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Вітання 

 Вітаємо Скрипника Анатолія Юрійовича, д. істор.н., доцента, ка-

федри фундаментальних та спеціаль-

них дис ципл ін  Под ільского 

с п е ц і а л ь н о г о  н а в ч а л ь н о -

р е а б і л і т а ц і й н о г о  с о ц і а л ь н о -

економічного коледжу, який успішно 

п р о й ш о в 

міжнародне он-

лайн-стажування 

у  п е р і о д  з 

08.02.2021р. по 

12.02.2021 р. на 

базі Університету 

економіки в Бидгощі. Тема стажування: "Європейська 

та польська системи вищої освіти: практика, досвід, 

інноваційні методи навчання".  

Вітаємо нашого колегу та бажаємо успіхів, наснаги, 

нових звершень у контексті впровадження євроінтеграційних науково-

дослідних ідей, планів та технологій. 

Марина ВОЛОЩУК 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№40) 31.03.2021 

Співпраця 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 В умовах карантину розвиваєть-

ся он-лайн навчання. В нашому закладі 

ми запровадили змішане навчання у 

березні, задля забезпечення вибору для 

здобувачів освіти, створення умов для 

академічної свободи студента. І хоч цей 2020-2021 навчальний рік 

приносить нам багато випробувань, труднощів, однак, висловлюю 

студентському і викладацькому колективу слова щирої подяки за 

наполегливу працю у режимі он-лайну, бажання розвиватись, працю-

вати, мріяти та досягати вершин. 

Ми звикли до викликів сучасності. І в умовах пандемії у режимі 

он-лайну у форматі комунікації з використанням платформ Moodle, 

Zoom, Google Meet відбуваються лекційні, семінарські, практичні 

заняття, а також культурно-освітні та науково-дослідні заходи. 

Щиро вдячний студентам та викладачам коледжу за активну робо-

ту з професіоналами-практиками, а також діалог здобувачів освіти з 

практиками, завдяки якому відбувається практична фахова підготов-

ка здобувачів освіти впродовж року, розвиваються елементи дуально-

го навчання в коледжі. Це крутий результат для нас — дружньої сім’ї 

коледжу, сім’ї професіоналів. 

 Коледж пишається своїми студентами, які постійно розвивають-

ся, здобувають особисті перемоги  попри всі обставини, вдосконалю-

ють свої знання, здобувають загальні та спеціальні компетентності, 

зустрічаються з професіоналами-практиками, переймаючи у них без-

цінний досвід. 

Бажаю усім міцного здоров’я, наполегливої праці і навчання,  на-

снаги, миру і світла, здійснення мрій та нових успішних проєктів у 

житті та у професії, всіх благ! 

Разом ми подолаємо усі негаразди, біди та надзвичайні ситуації. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Благодійний вечір та благодійна акція 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Ст. 2 

Олександр ГЛІБКА 

 04 березня 2021 року в м.Кам’янець-Подільський у ресторані "ЛЯмажор" відбувся благодійний вечір, органі-

заторами якого стали практичні психологи «Психологічної студії «Динаміка»» та викладачі Подільського спеціаль-

ного навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу Наталія Жиляк, Юліана Власенко та Катери-

на Сукеник. Це був вечір, присвячений жінкам, де виступали цікаві спікери, відбувся показ нової колекції весна-

літо 2021 від бренду Андре Тан та був проведений благодійний аукціон.  

Спонсорами аукціону виступили: Оксана Слободянюк, Ірина 

Соко, Олена Кумашян, Олена Самсонюк, Світлана Баланн, Олена 

Димчук, Алла Сулимко, Аліса Шептяк, Яна Козловська, Каріна 

Гулицька, Наталія Славіна, Ірина Войцехівська, Крістіна Корит-

кіна, Яна Трофанчук та ін. 

НА БЛАГОДІЙНОМУ ВЕЧОРІ БУЛО ЗІБРАНО  

РЕКОРДНУ СУМУ 12400 ГРИВЕНЬ!!! 

 Всі зібрані кошти організатори заходу передали нашій 

громадській організації "Захист прав та інтересів молоді з інвалі-

дністю "Безбар’єрність", на придбання спеціального автобусу 

для перевезення по місту студентів з інвалідністю.  

Ми безмежно вдячні всім спонсорам, організаторам, та не 

байдужим жителям міста, які долучилися до благодійного 

вечора!!! Також хочемо подякувати Марині Фатіній, яка під-

тримує наш проєкт з самого початку!!! 

Партнерство та впровадження елементів 

дуальної освіти та благодійний  

проєкт в дії! 

 04 березня, в рамках підписаного дого-

вору кафедри соціальної роботи та психоло-

гії з психотерапевтом Міжнародного товарис-

тва Кататимного переживання образів та іма-

гінативних методів в психотерапії і психології 

(МТКПО), Інституту розвитку символдрами і 

глибинної психології (ІРСГП) Людмилою 

Антонівною Липовською, відбулось заняття 

на тему "Символи та їх вплив на особис-

тість". Людмила Антонівна ознайомила сту-

дентів спеціальності 053 "Психологія" та 231 

"Соціальна робота" Прокопову Анастасію, 

Шевченко Анну, Моргуна Владислава з 

особливостями аналізу символів, які 

з‘являються у снах, коротко ознайомила з 

теорією психоаналізу сновидінь Фрейда та 

Юнга. Людмилою Антонівною у співпраці з 

кафедрою соціальної роботи та психології 

реалізується Благодійний проєкт "Діалог з 

психологом-психотерапевтом" у контексті 

безкоштовних зустрічей з Людмилою Антоні-

вною (щочетверга). Щиро дякуємо Вам за 

Ваш професіоналізм, небайдужість до про-

блем студентів, за цінні ідеї та щире серце, 

турботу про здобувачів освіти коледжу.  

Сподіваємось на успішну реалізацію  

проєкту і подальшу плідну співпрацю! 



Он-лайн Міжнародний круглий стіл 

Вектор (№40) 31.03.2021 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

Марина ВОЛОЩУК 

 04 березня в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коледжі 

відбувся Міжнародний круглий стіл (International round 

table) «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ: 

ПАРТНЕРСТВО, СТРАТЕГІЇ, МЕТОДИКИ 

(УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ)». 

 Захід відбувся за ініціативи Мар'ї Нестерової, д. 

філос. наук, професо-

ра, академічного коор-

динатора проєкту Жан 

М о н н е  П р о є к т 

«Європейські цінності 

різноманіття та інклю-

зії для сталого розвит-

ку», Професора Кафе-

д р и  Ж а н а  М о н н е 

«Соціальні та культурні 

аспекти Європейських 

Студій», (Національний 

педагогічний універси-

тет імені М. П. Драгома-

нова) та Марини Воло-

щук, ініціатора та координатора міжнародної діяльності 

коледжу, викладача кафедри соціальної роботи та психо-

логії, а також директора коледжу Тріпака Мар'яна Ми-

колайовича, к.е.н., доцента; колективу кафедри соціа-

льної роботи та психології; в.о.завідувача кафедри Па-

лилюлько Оксани Михайлівни, к.істор.н.; заступника 

директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяль-

ності, Гуменюк Ірини Леонтіївни.  

 Круглий стіл проведений в рамках імплемента-

ції проєкту напряму Жана Монне «Європейські цін-

ності різноманіття та ін-

клюзії для сталого розвит-

ку» Erasmus+ Jean Monnet 

Project “European Values 

of Diversity and Inclusion 

for Sustainable Develop-

ment” (EVDISD) 620545-

E P P - 1 - 2 0 2 0 - 1 - U A -

EPPJMO-PROJECT та у 

співпраці із проєктом- 

Кафедра Жана Монне 

«Соціальні та культурні 

аспекти Європейських Сту-

дій» “Social and Cultural 

Aspects of European Stud-

ies”(SCAES) 620635-EPP-1

- 2 0 2 0 - 1 - U A - E P P J M O -

CHAIR. Впродовж кругло-

го столу обговорювались 

наступні питання: особли-

вості інклюзивної освіт-

ньої моделі ЄС та України, 

стратегії та методики робо-

ти з особами з інвалідніс-

тю (з порушенням зору, 

слуху, опорно-рухового 

апарату та ін.), соціально-

емоційне навчання (social-

emotional learning) і тенде-

нції його розвитку; здоро-

в'язберігаючі технології в 

корекційній роботі з здобувачами освіти, у тому числі 

вищої освіти та ін.  

 Під час пленарного 

засідання круглого столу до-

повідачі та усі учасники захо-

ду поділились практичними 

рекомендаціями, соціокуль-

турними спостереженнями та 

окреслили майбутні напрям-

ки співпраці.  

Висловлюємо найщиріші слова подяки усім учасни-

кам Міжнародного круглого столу та бажаємо  

успіхів у подальшій професійній роботі у контексті 

реалізації науково-дослідних проєктів й  

сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!  

 Окрема подяка пані Мар'ї Нестеровій за  

відкритий і щирий діалог та сучасний  

формат комунікації. 
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Благодійний проєкт до Міжнародного жіночого дня  

Олександр ГЛІБКА 

Марина ВОЛОЩУК 

 03 березня в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбувся 

благодійний проєкт до Міжнародного жіночого дня, який від-

значається 08 березня щорічно.  

 Авторами Благодійного проєкту стали небайдужі, ініці-

ативні волонтери, які працюють у галузі краси, є справжніми 

професіоналами, які прагнуть зробити світ добрішим, доступні-

шим та щасливішим.    

 У стінах коледжу Проєкт відбувся за підтримки директора 

коледжу Тріпака Мар'яна Миколайовича, к.е.н., доцента, За-

служеного працівника освіти України, спрямований на створення 

нових образів, утвердження краси, Весняного настрою та розумін-

ня того, що світ навколо — чудовий, прекрасний, неймовірний. 

Для багатьох учасниць проєкту, студенток Подільського коледжу, 

такі перевтілення були лише мрією! 

 До ініціативної команди Благодійного проєкту увійшли 

неймовірні, професіональні та майстерні візажисти і перукарі, 

професіональні фотографи й відео оператори, дизайнери, дизай-

нери одягу та інтер’єру, представники фешн-індустрії, фуд-

індустрії (Аля Візажист-Стиліст - організатор проєкту; Ivanka 

Solonenko, Валерій Волошин, Алина Руд, Vadym Koshelevskyi, 

Дмитро Галило, @grideldecor (декорації), @defile_kp (сукні), ron-

insushiua (суші) та ін.). 

 Висловлюємо найщиріші слова подяки усім, хто долучився 

до реалізації цього проєкту та Світлані Бугаєць-Свєтлічкіній, 

волонтеру, яка реалізувала чудовий проєкт!!! 

 Дякуємо голові та членам ГО ЗПІМІ “Безбар’єрність” за 

підтримку чудового проєкту для розвитку молоді коледжу.  

ДЯКУЄМО, усій команді за такий неймовірний подарунок 

для чарівних дівчаток, студенток 

коледжу! 

Особливо хочеться подякувати, Вам, 

організаторам благодійного проєкту, 

за те, що саме через Вашу ідею  

зробити добру справу та подарувати 

красу напередодні свята Весни, 

ЗДІЙСНИЛИСЯ МРІЇ БАГАТЬОХ  

УЧАСНИЦЬ ПРОЄКТУ!!! 

ПРАЦЮЄМО ДАЛІ І РЕАЛІЗУЄ-

МО ЩЕ НЕ ОДИН ПРОЄКТ  

РАЗОМ! Сподіваємось на подальшу 

співпрацю! 

https://www.facebook.com/marian.tripak?__cft__%5b0%5d=AZXGOUf11v43S18lDZPdKCVDNSB8qdzqZRksM7j1gHL_67C_Gyjcpm7TJsFEixqAva2Fu_QkyclFUnRHl0LKHBOX4GN4VehHXeEHfv7abF_6svYvEBca_wxvUKONb8OA3Hc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014801768738&__cft__%5b0%5d=AZXGOUf11v43S18lDZPdKCVDNSB8qdzqZRksM7j1gHL_67C_Gyjcpm7TJsFEixqAva2Fu_QkyclFUnRHl0LKHBOX4GN4VehHXeEHfv7abF_6svYvEBca_wxvUKONb8OA3Hc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/po.priypd.barrier.free?__cft__%5b0%5d=AZXGOUf11v43S18lDZPdKCVDNSB8qdzqZRksM7j1gHL_67C_Gyjcpm7TJsFEixqAva2Fu_QkyclFUnRHl0LKHBOX4GN4VehHXeEHfv7abF_6svYvEBca_wxvUKONb8OA3Hc&__tn__=-%5dK-R
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 Онлайн-марафон “Єднаймо душі словом Кобзаря!” 

Марина ВОЛОЩУК 

Підвищення кваліфікації 

Марина ВОЛОЩУК 

 Подільський спеціальний  навчально-реабілітаційний соціаль-

но-економічний коледж долучився до літературного онлайн-

марафону, присвяченого пам’яті Тараса Шевченка «Єднаймо душі 

словом Кобзаря!».  

 Тарас Шевченко – огненне слово, благовісне і пророче, жива 

пісня українського народу, його душа, правдива і щира.  

 Кобзар Шевченка - національна Біблія України, книга невиче-

рпна, книга на віки, голос і думи наші. Поезія Шевченка розлита пов-

сюдно, вона в наших піснях,у глибинних, найзаповітніших помислах 

кожного, на Майдані, в зоні АТО, в радощах і горі матерів, в скупій 

сльозі батька, тривогах, сподіванням неньки-України.  

Щиро дякуємо нашим студентам за щирі виступи,  

декламування поезії Т.Г.Шевченка. Ви - неймовірні, талановиті, 

обдаровані, яскраві. Коледж пишається своїми студентами!  

Відкрите бінарне заняття 

 04 березня в Подільському спеціальному  навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі відбулося відкрите бінарне заняття на тему: "Виробничий тра-

вматизм та професійні захворювання".  

 Викладач вищої категорії кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін 

Марунчак Оксана Василівна та викладач другої категорії кафедри соціальної роботи 

та психології Боршуляк Наталія Сергіївна провели дане заняття у діалозі з фахівцями-

практиками.  Запрошені гості, заступник директора з питань охорони праці ПП консалти-

нгового центру безпеки праці Анто-

шків Олег Павлович та страховий 

експерт з охорони праці Кам’янець-

Подільського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціаль-

ного страхування України в Хмель-

ницькій області Кондратюк Сергій 

Юрійович, розкрили практичні ас-

пекти теми та надали поради від експертів з теми заняття.   

 Під час відкритого заняття відбувався активний діалог 

студентів та професіоналів-практиків.  

Дякуємо за цікаву практичну інформацію, цінні ідеї, плідний діалог.  

Сподіваємось на подальшу співпрацю! 

Альбіна ФАІН 

Марина ВОЛОЩУК 

 Вітаємо викладачів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

з успішним проходженням навчання та підвищенням кваліфікації у форматі онлай-

ну, з використанням платформи ZOOM, у Тернопільському національному педаго-

гічному університеті імені 

Володимира Гнатюка у 

період з 19 лютого по 06 

березня 2021 року. Виклада-

чі коледжу пройшли Модуль 

"Сучасні ІКТ в осві-

ті" (цифрова компетентність), ознайомившись та здобувши 

компетентності стосовно практичного використання Інтер-

нет ресурсів та платформ у сучасному освітньому процесі, в 

якому дистанційна форма навчання відіграє важливу роль.  

Дякуємо організаторам курсів та нашим тьюторам за надзвичайно доступний виклад матеріалу у форматі 

онлайну, ваш високий професіоналізм та комунікацію. Сподіваємось на подальшу співпрацю!  

Вітаємо викладачів коледжу та бажаємо успіхів, наснаги, нових звершень  

у житті та професійній діяльності!  
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Проєкт “Діалог з психологом-психотерапевтом” 

Оксана ПАЛИЛЮЛЬКО 

Марина ВОЛОЩУК 

 Благодійний проєкт "Діалог з психологом-психотерапевтом" в рамках підписаного договору кафедри соці-

альної роботи та психології з психоте-

рапевтом Міжнародного товариства 

Кататимного переживання образів та 

імагінативних методів в психотерапії і 

психології (МТКПО), Інституту розви-

тку символдрами і глибинної психології 

(ІРСГП) Людмилою Антонівною Ли-

повською, в ДІЇ!  

 Щочетверга на безоплатній основі 

відбувається зустріч студентів коледжу 

спеціальностей 053 "Психологія" та 

231"Соціальна робота" з психологом-

психотерапевтом Людмилою Антонів-

ною Липовською.  

 Так, 11 березня 2021 року відбулось за-

няття на тему “Застосування пісочної терапії 

для самопізнання” за участю студентів коледжу: 

Прокопової Анастасії, Шевченко Анни, Мор-

гуна Владислава, Батрин Віктор.  

Щиро дякуємо Вам за Ваш професіоналізм, 

надзвичайно цікаву тему, за цінні ідеї  

щодо практичного застосування  

пісочної терапії для майбутніх психологів і 

соціальних працівників.  

 В рамках підписаного договору кафедри соціаль-

ної роботи та психології Подільського спеціального ко-

леджу відбувається реалізація проєкту з залученням про-

фесіонала-практика 

- психотерапевта 

М і ж н а р о д н о г о 

товариства Ката-

тимного пережи-

вання образів та 

і м а г і н а т и в н и х 

методів в психоте-

рапії і психології 
(МТКПО), Інсти-

туту розвитку си-

мволдрами і гли-

бинної психології 

(ІРСГП) Людми-

лою Антонівною 

Липовською, 25 

березня 2021 року, 

у четвер, на безо-

платній основі від-

булось заняття зі 

студентами коледжу спеціальностей 053 “Психологія” та 

231″Соціальна робота” з психологом-психотерапевтом 

Людмилою Антонівною Липовською.  

 Здобувачі освіти отримали унікальну можливість 

застосувати теоретичні знання, отримані у коледжі, на 

практиці, переймаючи досвід від практика, професіонала 

своєї справи, чуйного викладача-практика — Людмили 

Антонівни Липовської. 

 Студенти коледжу мали можливість оволодіти 

практичними навичками, які потрібні майбутнім психо-

логам. Крім того, студенти Шевченко Анна та Моргун 

Владислав удосконалювати свої навики комунікації, 

працювали над проблемами, які виникають в сім'ї і 

відображали проблеми на піску. 

 Щиро дякуємо Вам, Людмило Антонівно, за 

Ваш професіоналізм, практичні рекомендації та тре-

нінгові завдання, ідеї щодо практичного застосуван-

ня пісочної терапії, зокрема, та видів арт терапії. 

 Дякуємо Вам за турботу про здобувачів освіти 

коледжу та сучасний формат комунікації.  

Сподіваємось на подальшу співпрацю та успішну 

реалізацію проєкту у контексті впровадження  

елементів дуального навчання.  
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Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

 Виконання Правил пожежної безпеки в закладі 

освіти та побуті в умовах поширення гострої респіра-

торної хвороби COVID-19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2. 
 Пожежна безпека об’єкту регламентується Кодек-

сом цивільного захисту України, «Правилами пожежної 

безпеки в Україні», затвер-

джено наказом Міністерства 

внутрішніх справ України 

від 30.12.2014 р. № 1417 та 

«Правилами пожежної без-

пеки для навчальних закла-

дів та установ системи осві-

ти України», затверджено 

наказом Міністерства освіти 

і науки України від 

15.08.2016 р. № 974. 

 11 березня 2021 року 

в Подільському спеціально-

му коледжі (директор – Ма-

р’ян Тріпак) проводилося 

інструкторсько-методичне 

заняття на тему: «Виконання Правил пожежної безпе-

ки під час організації освітнього процесу здобувачами 

освіти та дотримання заходів щодо запобігання поши-

ренню коронавірусу COVID-19». Головна увага приді-

лялась виконанню Правил пожежної безпеки студента-

ми, які проживають у гуртожитку закладу освіти. 

 Адже, у гуртожитку цілодобово перебувають лю-

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

Мета заняття полягала в: 1. Підвищенні рівня обізнаності 

Інструкторсько-методичне заняття 

 11 березня в Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коледжі 

відбулось відкрите бінарне заняття з навчальних дис-

циплін: «Планування та організація діяльності підп-

риємства» і «Економіка та нормування праці». Тема 

практичного заняття: "Вивчення витрат робочого часу 

кейс-методом з елементами ділової гри та застосува-

ванням інформаційних технологій на підприємстві". 

 Заняття проведено викладачами кафедри фінансів 

та економіки Комарніцькою Оксаною Миколаївною 

та Годованюк Альоною Володимирівною  для студен-

тів спеціальності 051 "Економіка" групи Е - 31 та Е - 32 

з використаннямОС Windows 7, табличного процесора 

Microsoft Office  Excel, додатка Zoom, Google-диска, 
Альона ГОДОВАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

Google-таблиць, системи 

Mentimeter та системи 

Moodle.  

Дякуємо студентам за 

цікаві відповіді,  

активну участь у вико-

нанні завдань, ініціатив-

ність та допитливість.  

Щиро дякуємо викладачам кафедри фінансів та  

економіки Оксані Миколаївні та Альоні Володимирі-

вні за інноваційний підхід до організації роботи на  

занятті, застосування інформаційно-комунікаційних 

форм, творчість та високий професіоналізм! 

здобувачів освіти з питань пожежної безпеки. 

 2. Доведенні вимог та послі-

довності дій щодо виконання заходів 

з евакуації студентів з навчального 

кабінету (будівлі навчального корпу-

су), кімнати гуртожитку (будівлі 

гуртожитку) в разі виникнення поже-

жі. 

 3. Застосуванні первинних 

засобів пожежогасіння та засобів 

індивідуального захисту. 

 4. Виконанні заходів із запобі-

гання поширення гострої респіраторної хвороби COVID

-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 під час 

організації освітнього процесу. 

 Під час заняття розглядались практично всі пи-

тання, що стосуються життя та безпеки людей, зокрема: 

- порядку куріння та користування відкритим вогнем; 

- користування електропобутовими приладами 

(електрообігрівачами, електрочайниками, прасками, 

плойками, фенами тощо); 

- виконання заходів з евакуації на випадок пожежі; 

- вивчення знаків пожежної безпеки та їх розміщення на 

об’єктах (будівлях, спорудах, приміщеннях тощо); 

- правила користування первинними засобами пожежо-

гасіння та засобами індивідуального захисту 

Увага! Виконання вимог пожежної безпеки –  

запорука життя і здоров’я всіх студентів та  

персоналу, який працює в закладі освіти! 
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Журнал “Вектор Поділля” 

Шановні колеги!  

Розпочато прийом статей до наукового журналу "Вектор Поділля" Випуску 

№4/2021 

Зверніть увагу на зміни:  

- оновлено тематичні напрямки та правила оформлення статті;  

- редакція журналу вимагає електронну довідку про автора;  

- оформлення References за (міжнародним бібліографічним стандартом APA). 

Уся необхідна інформація розміщена на сайті коледжу у розділі - ВИДАННЯ. 

Редакція приймає статті до 24 вересня 2021 року.  
З повагою редакція наукового журналу "Вектор Поділля". 

 Пожежна безпека об’єкту регламентується Кодек-

сом цивільного захисту України, «Правилами пожежної 

безпеки в Україні», затверджено наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417 та 

«Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів 

та установ системи освіти 

України», затверджено нака-

зом Міністерства освіти і 

науки України від 15-

.08.2016 р. № 974. 

 Під час проведення 

вибіркового опитування 
студенти Подільського спе-

ц і а ль но го  на в ча ль но -

реабілітаційного соціально-

економічного коледжу пока-

зали добрі знання щодо за-

своєння правил пожежної 

безпеки. 

 Доречно, ще раз нага-

дати, що у гуртожитках не дозволяється:  

- улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати 

електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій 

основі (підлозі);  

- улаштовувати в кімнатах різноманітні складські примі-

щення, майстерні із застосуванням та зберіганням поже-

жо- вибухонебезпечних речовин і матеріалів;  

 Студенти бакалаврату спеціальності 051 "Економіка" групи Е - 21 

б стн, Мурга Анастасія та Білецький Де-

нис, взяли участь у вебінарі, який відбувся 

11 березня о 15.00 год.  

 На вебінарі учасників заходу ознайо-

мили з новим звітом, подібностями та мето-

дологіями оцінки наукових і студентських 

робіт на плагіат StrikePlagiarism.com, вимо-

гами законодавства України і ЄС в питаннях 

запобігання плагіату, а також надавали відповіді на питання, пов'язані з плагіатом при публікації наукових статей в 

журналах, індексованих SCOPUS і Web of Science. 

 Також було презентовано прототип інтеграції з базою дисертацій УкрІНТЕІ та методики перевірки в цій базі 

даних. Спікерами вебінару виступили Максим Маєвський і Алі Тахмазов.  З деталями вебінару можна ознайоми-

тись за посиланням: https://youtu.be/m1sEaeCSxI8 

Участь студентів у вебінарі  

- захаращувати кімнати макулатурою, старими меблями 

тощо; 

- зберігати та вживати нарко-

тичні або токсичні речовини, 

алкогольні напої та перебува-

ти в гуртожитку в стані сп’я-

ніння внаслідок вживання 

алкогольних напоїв, наркоти-

чних, токсичних або інших 

одурманюючих речовин; 

- користуватися в житлових 

кімнатах різноманітними еле-

ктронагрівальними прилада-

ми: електрочайниками, кип'я-

тильниками, електроплитами, 

електропрасками тощо. Для 

цієї мети є спеціально обладнані місця (кухні, побутові 

кімнати, пральні, сушарні тощо); 

- палити;  

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, бол-

тові з'єднання та зачиняти на інші запори, що погано 

відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері та 

грати.  

Увага! Виконання вимог пожежної безпеки – запо-

рука життя і здоров’я всіх студентів та персоналу, 

який працює в закладі освіти!  

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

http://strikeplagiarism.com/?fbclid=IwAR123WCfx_EUEZeMkl42uZem-qwttz2KTIB-0g73pX38hjXbeZjqE2VaiwY
https://youtu.be/m1sEaeCSxI8?fbclid=IwAR0Vdu_qz8dfkkaraXfxAmoa6SDir70JOFIQtOMSF4i4tV1H8iS_lQAcLG8
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Готуємось до захисту України! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

 Зі змісту статей 17, 65 Конституції України вбача-

ється, що захист держави, забезпечення її безпеки є най-

важливішими функціями всього Українського народу. 

 Військова служба – це конституційний обов’я-

зок громадян України, який полягає у забезпеченні 

оборони України, захисті її суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності. 

 16 березня 2021 року студенти-юнаки 2004 року 

народження Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

(директор Мар’ян ТРІПАК) відповідно до Закону Укра-

їни “Про військовий обов’язок і військову службу” про-

ходили прописку щодо взяття на військовий облік до-

призовників в Кам’янець-Подільському об’єднаному 

міському територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки (військовий комісар Володимир 

ВОЗНИЙ).  

 Доречно зазначити, що приписка громадян Украї-

ни чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з 

метою взяття їх на 

військовий облік, 

визначення наяв-

них призовних 

ресурсів, ступеня 

придатності до 

військової служби, 

встановлення осві-

тнього рівня, здо-

бутої спеціальності 

або професії, рівня 

фізичної підготов-

ки, вивчення особистих якостей.  

 Згідно інформації, отриманої з публічних джерел, 

до призовних дільниць щороку протягом січня - березня 

приписуються допризовники, яким у рік приписки випо-

внюється 17 років.  

 Приписка проводиться територіальними центрами 

комплектування та соціальної підтримки (до 01.11.2020 

р. - військовими комісаріатами) за місцем проживання 

або навчання таких громадян. 

 В свою чергу, студентів-юнаків на прописку до 

призовної дільниці від коледжу супроводжували відпо-

відальна особа за ведення військового обліку та броню-

вання Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ і лікар Лілія ПАС-

ТУШЕНКО. 

 Постановка громадян на військовий облік призов-

ників здійснювалася із дотриманням заходів визначених 

законодавством України щодо запобігання поширення 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби СOVID-

19 спричиненої короновірусом SARS-CoV-2. 

 Явка громадян України на приписку відповідно 

до частини шостої статті 14 Закону України “Про війсь-

ковий обов’язок і військову службу” є обов’язковою. 

 Всі студенти-юнаки коледжу 2004 року наро-

дження успішно пройшли приписку і взятті на військо-

вий облік допризовників в Кам’янець-Подільському 

об’єднаному міському територіальному центрі комплек-

тування та соціальної підтримки. 

 Не можливо відзначити, що якісно організована 

військово-облікова робота є запорукою гарантованого 

виконання планового завдання в ході проведення захо-

дів мобілізації. Вона здійснюється в межах загального 

обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу 

роль саме під час відбиття зовнішньої агресії, коли мобі-

лізація стає одним із основних заходів у сфері оборони 

держави. 

 Користуючись нагодою, доречно нагадати всім 

громадянам, що відповідно до Закону України “Про 

оборону України” від 06.12.1991р. (в редакції від 

24.10.2020 р.), захист Вітчизни є конституційним обов'я-

зком громадян України і військовий обов'язок включає в 

себе:  

 підготовку громадян до військової служби; при-

писку до призовних дільниць;  

 прийняття в добровільному порядку (за контрак-

том) та призов на військову службу;  

 проходження військової служби;  

 виконання військового обов'язку в запасі;  

 проходження служби у військовому резерві;  

дотримання правил військового обліку. 
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Вітаємо з публікацією посібника! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

Засідання наукового гуртка 

Альона ГОДОВАНЮК 

 18 березня 2021 року відбулось засідання наукового гуртка «Економічні 

студії» у форматі дискусійної платформи «КРЕАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТ-

ВО У САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ». Члени гуртка та студенти спеціальності 

051 "Економіка" детальніше ознайомились із новими поняттями "Креативне 

підприємництво", "Креативна економіка", "Краудфандингові платформи для 

просування та фасилітації креативного підприємництва", "Нетворкінг" та 

ін. Вони продукували нові креативні бізнес-ідеї для нашого міста у 4 напрямах: 

1. Готельний бізнес як сфера надан-

ня послуг та організації дозвілля 

2. Туристична сфера як плацдарм 

для розвитку економіки  

3. Сфера розваг як маркетингова стратегія бізнесу  

4. Спортивно-оздоровча сфера як галузь економіки.  

 Формат створення бізнес-ідей відбувався у додатку Zoom із 

використанням сесійних кімнат для кожної сфери діяльності у вигляді 

дискусійної гри «Шість капелюхів», сенс якої полягає в тому, щоб 

розглянути одну і ту ж бізнес-ідею з 6 незалежних одна від одної то-

чок зору.  

Студенти були дуже активними, креативними та емоційними.  

Дякуємо усім за роботу! Щиро дякуємо викладачам та керівнику 

гуртка за креативність, цікаві ідеї, високий професіоналізм та  

чудову комунікацію. Дякуємо усім! 

 Вийшов друком навчально-методичний посібник "Бухгалтерський (фінансовий) 

облік: тести, ситуаційні задачі, вправи", автор-укладач - Свирида Ольга Василівна, 

викладач кафедри обліку і оподаткування (в.о. завідувача кафедри - Коркушко Олег Ни-

кодимович, к.е.н., доцент).  

 Навчально-методичний посібник побудований відповідно до навчальної програми 

дисципліни "Фінансовий облік" для підготовки Фахового молодшо-

го бакалавра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (галузь 

знань - 07 Управління та адміністрування) та 051 Економіка (галузь 

знань - 05 Соціальні та поведінкові науки).  

 Посібник призначений для допомоги студентам у засвоєнні 

лекційного матеріалу та для набуття навичок з фінансового обліку. 

Посібник стане в нагоді студентам економічного профілю, виклада-

чам, а також всім, хто цікавиться особливостями ведення облікової 

роботи.  

Вітаємо Ольгу Василівну та бажаємо наснаги, професійних здобутків і нових перемог  

у науково-дослідній діяльності! 

Чемпіонат області з настільного тенісу 

 18 березня у спортивному залі Кам'янець-

Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка відбувся Чемпіонат області з на-

стільного тенісу серед спортсменів Інваспорт. В 

цих змаганнях також взяли участь 8 студентів По-

дільського спеціального навчально -

реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу. Кращими стали: Кудринецька Анастасія - 1 

місце; Зарванський Олександр — 2 місце.  

Вітаємо наших студентів!!!  

Щиро дякуємо тренерами та студентам Коледжу за наполегливу працю,  

неймовірне бажання перемагати, віру у свої сили!  

Подільський Коледж пишається своїми студентами та працівниками! Вітаємо! 

Марина ВОЛОЩУК 
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Вітаємо! 

Міжнародний жіночий день 

 До Міжнародного жіночого дня в Подільському спеціа-

льному навчально-реабілітаційному соціально-економічному 

коледжі відбувся он-лайн святковий концерт.  

 З вітальним словом до усіх присутніх он-лайн, звернувся 

директор коледжу, Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н., до-

цент, Заслужений працівник освіти України. 

 Неймовірні ведучі створювали святкову атмосферу, а 

студенти коледжу презентували весняні мелодії, які звучали у 

виконанні Чобан Марини та Іванової Богдани.   

Парадоксальність характеру жінки, таємничість і магічність 

жінки розкрили студенти у рубриці «Жінка очима чоловіка», а 

гумористичні номери від студентів коледжу подарували усім 

гарний настрій та масу позитиву: гумореска у виконанні За-

рванського  Олександра «На жіноче свято», сценка 

“Пральна машина”. До свята чоловіча частина колективу ко-

леджу підготувала відео привітання, а яскраво-весняне відео 

“Жіночі мрії” від жіночої частини колективу закладу додало нотку позитиву на 

святі. Студенти яскраво презентували музичні дарунки: пісня «Люблю» у виконан-

ні дуету Ліни Цупи та Володимира Сіранта; пісня у виконанні Іванової Богдан-

ки «Майже Весна», пісня у виконанні Шевчука Володимира «Зорі запалали»; 

пісня «Я піду в далекі гори» у виконанні  вокальної групи коледжу (музичний 

супровід Центру культури і мистецтв Розмай у складі Касприка Сергія, Зінченка Олександра та Швеця Оле-

га), пісня у виконанні Цупи Ліни  “Моя Весна”; пісня 

“Моя мамо” у виконанні Лери Гуменюк. Завершився 

концерт піснею “Весна красна” (фінальна пісня). 

Дякуємо організаторам і учасникам дійства, та усім, 

хто долучився до чудового заходу! Ви подарували  

неймовірні емоції, справжній весняний святковий  

настрій та радість. Дякуємо студентам за  

креативність та оригінальний формат привітань.  
Марина ВОЛОЩУК 
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Благодійний проєкт 

Олександр ГЛІБКА 

Подарунок від меценатів 

«Творіть добро, і Вам воздасться»! 

 Мистецька он-лайн акція «Будуємо доступність разом» ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

за ініціативи директора коледжу Тріпака Мар’яна Миколайовича та студентства Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

 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  пеціального автобусу для осіб з інвалідністю, перераховувати-

муться на рахунок Громадської організації «ЗПІМІ«Безбар’єрність»» 

 

Реквізити: 

МФО 334851:  

ЄДРПОУ 43664765;  

Р/Р IBAN: UA 933348510000000026000120854 

ТАКОЖ ВСІ ОХОЧІ МОЖУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 

ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 

380 666 726 239 - Кирило 

0636473393- Олександр 

Благодійна он-лайн акція 

 У контексті співпраці ГО "ЗПІМІ "Безбар’єрність" з органі-

заторами Міжнародного фестивалю "Мами", та учасниками захо-

ду, один з організаторів заходу - Світлана Онищук подарувала сер-

тифікат на безкоштовні заняття в художній студії центру 

"StarHouse" студентці Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу Катерині Баку-

менко.  

Щиро дякуємо за розуміння, чуйність та наданий шанс для  

творчого розвитку. Сподіваємось на подальшу комунікацію та 

спільні проєкти!!! 

 20-21 березня у м. Кам’янець-Подільський,  в центрі "StarHouse" відбувався Міжнародний фестиваль 

"Мами". 

 До яскравого Міжнародного заходу долучились голова та 

члени ГО "Захист прав та інтересів молоді з інвалідністю 

"Безбар’єрність". У контексті співпраці з організаторами Міжна-

родного заходу,  ГО "ЗПІМІ "Безбар’єрність" презентувала власний 

благодійний проєкт "Будуємо доступність разом" та провела майс-

тер-класи та ряд заходів, спрямованих на підтримку проєкту і збір 

коштів на придбання спеціального автобусу для осіб з інвалідністю, 

студентів Подільського спеціального коледжу.  

Щиро дякуємо організаторам Міжнародного заходу та усім  

учасникам за чуйність, комунікацію і підтримку.  

Ми не очікували на такий інтерес та увагу до актуальних  

питань мобільності осіб з інвалідністю!  

 Ми надзвичайно вдячні усім за підтримку, участь та актив-

ний діалог. ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОГО ФЕС-

ТИВАЛЮ БУЛО ЗІБРАНО 4700 ГРН. !!! Для нас це надзвичайно важливо! Кожна гривня буде перерахована на 

рахунок ГО "ЗПІМІ "Безбарєрність".  

Дякуємо усім, хто долучився до заходу! Запрошуємо долучитись до проєкту, який відбувається також  

в онлайн форматі на сторінці ГО "ЗПІМІ "БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ" у Facebook.  

https://www.facebook.com/po.priypd.barrier.free Олександр ГЛІБКА 

Марина ВОЛОЩУК 

https://www.facebook.com/po.priypd.barrier.free?__cft__%5b0%5d=AZVer4s_7GC63k86ftL5KeSBnDHfjgI_F0636RbmJh2-xj-QwZpE3U-4o_E9UfW0CN7aNZ1mfqMRPspFRJIoYEyiGFLtprpHG4j_Uz8XRmqpzehI8RQjk2XXmrgAfjKwj_E&__tn__=-%5dK-R


Вітаємо з Днем народження 
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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, достат-

ку  Нехай у серці розквітає 

весна,  

Бажаємо Вам квітів та мир-

ного неба, 

Грошей та здоров'я ще бі-

льше, ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато 

дає, Зозуля сто років життя накує. 

Вітаємо з Днем народження 

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 на-

снаги, професійних 

успіхів та особистих 

творчих досягнень, 

сімейного щастя.  
 

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 

Бачинську Олену Миколаївну  

Боровисюк Таїсу Василівну  

Гапоненко Наталію Пилипівну  

Кучерова Геннадія Геннадійовича  

Лаврука Олександра Валерійовича  

Нехай Ваша життєва 

чаша буде переповнена 

щастям, здоров'ям і лю-

бов'ю, а всі Ваші мрії 

обов'язково збуваються! 

Ладоренко Ніну Іванівну  

Коваленко Ірину Сергіївну  

Лаврук Наталію Анатоліївну  

Паламар Ольгу Людвигівну  

Любінського Олександра Івановича  
Стрільчука Володимира Івановича  

Міцного вам здоров'я, особи-

стого щастя, невичерпної 

енергії і наснаги у всіх спра-

вах. Хай у вашому домі завжди пану-

ють мир і злагода, у серці – доброта, а 

у справах – мудрість та виваженість. 

Життя хай дарує чудові презенти, 

Яскраві емоції, щастя моменти. 

Щоб лихо до хати  

дорогу не знало, 

А доля Вам радість завжди дарувала!  

Яцемірську Ірину Антонівну 

Бажаємо Вам фантастичного щастя, 

Безкрайнього моря чудових подій. 

І все, що бажається, хай Вам вдасться, 

Бажаємо цікавого втілення мрій.  

Бажаємо міцного здоров'я, удачі, благопо-

луччя, добра, радості, любові, щастя, гарно-

го настрою, посмішок, яскравих вражень.   

Нехай тепло і затишок завжди напов-

нюють Ваш будинок, нехай сонячне 

світло зігріває в будь-яку погоду, а ба-

жання виконуються при одній думці 

про них.  



Ст. 14 Вектор (№40) 31.03.2021 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

“Будуємо доступність разом” 

 Громадська організація "Захист прав та інтересів молоді  

з інвалідністю "Безбар’єрність"  

продовжує збір коштів в рамках проєкту  

«Будуємо доступність разом»!!! 

Проєкт проводиться за ініціативи директора коледжу Тріпака Мар’яна 

Миколайовича та студентства Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

Запрошуємо всі охочих долучитися до нашого проєкту, оскільки 

отримані кошти стануть благодійним внеском для придбання  

спеціального автобусу для осіб з інвалідністю.  

Рахунок Громадської організації «ЗПІМІ«Безбар’єрність»» 

Реквізити: 

МФО 334851:  

ЄДРПОУ 43664765;  

Р/Р IBAN: UA 933348510000000026000120854 

За детальною інформацією просимо звертатися: 

380 666 726 239 - Кирило; 0636473393- Олександр  

Вітаємо з перемогою! 

 20 березня 2021 року в м. Кам'янець-Подільський в спортив-

ному залі ЗОШ№ 17 пройшов Чемпіонат області з футзалу серед 

спортсменів з інвалідністю.  

Вітаємо студентів Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу з успішною 

участю та бажаємо подальших перемог і успіхів у спорті та у 

житті! 

Презентація міжнародного проєкту 

 24 березня 2021 року в Кам’янець-Подільському національ-

ному університеті імені Івана Огієнка відбулась презентація проє-

кту ЄС Еразмус+ DigEco «Діджиталізація економіки як елемент 

сталого розвитку України та Таджикистану» для стейкхолдерів.  

 В рамках проєкту анонсовано ряд заходів щодо осучаснення 

та діджиталізації вищої освіти. До обговорення долучились предста-

вники Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу – Марина Борисівна Волощук, коор-

динатор міжнародної діяльності коледжу, викладач соціальної робо-

ти та психології, яка акцентувала увагу на доцільності та актуаль-

ності розвитку діджиталізації у контексті інклюзивної вищої 

освіти. До процесу діджиталізації коледж долучився ще у 2017 році у контексті створення повноцінного безбар’єр-

ного освітнього середовища для здобувачів освіти коледжу.  

 На заході було презентовано перспективи імплементації програми проєкту DigEco: оновлення освітніх про-

грам, створення навчальних комплексів, запровадження викладання дисциплін англійською мовою, нових дисцип-

лін та створення освітнього простору – нових лабораторій для проведення заходів у рамках проєкту.  

Дякуємо за запрошення та сподіваємось на плідну співпрацю!  

 19 березня 2021 року викладачі Подільського спеціального навча-

льно-реабілітаційного соціально-економічного коледжу прийняли участь 

в обговоренні результатів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтер-

нет-конференції "Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський аспекти". 

  Організаторами заходу є кафедра обліку та оподаткування Львів-

ського національного аграрного університету. 

Участь у конференції 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

Ірина ГУМЕНЮК 
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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 

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 супроводжував-

ся радісними подіями і посміш-

кою 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 доб-
ра, 

Наснаги, успіхів, тепла. 
І повсякденно, повсяк-

час 
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 - шви-
десенько 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 

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. 

студентів Е-22 стн  групи ІІ курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

студентку О– 11 групи І курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

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

студентів  групи Е-31  ІІІ курсу  спеціальності 

051 «Економіка»  

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

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

студентів О-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

студентів групи С-32 IІI курсу спеціальності 

«Соціальна робота»  

Андреєва Рустама Миколайовича 

Козловську Наталію Андріївну  

Гаврилюка Михайла  Леонідовича  

Підлубного Дмитрія Аркадійовича  

Гошовець Наталію Василівну  

студентку О – 22 стн групи ІІ курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

Танчук Олександру Андріївну 

Вишневську Ірину Миколаївну  

Вітаємо з Днем народження 

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

Заболотну Любов Сергіївну  

Ганіну Олену Анатоліївну 

Коваль Анжелу Олександрівну  

Білик Марію Юріївну 

Якимчук Катерину Аліївну 

Вероцу Мар’яну Василівну  

Вермій Євгенію Святославівну 

Шаламай Дмитра Анатолійовича   

Вітаємо з Днем народження 

студентку С-31 групи ІІI курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  
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Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  

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 

Палилюлько Оксана Михайлівна: в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології, к.істор.н., викладач 

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

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

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

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

предмета “Захист Вітчизни”  

Годованюк Альона Володимирівна: викладач економічних дисциплін кафедри фінансів та економіки 

Фаін Альбіна Володимирівна: викладач природничих дисциплін кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін  

Волощук Марина Борисівна: фахівець редакційно-видавничого журналу «Вектор»,  викладач 
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Відзнаки та подарунки від директора 

Оксана ПАЛИЛЮЛЬКО 

Марина ВОЛОЩУК 

 Круті наші студенти не залишаються поза увагою  

адміністрації нашого закладу.  

І особливо якщо це стосується спорту, зокрема футболу!!!  

Мені приємно, що ми найкращі!!! 

 Студентам коледжу ЗАРВАНСЬКОМУ Олександру Ми-

колайовичу (група Е-31, ІІІ курс) та СІКОРІ Валерію Валерійо-

вичу (група С-21, ІІ курс), які посіли І місце у Чемпіонаті Хме-

льницької області з футзалу серед спортсменів Інваспорту, 

вручив подяки і матеріальну підтримку від 

профспілки коледжу. 

Вітаємо з публікацією практикуму 

Мар'ян ТРІПАК 

Вітаємо викладачів кафедри соціальної роботи та психології (в. о. завідувача кафедри – 

Оксана Михайлівна Палилюлько, к. істор.н.) Віктора Миколайовича Федорчука, 

к.псих.н, доцента; Вікторію Вікторівну Федорчук, к.пед.н., доцента; 

Людмилу Миколаївну Комарніцьку, к.філол.н. (кафедра фундамен-

тальних та спеціальних дисциплін), з публікацією практикуму 

"Тренінг комунікативної компетентності".  

 Посібник містить вправи, завдання, спрямовані на формування в 

учасників тренінгу навичок спілкування, уміння слухати, усвідомлен-

ня і вираження своїх почуттів, навичок розуміння та прийняття почут-

тів оточуючих людей, активізацію механізмів самопізнання і самови-

раження, вироблення навичок подолання конфліктів тощо.  П о с і б н и к 

адресований здобувачам освіти, психологам, викладачам психологіч-

них дисциплін, соціальним працівникам та усім, хто прагне навчитись більш ефектив-

но спілкуватись з оточуючими.  

Вітаємо наших колег та бажаємо наснаги, професійних здобутків та успіхів у  

подальшій науково-дослідній діяльності! 

Вітаємо з Днем народження 
Вітаємо з Днем народження 

Ліщинську Анну Борисівну  
Михайлову Марину Ігорівну  

Дозвольте вас сьогодні привітати, 

Та міцного здоров’я побажати, 

Відвертих слів і щирого кохання, 

Безхмарних днів, удачі, процвітання, 

Щоб в домі було затишно і мило, 

Щоб Вам завжди й усьому таланило  

Нехай кожен день приносить радість, 

усмішки і подарунки, нехай всі мрії здій-

снюються, а плани реалізуються, нехай 

Вас оточують тільки щирі люди, віддані 

друзі, і нехай не буде місця для зневіри і біди!  


