оточуюче середовище та ефе-

ктивність використання ресурсів і сировини», КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, Львів-

ський національний університет імені Івана Франка. 

 Розвиток міжнародної діяльності Подільського коледжу відбувається 

за активної і натхненної ініціативи директора коледжу - Тріпака Мар'яна 

Миколайовича, к.е.н, доцента, заслуженого працівника 

освіти України.   

Ключова теза семінару- тренінгу —  

"ГРАНТИ НЕ ДАЮТЬСЯ. ГРАНТИ ОТРИМУЮТЬСЯ 

У ЖОРСТКІЙ КОНКУРЕНЦІЇ".  

 Учасники семінару ознайомились та взяли участь у 

обговоренні наступних питань: Фандрайзинг у сфері осві-

ти, інтеграція Сумського НАУ в міжнародний освітній 

простір, Проєкти Erasmus+ CBHE KA 2, rom Theoretical-

Oriented to Practical Education in Agrarian Studies (TOPAS) 

Improving skills in laboratory practice for agrо-food special-

ists in eastern Europe (Ag-Lab); презентація проєктів 

конкурсу 2020 INTERADIS «Інтеграція та адаптація 

іноземних студентів», CLIMAN «Синергія освітніх, 

наукових, управлінських та промислових компонентів 

для управління кліматом та запобігання зміні кліма-

ту», COOPERA «Інтеграція дуальної вищої освіти в 

Молдові та Україні», презентація проєкту INTERADIS 

«Інтеграція та адаптація іноземних студентів» та ін.  

 Семінар-тренінг спрямований на ознайомлення 

та розвиток партнерства у контексті імплементації 

спільних міжнародних ПРОЄКТІВ ЗАДЛЯ ПОКРА-

ЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ та навчання підготовки конкурсних заявок у контексті участі у конкурсах, запропоно-

ваних Erasmus+ . 

Щиро дякуємо за запрошення та обмін цінним досвідом у написанні та імплементації міжнародних проектів. 

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!  

Міжнародний семінар-тренінг 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 



Перевірка у Подільському коледжі 

Вектор (№35) 30.10.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Мистецька онлайн-акція “Будуємо доступність разом” 

Ірина ГАРБАРЕЦЬ 

Ст. 5 

Кирило БОГДАНЮК 

 У період з 14 по 16 вересня відбулась перевірка на-

вчальних закладів представниками управління Державної 

служби якості освіти у Хмельницькій області щодо ство-

рення в навчальних закладах безпечних умов для вихован-

ців, учнів, студентів, педагогічних та інших працівників з 

урахуванням епідемічної ситуації в регіоні.  

 На виконання п. 1 доручення прем'єр-міністра Украї-

ни від 04.09.2020 року № 37133/0/1-20, та розпорядженням 

голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 

14.09.2020 № 693/2020-р була створена регіональна моніто-

рингова група з метою моніторингу питання щодо створен-

ня безпечних умов для учасників освітнього процесу у за-

кладах освіти, яка відвідала також Подільський спеціальний 

коледж .  

 У результаті перевірки експерти відзначили 

досвід Подільського спеціального коледжу як окре-

мий позитивний приклад. За висновком експертів у 

закладі на високому рівні організовано побут вихова-

нців у гуртожитку, заклад повністю забезпечений 

засобами індивідуального захисту для вихованців та 

педагогічних працівників, організовано медичне за-

безпечення, організовано навчання у дві зміни та 

дистанційне навчання у MOODLE та ін.  

Щиро дякуємо за високу оцінку.  

Ми високо цінуємо Вашу увагу до нашого закладу 

вищої освіти.  

 За ініціативи директора коледжу Тріпака Мар’яна Миколайовича, к.е.н., доцента, 

заслуженого працівника освіти України, ГО ЗПІМІ «БЕЗБАРʼЄРНІСТЬ" та студентства 

Подільського спеціального коледжу започатковано 

Мистецьку онлайн-акцію «Будуємо доступність ра-

зом». Запрошуємо всі охочих долучитися до нашої 

онлайн-акції й придбати картини, виконані у техніці 

енкаустики (малювання гарячою праскою) та картини, 

написані аквареллю студентами коледжу. 

 Кошти, отримані від благодійної онлайн-акції, 

будуть благодійним внеском для придбання спеціаль-

ного автобусу для осіб з інвалідністю, перераховувати-

муться на рахунок Громадської організації 

«ЗПІМІ«Безбар’єрність». До вашої 

уваги реквізити для онлайн оплати картин. 

Реквізити: 

МФО 334851:  

ЄДРПОУ 43664765;  

Р / Р  I B A N :  U A 

933348510000000026000120854 

За довідками звертайтесь за телефо-

нами:  

0636473393-  Олександр Глібка 

0666726239- Кирило Богданюк 

Також будемо дуже вдячні, Вам за 

Ваші РЕПОСТИ!!! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006503403803&__cft__%5b0%5d=AZWn9JJqQmAyjHYvP6wd_M4vDH-9bRqCiNyDRIxEmLdtkzxNFTI0fyPmzACKf6C4EXtiWeGgbt0fI0wN0_zBHm2ORsDOUwds45Q5x8SkLYcfUO8CPMcNdRmVa-VSNXveSIY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009298039523&__cft__%5b0%5d=AZWn9JJqQmAyjHYvP6wd_M4vDH-9bRqCiNyDRIxEmLdtkzxNFTI0fyPmzACKf6C4EXtiWeGgbt0fI0wN0_zBHm2ORsDOUwds45Q5x8SkLYcfUO8CPMcNdRmVa-VSNXveSIY&__tn__=-%5dK-R


Ст. 6 Вектор (№35) 30.10.2020 

Вітання від директора 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Подарунки від директора! 

Ірина ГУМЕНЮК 

 13 жовтня директор коледжу Тріпак Мар'ян Миколайо-

вич, к.е.н, доцент, заслужений працівник освіти України, приві-

тав з прийдешнім святом Покрови Пресвятої Богородиці, з Днем 

козацтва та з Днем захисника України й вручив грошові винаго-

роди.  

 У зв'язку з карантинними та протиепідемічними заходами 

почесну місію привітання та вручення грошових винагород чоло-

вікам-викладачам кафедр Мар'ян 

Миколайович доручив завідувачам 

та представникам кафедр закладу. 

  Мар'ян Миколайович 

побажав наснаги, міцного здоров'я, 

сили і терпіння та, незважаючи на 

обставини, продовжувати прямувати 

до професійного та життєвого успіху.  

Вітаємо!  



Ст. 7 Вектор (№35) 30.10.2020 

Регіональний молодіжний форум 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 15 жовтня у форматі онлайну в Подільському 

спеціальному коледжі 

відбувся Регіональ-

ний молодіжний фо-

рум "Наука та інно-

вації в умовах панде-

мії COVID-19". Мета 

проведення заходу - 

об'єднання студентів, 

молодих науковців, що розпочали свій шлях у науці, 

навколо проблем розвитку економіки, аудиту, соціаль-

ної сфери та психології, освіти і науки тощо. в умовах 

Covid-19.  

 З вітальним словом до усіх учасників звернувся 

директор коледжу - Тріпак Мар'ян Миколайович, 

к.е.н., доцент, заслуже-

ний працівник освіти 

України, який відзначив 

актуальність теми фору-

му, презентував власне 

бачення щодо вирішен-

ня питань та закликав 

студентів до активного 

та жвавого обговорення 

під час форуму.  

 Усіх присутніх онлайн також привітала Гуме-

нюк Ірина Леонтіївна, к. е. н., заступник директора з 

наукової, інноваційної та міжнародної діяльності По-

дільського коледжу; Лучик Світлана Дмитрівна, д. е. 

н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Чернівецького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ; Любезна Ірина Василівна, к. е. н., доцент, 

Західноукраїнський національний університет; Файден 

Людмила Дмитрівна – завідуюча виробництвом, ТОВ 

"Тріада - МК", смт. Муровані Курилівці, Вінницька 

обл. Актуальність проблематики форуму також відзна-

чили завідувачі кафедр коледжу: Комарніцька Люд-

мила Миколаївна – в.о. завідувача кафедри інформа-

ційної діяльності, документознавства і фундаменталь-

них дисциплін, к. ф. н., викладач; Коркушко Олег Ни-

кодимович – в.о. завідувача кафедри обліку і оподатку-

вання, к. е. н., доцент, викладач; Тимків Андрій Олек-

сандрович – в.о. завідувача кафедри фінансів, економі-

ки та економічної кібернетики, к.е.н., викладач; Пали-

люлько Оксана Михайлівна  – в.о. завідувача кафед-

ри соціальної роботи та психології, к. істор. н., викла-

дач; Бачинська Олена Миколаївна – к. е. н., коорди-

натор студентської наукової роботи Подільського коле-

джу.  

 Робота на форумі та обговорення доповідей від-

бувалась за наступними напрямами: економіко-

аналітичним, природничим, соціально-психологічним.  

 Усі учасники форуму інтенсивно дискутували та 

аргументовано 

в і д с т о ю в а л и 

свою точку зо-

ру у питанні 

щодо розвитку 

економіки, ау-

диту, соціаль-

ної сфери та 

п с и х о л о г і ї , 

освіти і науки в 

період завер-

шення пандемії.  

Щиро дякуємо гостям заходу, колегам, партнерам за 

співпрацю та змістовні коментарі під час обговорення 

студентських доповідей.  

Висловлюємо подяку студентам Подільського  

коледжу, які майстерно готували наукові доповіді та 

презентації для обговорення на форумі.  

 П р и є м н о , 

що до участі у 

форумі долучи-

лись студенти 

Ч е р н і в е ц ь к о г о 

т о р г о в е л ь н о -

економічного ін-

ституту КНТЕУ і 

Західноукраїнсь-

кого національного університету та продемонстрували 

власні наукові пошуки у дослідженні тем. 

 Дякуємо вам за чудові доповіді.  

Щиро дякуємо усім викладачам кафедр коледжу за 

коментарі та жваве обговорення актуальних тем.  

Сподіваємось, що проведення такого форуму стане 

гарною щорічною традицією, як наукової події для 

студентів не лише регіону, а й України.  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 8 Вектор (№35) 30.10.2020 

Науковий симпозіум 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 22 жовтня в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі у 

форматі онлайну відбувся науковий симпозіум «Роль ООН в сучасному світі», присвяченого 75-річчю від дня за-

снування Організації Об’єднаних Націй.  

 Відкрила захід Комарніцька Людмила Миколаївна, кандидат філол. н., 

в.о. завідувача кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фунда-

ментальних дисциплін Подільського коледжу. З вітальним словом до усіх при-

сутніх звернулась Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з науко-

вої, інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н., передала вітання від дирек-

тора коледжу Тріпака Мар'яна Миколайовича, к.е.н., доцента, Заслуженого 

працівника освіти України та підкреслила актуальність теми обговорення і дос-

лідження й побажала успіху у роботі симпозіуму.  

Робота симпозіуму передбачала пленарні доповіді, роботу у секціях за напрям-

ками: Передумови та історія створення Організації Об’єднаних Націй; 

Структура і основні напрямки діяльності ООН на сучасному етапі.  

 Захід відбувся за ініціативи колективу кафедр інформаційної діяльності, документознавства і фундаменталь-

них дисциплін та кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального коледжу. На заході в актив-

ному обговоренні тем доповідей брали участь також представники вищих навчальних закладів, науковців міста.  

Дякуємо усім за участь, цікаві доповіді, наукові ідеї та інноваційні наукові проєкти.  

Бажаємо усім учасникам симпозіуму успіху у подальшій науково-дослідній роботі!  

Сподіваємось на плідну співпрацю!  

Передвиборчі програми кандидатів  
на посаду Голови Студентської ради  

Вибори до Студентської ради 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 9 Вектор (№35) 30.10.2020 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Відкриття кабінету психологічної служби коледжу 

 Осінні дива продовжуються! Як тільки закінчиться суворий каран-

тин в коледжі відкриють чудовий майданчик для Паралімпійського виду 

спорту під назвою "БОЧЧЕ".   

 Подарунок директора для наших студентів Подільського коледжу, 

які пересуваються на візочках.  Наші діти мають бути майбутніми чемпіо-

нами, а ми маємо творити і робити все щоб їм було комфортно навчатись, 

займатись спортом і реалізувати свою золоту студенську молодість на від-

мінно незалежно від бар'єрів.  

Отже, "Безбар'єрність" - основна моя мета, яку необхідно реалізувати 

у всьому нашому місті "Квітка на камені"! 

 Осінь також багата на подарунки. Подарунок від директора для Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу  -  новий кабінет психологічної служби коледжу.   

 Ми думаємо і дбаємо за наших дітей сиріт, які навчаються у нашому 

чудовому коледжі. Наші діти і наші працівники психологічної служби 

(соціальний педагог, психолог і фахівець з моніторингу якості освіти) ма-

ють мати комфортні умови для спілкування... і це запорука ефективної ро-

боти і виховання майбутньої еліти нашого міста і України. 

 

Бажаємо успіху психологічній службі коледжу, наснаги  

та нових звершень! 

Майданчик для бочче 

Мар’ян ТРІПАК 

Мар’ян ТРІПАК 



Ст. 10 Вектор (№35) 30.10.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Нагородження спортсменів  

Тренінг та курси Першої допомоги у рамках Міжнародного проєкту 

 23 жовтня відбулось нагородження спортсменів «Інваспорт» Кам’янця-Подільського, які є членами збір-

ної Хмельницької області за підсумками 2020 року.  

 Приємно, що серед нагороджених — студенти та викладачі Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу.  

 Грамоти та подарунки успішним спортсменам і тренерам вручила директорка Хмельницького регіонально-

го центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Тетяна Ольхова.   

 Отже, спортсмени отримали дипломи, спортивні форми, взуття, тенісні ракетки, волейбольні та футбольні 

м’ячі. Тетяна Петрівна привітала спортсменів та побажала, незважаючи на важкий рік, продовжувати сміливо 

тренуватися, йти до своєї мети!  

Вітаємо! Коледж пишається своїми студентами та викладачами! Успіхів усім! 

 23 жовтня колектив Подільського спеціального 

коледжу з дотриманням усіх карантинних вимог, взяв 

участь у заходах фундації Pomoc 

Maltańska- Maltańska Służba Me-

dyczna та Мальтійської Служби 

Допомоги, які реалізуються її 

представниками в рамках проекту 

"Підтримка anty COVID-19 за-

ходів".  

 Працівники коледжу озна-

йомились з основами та правила-

ми поведінки у кризових ситуаці-

ях, оволоділи навичками першої 

допомоги постраждалим у надзви-

чайних ситуаціях.  

 Метою проекту є зменшення наслідків пандемії 

коронавірусу і зміцнення потенціалу реагування суспі-

льства на кризові ситуації.  

 Фундаментальною частиною проекту, крім про-

стого постачання засо-

бів особистого захисту і 

основного діагностично-

го устаткування, є підго-

товка в області превен-

тивних дій, основної 

діагностики і процедур, 

пов'язаних з COVID-19, 

а також з першої допо-

моги у станах загрози 

життю і здоров'ю.  

Щиро дякуємо представникам Фундації за  

чудовий проект, цінні знання і навики, якими  

повинна володіти кожна людина, кожен свідомий  

громадянин держави.  

Дякуємо вам! Сподіваємось на подальшу  

плідну співпрацю!   

Марина ВОЛОЩУК 

Олена ДУЖЕВА 



Вітаємо з Днем народження 

Ст. 11 Вектор (№35) 30.10.2020 
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, 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 біль-

ше,  

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, професійних успіхів та 

особистих творчих 

досягнень, сімейного 

щастя, злагоди та 

добробуту у Вашій 

оселі. Бажаємо незга-

саючого 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 сер-
ця 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. 

Годованюк Альону Володимирівну  Палилюлько  

Оксану Михайлівну  

Сидорук  

Людмилу Миколаївну 

Старик Оксану Вікторівну  

Фаін Альбіну Володимирівну  

Брудніцьку Ларису Іванівну  

Хейлик Альону Антонівну  

Пушкар Інну Миколаївну  

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! 
 

Твердохліб Людмилу Василівну  

Новаковську Ірину В’ячеславівну  
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Міжнародний онлайн-диспут 

 27 жовтня в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі  від-

бувся МІЖНАРОДНИЙ ОН-ЛАЙН ДИСПУТ  “ФІНАНСОВА 

ІНТЕГРАЦІЯ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ 

(Польща-Україна)”.  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернулась Ірина Леон-

тіївна Гуменюк, заступник директора з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності, к.е.н., яка передала вітання від директора 

коледжу - Тріпака Мар'яна Миколайовича, заслуженого праців-

ника освіти України, к.е.н., доцента, та підкреслила актуальність 

обговорення теми диспуту та новизну формату проведення заходу. 

 Міжнародний диспут проводився у форматі онлайну з вико-

ристанням платформи ZOOM.  

 Модератор диспуту - Андрій ТИМКІВ – кандидат економіч-

них наук, в. о. завідувача кафедри фінансів економіки та економіч-

ної кібернетики.  

 Понад 40 учасників заходу активно обговорювали доповіді 

спікерів:  

 Ігора КРАВЧУКА – доктора економічних наук, професора 

кафедри управління організаційними інноваціями, завідувача лабо-

раторії фінансів, Технологічно-природничий університет (м. Бид-

гощ, Польща) - ФІНАНСОВА ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКО-

МУ СОЮЗІ ; 
 Василя ІЛЬЧИКА  - бізнес-тренера СК "ТАС", керівника аге-

нтства страхових та туристичних послуг, організатора студії розвит-

ку підприємництва "Чудовий ранок" (м. Кам’янець-Подільський, 

Україна) - СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ СТРАХО-

ВИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ; 

 Андрія ДЕРЛИЦІ – кандидата економічних наук, доцента 

кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики Подільсько-

го коледжу, докторанта кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Західноукра-

їнський Національний Університет (м. Тернопіль, Україна) -

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ 

НАУКИ У ЗАХІДНУ НАУКОВУ ПАРАДИГМУ. 

 Захід проведено за ініціативи кафедр коледжу: кафедри фінан-

сів, економіки та економічної кібернетики та кафедри обліку і опода-

ткування. На заході були присутні також представни-

ки різних кафедр коледжу. 

Дякуємо усім за надзвичайно сучасну тематику  

доповідей, обговорення та плідні дискусії.  

Сподіваємось на подальшу співпрацю! 

Марина ВОЛОЩУК 
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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 ! 

студента Е-11  групи І курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Фабіянова Валентина Анатолійовича 

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

Семенюка Дмитра Валерійовича  

студентів  групи С-12  І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Зозулю Андрія-Ігора Васильовича 

Костюка Юрія Володимировича  

студентку  групи С-11  І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Мосійчук Аліну Костянтинівну 

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

Лисюка  Максима  Володимировича  

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

Охотську Анастасію Сергіївну  

Петрика Артема Руслановича  

студентку О-33 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Чугу Марину Сергіївну  

студентів Е-21 групи ІІ курсу  спеці-

альності 051 «Економіка»  

Макеєву Людмилу Михайлівну 

Сивака Віталія Сергійовича  

студентку С-22 групи ІІ курсу спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Побережну Анну Олегівну  

студентку Е-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

Воробйову Олександру Василівну  

Калинюка Валентина Богдановича  

студента О-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Хитрук Аліку Русланівну  

студентку  групи С-31  ІІІ курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

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. 

Іванову Богдану В’ячеславівну 

Шерстюк Марію Олександрівну  

студентів  групи С-32  ІІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  
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Вітаємо з Днем народження 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

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

marinavoloshchuk@i.ua  або marinabormv@gmail.com  

Слово редактора 

 

Над номером працювали: 
 

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

директор коледжу 

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

діяльності, викладач 
Кирило Богданюк: голова громадської організації “Безбар’єрність” 

Гарбарець Ірина Алініївна: заступник директора з навчальної роботи, викладач 
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Вітаємо з Днем народження 

Пляцевого Олександра Петровича  Фалінську Ірину Миколаївну  

Рачук Ірину Володимирівну  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Богданюк Катерину Володимирівну  

Вітаємо з Днем народження 

Боярську Броніславу Іванівну  

Дозвольте вас сьогодні привітати, 

Міцного вам здоров’я побажати, 

Відвертих слів і щирого кохання, 

Безхмарних днів, удачі, процвітання, 

Щоб в домі було затишно і мило, 

Щоб вам доріжку щастя про-

стелило, 

Нехай турботи не завадять 

жити, 

Бажаємо щороку молодіти, 

Хай друзі будуть не лише у 

свято, 

Живіть чудово, радісно, бага-

то! 

З днем народження вітаєм, 

Миру й радості бажаю. 

Бажаєм теплих ясних днів 

І романтичних вечорів. 

 

Удача хай не покидає, 

Хай серце радість зігріває. 

Любов у домі процвітає, 

А лихо геть хай відлітає. 

 

Бажаєм успіху й достатку, 

Всіх благ, кохання та добра. 

Хай добрим буде кожен крок 

До здійснення своїх думок. 
 

Хай дім ваш буде щирим 

і привітним, 

І кохання в ньому хай 

розквітне, 

Хай збереться за столом 

рідня, 

Буде повним, радісним життя! 

З днем народження 

сердечно вас вітаєм, 

Щиро радості і щастя 

побажаєм, 

І здоров’я щоб міцним 

було, 

А життя, як маків цвіт, цвіло! 

Щоб збувались мрії і бажання, 

Не втрачались віра, 

сподівання, 

Серце радість щед-

ро полонила, 

Бог давав і розуму, і 

сили! 


