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 19 квітня в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному 

соціально-економічному коледжі відбулась ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Інновації партнерської взаємодії освіти, економі-

ки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму». Ірина Леонті-

ївна Гуменюк, заступник директора з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності, відкрила 

конференцію. З вітальним словом до усіх присут-

ніх звернувся Михайло Євстафійович Сімашке-

вич, міський голова, який привітав усіх гостей у чарівному місті, яке здобуло 

назву Перлина Поділля та Квітка на камені й побажав успіху усім учасникам 

конференції. Інклюзивне навчання вже багато років перебу-

ває у фокусі Міністерства освіти і нау-

ки, про субвенції для Нової українсь-

кої школи, а також про питання ін-

клюзивної форми навчання в профе-

сійній освіті – ПТУ, коледжах, універ-

ситетах, про усі ці актуальні питання у 

вітальному слові розповів Андрій 

Гаррійович Шевцов, д.п.н., професор, член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук 

України, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензу-

вання МОН України.   На відкритті конференції з вітальним словом звернувся 

до усіх присутніх Мар’ян Миколайович Тріпак, заслужений працівник освіти 

України, к.е.н., доцент, директор Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, який наголосив на актуаль-

ності конференції та ознайомив з основними стратегіями та тенденціями розвит-

ку Подільського спеціального коледжу. Тамара Георгіївна 

Сосновська, голова Кам’янець-Подільського міськрайонно-

го товариства інвалідів висловила найкращі побажання усім 

учасникам конференції. Тетяна Юхимівна 

Очеретенко, головний лікар Кам'янець-

Подільської міської дитя-

чої поліклініки, розповіла 

про унікальність Кам’ян-

ця-Подільського для роз-

витку реабілітаційних 

технологій й відзначила 

роль Подільського спеціа-

льного коледжу, як вищо-

го навчального закладу, в якому значно підвищився рівень 

освіти, впроваджуються технології реабілітації й інклюзив-

ного навчання. На актуальності теми конференції у вітально-

му слові наголосили представники Тернопільського еконо-

мічного університету – Людмила Тарасівна Герман та 

студенти університету, а також представники CRH ПАТ 

"Подільський цемент" - Наталія Турчак та Дмитро Геник .  

Теплі слова привітання, використовуючи мережу Інтернет, 

надсилались з усіх куточків України та за її межами.  

Так, про особливості інклю-

зивного навчання і освіти в 

Україні й за кордоном у 

вітальному слові розповіда-

ли науковці: Anetta Zieliń-

ska ,  д.габ., професор 

(Економічний університет у 

Вроцлаві, Республіка Поль-

ща), Ольга Андріївна Гал-

кіна, к.е.н., директор Хар-

ківського державного соціа-

льно-економічного коледжу (м.Харків, Україна), Ірина Оле-

гівна Іващук, д.е.н., професор кафедри міжнародної економі-

ки, директор ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина (ТНЕУ), а також 

Роман Євгенович Зварич, д.е.н., доцент кафедри міжнарод-

ної економіки,  заступник директора ННІМЕВ 

ім. Б.Д.Гаврилишина (ТНЕУ).  
Продовження на стор.4-6.  

Правила пожежної безпеки у 

гуртожитку 

Футбол з директором Ст.11 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№18) 30.04.2019 

Програма ІІІ Міжнародної  

науково-практичної конференції 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

Щиро вдячний Вам за Вашу успішну й 

ефективну роботу, яку ви демонструє-

те  під час навчання, а також беручи 

участь в предметних олімпіадах, спор-

тивних змаганнях та інших заходах на 

рівні міста, держави та за кордоном! 

Освіта сьогодні є головною підвалиною сучасного суспільства. 

Саме від освіти багато в чому залежить, яким буде наше суспільство 

завтра. Знання, що закладаються студентам, майбутнім професіона-

лам своєї справи в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі, нині й у перспек-

тиві, є мотивацією успіху й ефективної діяльності багатьох підпри-

ємств, фірм та організацій країни.  

Подільський спеціальний коледж сприяє всебічному розвитку 

молоді, забезпечує високий рівень підготовки майбутніх обліковців, 

економістів, соціальних працівників, психологів, постійно удоскона-

люється й відкриває нові простори для діяльності студентського та 

викладацького колективу у науково-дослідній сфері, спорті та ін. 

  Шановні педагоги та студенти, щиро вдячний вам за плідну 

роботу під час ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального 

захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», яка 

пройшла на надзвичайно високому рівні, а колектив коледжу проде-

монстрував гарні результати у науково-дослідній діяльності. 
  Я гордий, що студентство коледжу – це талановита й цілеспря-

мована молодь, яка вірить, прагне до знань, нових звершень та пере-
мог. Я вірю в наші  спільні успіхи, бо успіх коледжу — це успіх і пе-
ремога кожного з вас!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 
Тренінг у коледжі 

З повагою до Вас, директор коледжу                  

           

                                                Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Ірина ГУМЕНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

Ст. 2 

 Головне у виборі спеціальності — пам’ятати, що 

вона повинна приносити радість і задоволення. Кожна 

професія вимагає від людини знань, умінь, мужності, 

сили волі. Професія людини багато в чому зумовлює її 

подальший шлях у житті. Від неї залежить реалізація 

закладених 

п р и р о до ю 

здібностей і 

с т у п і н ь 

задоволено-

сті життям 

у майбут-

ньому. В 

Подільсько-

му спеціа-

льному ко-

леджі сту-

денти прой-

шли тренінг з теми «Професійна реабілітація та про-

фесійна орієнтація».  

Для студентів юні пси-

хологи (Кафедра соціа-

льної педагогіки і соці-

альної роботи, КПНУ 

ім. І.Огієнка та доцент 

кафедри Дідик Н.М.) 

підготували багато тре-

нінгів та методик, завдя-

ки яким студенти 

демонстрували осо-

бисті якості та заці-

кавленість в отри-

манні майбутньої 

професії та зрозумі-

ли цінність й важли-

вість вибору.  

Дякуємо за гарний досвід та чудові враження  

від тренінгу.  

Шановні колеги! 

 Щиро дякуємо за участь у ІІІ Міжна-

родній науково-практичній конференції 

«Інновації партнерської взаємодії освіти, 

економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціу-

му».  Проблематика конференції об’єдна-

ла науковців з різних вищих навчальних 

закладів, організацій зі всієї України та з-за 

кордону.  

 Дякуємо усім учасникам конферен-

ції за надіслані матеріали та вкрай цікаві  

доповіді, що були презентовані під час 

конференції.  

 З програмою ІІІ Міжнародної науко-

во-практичної конференції  можна ознайо-

митись на сайті Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу http://posek.km.ua/ у 

розділі ІІІ Міжнародна конференція. 

http://posek.km.ua/


Ст. 3 Вектор (№18) 30.04.2019 

Півфінал та Фінал Дебатного турніру 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

 9 квітня у залі Магдебурзького права (Ратуша), 

відбувся Півфінал Дебатного турніру. Дебати відбувались 

одночасно у двох залах, до обговорення через жеребку-

вання було обрано теми: «Верховна рада має прийняти 

виборчу реформу у 2019 

році» та «Уряд має під-

вищити відповідаль-

ність за побутову кору-

пцію». Гарячі дискусії, 

протиріччя, неймовір-

ний шквал емоцій, су-

часні ідеї – все це було 

вчора на Дебатному 

турнірі.  

 С т у д е н -

ти Подільського коледжу Боденчук Вікторія (секретар 

опозиції) та Бурла Олександр (член опозиції) вперше 

брали участь у Дебатах, сформували команду 

«Оригінали» та аргументова-

но відповідали на запитання, 

пропонували власні ідеї щодо 

вирішення питань, враховую-

чи усі правові, соціально-

політичні, економічні та інші 

фактори.  

 Дякуємо учасникам 

Дебатів за гарну гру, дякуємо 

журі – за неповторні коментарі та об’єктивне оцінювання. 

Щиро дякуємо організато-

рам Дебатного турніру за 

досвід, неймовірні вражен-

ня та нагоду стати учасни-

ком Дебатного турніру - 

сучасного й інтелектуаль-

ного заходу для молоді. 

Дебатний клуб дійсно об'є-

днує молодь міста навколо 

обговорення актуальних 

проблем сьогодення.  

Вітаємо студентів коледжу із перемогою у Півфіналі 

та бажаємо успіхів у підготовці до Фіналу Дебатів.  

Ви – розумні, ініціативні, талановиті, справжні 

«Оригінали».  

 17 квітня відбувся 

Фінал Дебатного турніру!  

 Ось так Дебатний 

клуб залучає та об’єднує все 

більше молоді.  

 Тема – «ВРУ має 

покращити державне фі-

нансування політичних 

партій». Усі присутні мали 

змогу спостерігати гарну 

гру та справжню дискусію, 

що була серед двох команд 

– пропозиції та опозиції.  

 Студенти Подільсь-

кого коледжу Боденчук 

Вікторія (секретар пропозиції) та Бурла Олександр 

(член пропозиції) майстерно 

вели свою лінію та вибороли, 

за оцінкою журі, друге місце.  

 Олександр Бурла актив-

но відстоював свою позицію 

та ставив цікаві питання опо-

нентам. Вікторія Боденчук 

визнана членами журі як най-

кращий спікер дебатів, та 

отримала від Михайла 

Будуровича круту наліп-

ку. 

 Дякуємо організа-

торам та ініціаторам Де-

батного турніру за чудо-

вий захід, журі – за ціка-

ві та корисні поради, 

учасникам турніру – за 

гарну гру.   

 Дякуємо студентам, що презентували заклад та 

продемонстрували високий рівень знань, майстерність у 

веденні дискусії, прагнення перемагати.  

 Ви – найкращі! Коледж пишається своїми  

студентами.  



Ст. 4 Вектор (№18) 30.04.2019 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

Продовження. Початок на стор. 1.  

Пленарне засідання відкрив Андрій Гаррійович Шев-

цов, голова оргкомітету конференції, д.п.н., професор, 

член-кореспондент Національної академії педагогічних 

наук України, директор 

департаменту атестації кад-

рів вищої кваліфікації та 

ліцензування МОН Украї-

ни, з доповіддю «Науково-

педагогічні засади органі-

зації інклюзивного навча-

льно -реабілітаційного 

середовища для студентів 

з обмеженнями життєдіяльності». Особлива увага до-

повідача зосереджена на питанні реабілітування й пот-

ребі навчально-реабілітаційного простору у стінах ви-

щих навчальних закладів. Крім того, доповідач активно 

оперує поняттям "навчально-реабілітаційний підроз-

діл" в університетах (класичних, некласичних), коле-

джах. Саме особистісний фактор є визначним при на-

данні маршруту реабі-

літаційного для особис-

тості. На думку Андрія 

Гаррійовича, «саме під 

час навчання в універ-

ситетах, коледжах, сту-

дент має отримати весь 

той комплекс систем-

них послуг для його 

реабілітації й навчан-

ня». Доповідь виклика-

ла неабиякий інтерес в учасників конференції.  

 Про міжнародний досвід, 

особливості життєдіяльності осіб з 

особливими освітніми потребами, 

відсоткове співвідношення людей з 

особливими потребами у різних 

частинах Африки та їх соціальну 

підтримку, а також про рівність 

прав та можливостей дітей з особ-

ливими освітніми потребами в Аф-

риці («We learned to treat all the chil-

dren equally») й про досягнення у суспільстві осіб з об-

меженими можливос-

тями розповідали сту-

денти Тернопільсько-

го національного еко-

номічного університе-

ту Magnus Boateng, 

Brimah Sallu Sul-

laiman у доповіді 

«THE DISABILITY`S 

ISSUES AND WAYS 

OF ITS SOLUTION AT AFRICAN CONTINENT».  

 Питанням про міжнародний досвід соціальної 

підтримки осіб з обмеженими можливостями, про дос-

тупність навчання й інклюзивне навчання, про діяль-

ність спеціальних педагогів в звичайних загальноосвіт-

ніх школах в Республіці Гвінея на пленарному засіданні 

було присвячено доповідь «L`ASSISTANCE AUX PER-

SONNES INCAPABLES», яку презентували усім прису-

тнім Mohammed Cisse та Anrfidine Dananir, студенти 

Тернопільського національного економічного універси-

тету. Mohammed Cisse 

надзвичайно детально 

ознайомив учасників 

конференції з особли-

востями функціону-

вання різних соціаль-

них програм для осіб з 

обмеженими можли-

востями, в тому числі, 

про програму «Лікарі 

без кордонів», учасни-

ком якої був сам доповідач, про організації, що займа-

ються безкоштовним навчанням дітей з особливими 

освітніми потребами та про інші організації.  

 Про роль інклюзивно-ресурсного центру у забез-

печенні ефективності навчання та супроводу дітей з осо-

бливими освітніми потреба-

ми та перші кроки, а також 

про оснащення й особливос-

ті функціонування інклюзи-

вно-ресурсного центру на 

пленарному засіданні розпо-

відала Лариса Василівна 

Ільніцька, директор інклю-

зивно - ресурсного центру 

Кам’янець- Подільської міської ради.  

 Студенти коледжу підготували для учасників ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції невелич-

кий виступ, в якому вмістився цілий світ студентів коле-

джу, світ особливий, в якому фарби швидше відчувають-

ся на дотик, світ, в якому чітко усвідомлюється, що лише 

власна сталева сила волі та міцна віра - обов’язково здо-

лають будь-які життєві негаразди, а також світ, в якому 

немає сумнівів у собі ні на хвилину – метнув ядро і про-

кинувся Чемпіоном України. Студенти подарували вір-

шові композиції, танець, як вірш, в якому кожен рух є 

словом та чарівну пісню.  

Дякуємо студентам за надзвичайно  

креативний, яскравий та талановитий виступ.  

Коледж пишається вами.  



Ст. 5 Вектор (№18) 30.04.2019 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Продовження. Початок на стор. 1 та 4. 

 На засіданні Секції І «Парадигма реабілітації в 

системі економіки країни» було представлено понад 

60 доповідей. Викликали інтерес та активне обговорен-

ня доповіді, присвячені вивченню проблем соціального 

та економічного розвитку регіонів (Лучик В. Є., д.е.н., 

професор), економічної парадигми соціалізації інклюзи-

вних вузів (Тріпак М. М., заслужений працівник освіти 

України, к.е.н., доцент), необхідності відображення ін-

формації про інтелекту-

альний капітал у звітно-

с т і  п і д п р и -

ємств (Годнюк І.  В., 

к.е.н., доцент), вивчен-

ню проблеми соціаль-

ної політики держави 

як складової сталого 

розвитку економіки 

(Коркушко О. Н., 

к.е.н., доцент), теоретичних засад та сутності категорії 

«міграція» (Лисак В. 

Ю., к.е.н., доцент). 

 Н а д з в и ч а й н о 

інтенсивно обговорю-

вались теми наукових 

доповідей, в яких ви-

світлювались пробле-

ми особливостей пра-

ц е в л а ш т у в а н н я 

(Лучик С. Д., д.е.н., 

професор, Лучик М. 

В., к.е.н., доцент), еко-

номічної та норматив-

но-правової складової інклюзивної освіти (Кушнір Л. 

А., к.е.н., доцент, Лавський А. Й., магістрант), мейнст-

рімних методів пошуку працівників, як важливого век-

тору соціальної інтеграції молоді з нозологіями 

(Сушарник Я. А., к.е.н., Тодорова Г. М.), сонячної ене-

ргетики технології, економіки, соціальної підтримки 

(Киселюк М. П., к.т.н., Воробйова О. В., Гал-

кін М. В.), впровадження сучасних інформаційних сис-

тем як одного із напрямів підвищення ефективності об-

л і к о в о - а н а л і т и ч н о ї  р о б о т и  п і д п р и є м с т в а 

(Свирида О. В., 

викладач), прис-

вячені проблемі 

рекрутингу як 

підґрунтю іннова-

ційного потенціа-

лу персоналу 

(Комарніцька О. 

М., викладач) та 

о с о б л и в о с т я м 

формування мо-

лодого покоління з особливими потребами на шляху до 

європейської інтеграції в стратегії соціально-

економічного розвитку держави (Герасимова Т. І., ви-

кладач, Квітінська М. В.) та ін.  

 На засіданні Секції ІІ «Освіта і гуманітарні нау-

 ки в умовах інклюзії» до уваги учасників конференції 

було запропоновано різнобічний спектр дослідження су-

часного простору освіти в умовах інклюзії. Доповіді прис-

вячено проблемам вивчення нормативно-правового забез-

печення розвитку інклюзивної освіти у професійній 

(професійно-технічній) освіті 

(Сахневич І. Д., к.п.н., доцент, 

член-кореспондент Академії 

міжнародного співробітництва 

з креативної педагогіки 

«Полісся»), вивченню особли-

востей виховних заходів до 

100-річчя української держав-

н о с т і  1 9 1 7 - 1 9 2 1  р р . 

(Скрипник А. Ю., д.і.н, доцент), прагматики якості освіт-

ньої діяльності в умовах спеціального закладу вищої осві-

ти (Тріпак М. М., заслужений працівник освіти України, 

к.е.н., доцент, Боровисюк Т. В., викладач), присвячені 

особливостям підготовки соціальних працівників до про-

фесійної діяльності в умовах поліетнічного регіону 

(Присакар В. В., к.п.н., доцент), особливостям формуван-

ня інклюзивного освітнього середовища вищої освіти 

(Палилюлько О. М., к.і.н., Коруняк О. П., к.с.н.), ви-

вченню ролі евристичного навчання у формуванні творчої 

особистості в умовах інклюзивної освіти (Шевчук О. В., 

к.п.н.), проблемі професійної орієнтації та професійного 

вибору, вивченню парадигм, тенденцій та перспектив 

(Волощук М. Б., викладач) та ін. 

 До уваги учасників засідання секції було запропо-

новано цілий ряд доповідей, в яких висвітлюються про-

блеми методики викладання в умовах інклюзивної освіти: 

«Специфіка викла-

дання гуманітарних 

дисциплін для сту-

дентів ЗВО із пору-

шенням слуху в 

інтегрованих гру-

пах» (Марчак Т. 

А., к.ф.н., Шмор-

гал О. І., викла-

дач), «Застосування 

інтерактивних опо-

рних конспектів на 

лекційних заняттях в інклюзивних групах» (Білик О. А., 

к.т.н., доцент, Фаін А. В., викладач), «Інклюзивне навчан-

ня математичних дисциплін студентів з обмеженими фізи-

чними можливостями» (Динич А. Ю., викладач), 

«Особливості застосування технології «медіації» при вирі-

ш е н н і  н а в ч а л ь н и х  к о н ф л і к т н и х  с и т у а -

цій» (Загалевич В. Л., викладач), «Інклюзивне навчання 

іноземної мови студентів з особливими освітніми потреба-

ми» (Колісник М. І., викладач), «Використання платфор-

ми Classtime у процесі математичної підготовки студентів 

коледжу в умовах інклюзії» (Сидорук Л. М., викладач), 

«Реалізація компетентісного підходу під час вивчення 

навчального предмета "Захист Вітчизни" молоді з особли-

вими освітніми потребами» (Складанівський О. Л., ви-

кладач), «Сучасні інноваційні підходи до викладання діло-

вої іноземної мови» (Чупрінчук О. В., викладач) та ін.  

Закінчення на стор. 6. 



Ст. 6 
Вектор (№18) 30.04.2019 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

Закінчення. Початок на стор. 1 та 4 - 5. 

 Також надзви-

чайно велика кіль-

кість доповідей при-

свячена вивченню 

особливостей підго-

товки працівників: 

«Роль викладача у 

забезпеченні техніки 

безпеки під час ін-

клюзивного процесу 

в Подільському ко-

леджі» (Марунчак О. В., викладач, Боршуляк Н. С., 

викладач), «Підготовка майбутніх соціальних працівни-

ків до використання інформаційних технологій у профе-

сійній діяльності» (Михайлова І. А., викладач), 

«Кадрове забезпечення освітніх послуг для людей з об-

меженими можливостями» (Гуменюк І. Л., к.е.н., Пасіч-

ник В. М.), «Практичний досвід забезпечення фахівцями 

закладів освіти для дітей з особливими освітніми потре-

бами: перспективи та адаптація» (Чернявська О. В., 

викладач), «Основні сучасні підходи до забезпечення 

якості інклюзивної освіти в дошкільних навчальних за-

кладах» (Джосак В. П., вихователь).  

 На засіданні Секції ІІІ «Соціальна реабілітація: 

сучасні умови та перспективи розвитку» обговорюва-

лись інноваційні ме-

тоди та технології 

соціальної реабіліта-

ції. Науковці зосере-

дились на актуаль-

них питаннях: засто-

сування психофізіо-

логічних методів 

дослідження у фізич-

ній реабілітації в 

інклюзивних закла-

д а х  о с в і т и 

(«Застосування психофізіологічних методів дослідження 

у фізичній реабілітації в інклюзивних закладах освіти» - 

Зданюк В. В., к.п.н., доцент, Коломієць Я. В., викла-

дач), на проблемі вивчення емоційного благополуччя як 

 важливої складової 

життєдіяльності особи-

стості («Емоційне бла-

гополуччя як важлива 

складова життєдіяльно-

сті особистості: теоре-

тичний аспект» - Федо-

рчук В. М., к.п.н., до-

цент, Федорчук В. В., 

к . п . н . ,  д о ц е н т , 

Cторожук Н. Р., викла-

дач), на дослідженні впливу психічного здоров’я на на-

вчальну діяльність дітей з особливими потребами 

(Шевченко Ю. В., магістр, практи-

чний психолог), проблемі розвитку 

емоційно-чуттєвої сфери молоді з 

особливими освітніми потребами 

музикотерапією (Годованюк А. В., 

викладач), вивченні актуальних про-

блем навчання дітей з особливими 

освітніми потребами (Дужева О. Г., 

викладач; Пещанюк Н. О., викла-

дач), соціалізації дітей з обмеженими можливостями 

(Комарніцька Л. М., викладач), а також зосередились 

на вивченні ролі демократичного стилю спілкування в 

інклюзивному навчанні (Вольська А. О., к.е.н., доцент; 

Г у м е н ю к 

І. М., ви-

кладач) та 

феномену 

духовності 

с у ч а с н о ї 

культури в 

у м о в а х 

антрополо-

гічної катастрофи та практичної реабілітації соціуму 

(Дудченко В. С., к.ф.н., доцент; Дужева О. Г., викладач) 

та ін.  

 Робота секцій завершилась активним обговорен-

ням тем доповідей, запропоновано нові напрямки й шля-

хи вирішення актуальних проблем, пов’язаних із пробле-

матикою конференції та перспективами розвитку.  



Студентські “Notabene” 

Ст. 7 Вектор (№18) 30.04.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

 В Подільському коледжі щопонеділка проходять 

студентські сходини "Notabene" - це зустріч студентів 

коледжу, що має інформативний характер, для обговорен-

ня дат, днів пам’яті, славетних сторі-

нок історії нашої держави. У понеді-

лок, 25 березня, студентські сходини 

були присвячені Дню Національної 

гвардії. Студенти ознайомились з 

передумовами становлення цього свя-

та, з особливостями функціонування 

Національної гвардії України як дер-

жавного озброєного органу, створено-

го на базі внутрішніх військ, поклика-

ного захищати суве-

ренітет України, її 

територіальну ціліс-

ність, а також життя 

та особисту гідність 

громадян, їх конституційні права і свобо-

ди. Після обговорення Яна Валентинів-

на Коломієць, завідувач навчально-

реабілітаційним відділом, викладач, вру-

чила нагороди призерам Чемпіонату області з настільного 

тенісу серед спортсменів "Інваспорт" з вадами слуху, УО-

РА, студентам Василю Лукасевичу (ІІ місце), Владисла-

ву Гнатюку (ІІІ місце). Вітаємо!!! 

 1 квітня в Подільському спеціальному коледжі 

відбулись студентські сходини "Notabene", присвячені 

Дню сміху. Студенти охоче ділились версіями похо-

дження цього дня у світі та 

в Україні, зокрема. Студен-

ти коледжу запропонували 

кілька цікавих фактів та 

важливих тез, які перекону-

ють - сміятися таки варто 

щодня: «Жарти – це головна 

причина сміху, сміх – це 

форма комунікації», «Сміх 

заразний», «Сміх вимагає правильного моменту», «Сміх 

привабливий», «Деякі речі майже гарантовано виклика-

ють сміх» та ін. Актуальною була також тема розіграшів 

серед студентів, ніхто не застрахований від розіграшів, 

тому студенти коледжу закликали усіх присутніх бути 

пильними і обережними, особливо в цей день.  

 7 квітня в коледжі відбулись студентські сходи-

ни, присвячені Всесвітньому 

Дню здоров’я. Вперше святку-

вання відбулось 22 липня 1948 

року. Цьогоріч Всесвітній День 

здоров’я присвячено темі діа-

бету. За даними Міжнародної 

діабетичної федерації в Україні 

торік зареєстровано понад 2,7 

мільйона хворих. Студенти коледжу у Всесвітній День 

здоров’я бажають усім пам’ятати про своє здоров’я, пік-

луватися про нього й вести здоровий спосіб життя. Після 

обговорення цієї теми Погорецька Ольга Феофанівна, 

викладач, тренер з волейболу, привітала з Всесвітнім 

 днем здоров’я усіх присутніх, а та-

кож урочисто вручила дипломи, гра-

моти й медалі 

призерам зма-

гань з вільної 

боротьби, шахів 

та шашок.  

Вітаємо  

переможців та бажаємо успіхів й 

славетних перемог у навчанні, спорті й у житті.  

 13 квітня в коледжі відбулись студентські сходи-

ни «Notabene», присвячені Міжнародному дню пам'я-

ток і визначних місць та Дню пам'яток історії та ку-

льтури. Охорона культурної спадщини, збереження її 

для наступних поколінь – одна з найважливіших функ-

цій держави, спрямована на патріотичне й естетичне 

виховання людини. Студенти коледжу ознайомились з 

історією заснування цієї 

події, а також унікальніс-

тю пам'яток України. Сту-

денти закликали вивчати, 

гордитись та берегти свою 

історію, адже подорожую-

чи країною, ми відкриває-

мо для себе багато нового 

і цікавого, поглиблюємо 

свої знання та збагачуємо-

ся новими знаннями про історію нашого рідного краю.  

 22 квітня в коледжі відбулись студентські сходи-

ни, присвячені Всесвітньому дню книги та авторсько-

го права. Це свято авторів, видавців, критиків, бібліоте-

карів, читачів та всіх, хто, часом, залишається "за лашту-

нками" книговидання. Всесвітній 

день книги та авторського права 

відзначається щорічно, починаючи з 

1996 року. День книги покликаний 

наголосити на фундаментальній 

важливості книжки та її незаміннос-

ті в інформаційному суспільстві. 

Наприкінці "Notabene", Боровисюк Тая Василівна, за-

ступник директора з навчально-виховної роботи, вручи-

ла студентам коледжу відзнаки за призові місця та акти-

вну участь у предметних олімпіадах. Кравець Василь 

Миколайович, викладач, приві-

тав студентів зі спортивними 

перемогами та вручив Івану Ма-

тковському грамоту за 2 місце у 

Чемпіонаті 

області з 

в а ж к о ї 

атлетики. 

Гуменюк 

Ірина Леонтіївна, заступник ди-

ректора з наукової, інноваційої та 

міжнародної діяльності, подякува-

ла усім за активну участь у ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції, та вручила сертифікати учасни-

кам конференції.  
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Екологічна акція “Турист в чистому місті” 

Оголошення 

Спортивні перемоги 

Марина ВОЛОЩУК 

 10 квітня студенти Подільського спеціального коледжу долучились до 

загальноміської молодіжної екологічної акції «Турист в чистому місті», що 

відбувалась в рамках реалізації плану ініціативи «Громада дружня до дітей та 

молоді» та мала на меті впорядкування та очищення від сміття значної терито-

рії у Старому місті.  

 Студенти коледжу здійснювали прибирання біля Вітряної брами та дитя-

чого майданчика. 

 Дякуємо студентам за ініціативність, відповідальність, сумлінність 

 та активність.  

 Дякуємо організаторам та координаторам акції, завдяки якій молодь 

міста згуртовується та об'єднується задля втілення спільної справи.  

 Вітаємо студента Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу Василя Лукасевича, який виборов V місце 

на Чемпіонаті України з настільного тенісу серед спортсменів УОРА і ВРФР 

(07-10 квітня, м.Чернігів). Василь Лукасевич також подарував профорієнтаційні 

матеріали про коледж членам Збірної України "Інваспорт". 
 

Вітаємо та бажаємо успіхів, упевнено прямувати до перемог  

у спорті й у житті!  

  Випускниця Палій Даша, студентка О-31,  

подарувала вишиту своїми руками картину  

"Боже, великий, єдиний, нам Україну храни".  

 У кожному хрестику, майстерно вишитому на полотні, від-

чувається любов та тепло душі студентки.  

 

Дякуємо Палій Даші та її батькам  

за чуйність, гарні слова, повагу до народних традицій  

та майстерно виконану картину,  

яка знайшла почесне місце у кабінеті директора.  

Подарунок своїми руками 



Засідання Вченої ради 

Ст. 9 Вектор (№18) 30.04.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вебінар  

Всесвітній День охорони праці у коледжі 

Олександр КОВАЛЬЧУК 

 24 квітня відбулось засідання Вченої ради коле-

джу, на якому обговорювалися поточні питання та під-

водились підсумки проведення ІІІ Міжнародної науко-

во-практичної конфе-

ренції "Інновації пар-

тнерської взаємодії 

освіти, економіки та 

соціального захисту 

в умовах інклюзії та 

прагматичної реабі-

літації соціуму", що 

проходила у стінах закладу. 

Гуменюк Ірина Леонтіївна, 

заступник директора з науко-

вої, інноваційної та міжнаро-

дної діяльності, к.е.н., оголо-

сила результати проведення 

конференції та подякувала 

усім за участь. Директор ко-

леджу, Мар'ян Миколайович Тріпак, заслужений 

працівник освіти України, к.е.н., доцент, подякував 

усім за ефективну роботу та висловив побажання щодо 

наступної IV Міжнародної конферен-

ції. На засіданні відбулось обгово-

рення та рекомендовано до друку 

збірника матеріалів ІІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції. На за-

сіданні також розг-

лядались питання 

п р о  о с в і т н ь о -

професійні програ-

ми (Боровисюк Тая 

Василівна, заступ-

ник директора з на-

вчально-виховної роботи) та про 

проведення інформаційно -

профорієнтаційної роботи коле-

джу (Пещанюк Надія Олексіїв-

на, викладач, фахівець з проф-

орієнтаційної роботи).  

 25 квітня викладачі кафедри соціальної роботи та психоло-

гії, а також інформаційної діяльності, документознавства і фунда-

ментальних дисциплін Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу брали участь у 

вебінарі "Великий тест драйв антикорупційних інструментів 

для роботи з молоддю у закладах освіти". Дякуємо організаторам 

за сучасний формат проведення вебінару та за цікаву інформацію. 

 Відповідно до Указу Президента України від 18 

серпня 2006 р. № 

685/2006, щороку, 

28 квітня, в украї-

ні відзначається 

Всесвітній День 

охорони праці.  

 Згідно з 

рекомендаціями 

Міжнародної ор-

ганізації праці у 

2019 році Всесвіт-

ній День охорони 

праці проводиться 

під гаслом - 

"Безпечне та здо-

рове майбутнє 

праці".  

 Для студентів Поділь-

ського коледжу було прове-

дено відкритий урок "28 кві-

тня - Всесвітній День охо-

рони праці" (Марунчак 

Оксана Василівна, викла-

дач), а також проведено ін-

формаційні захо-

ди з метою озна-

йомлення студе-

нтського та ви-

кладацького ко-

лективу закладу 

з виробничими 

ризиками та їх 

впливом на без-

пеку праці. У 

коледжі оновлено куточки, стенди з питань охорони 

праці, виставки книг.  

Олександр КОВАЛЬЧУК 



Правила пожежної безпеки у гуртожитку 
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Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Комісією коледжу, до якої входять викладачі, 

вихователі та студентський актив від різних академіч-

них груп здійснюється перевірка виконання правил 

пожежної безпеки мешканцями, які проживають в 

гуртожитку, а також  додатково перевірка умов прожи-

вання студентів, дотримання ними правил внутрішнього 

розпорядку, підтримання чистоти та порядку у кімнатах 

й прилеглій те-

риторії закладу 

освіти.  

Під час перевір-

ки виконання 

студентами пра-

вил пожежної 

безпеки основна 

увага приділя-

ється наявності 

та стану освіт-

лення всіх примі-

щень, справності 

розеток, електроп-

лит, холодильників 

та іншого електрич-

ного обладнання, 

яке дозволено вико-

ристовувати в гур-

тожитку. В той же 

час, комісія переві-

ряє відсутність са-

моробних електрич-

них приладів в кім-

натах та наявність 

інструкцій з пожеж-

ної безпеки, пам’я-

ток з дотримання 

загальних правил 

техніки безпеки під час перебування в гуртожитку. 

Виявлені недоліки усуваються на місці, як сами-

ми студентами так і працівниками коледжу, зокрема: 

електриком, 

слюсарем-

сантехніком, 

столяром. 

Із всіма студе-

нтами, які 

проживають у 

гуртожитку 

був проведе-

ний інструк-

таж щодо до-

тримання пра-

вил пожежної 

безпеки, послідовності проведення евакуації в разі вини-

кнення надзвичайної ситуації та виконання техніки без-

пеки під час користування електроплитами, пральними 

машинками, прасками, фенами та іншими електроприла-

дами якими дозволено користуватися в студентському 

гуртожитку. 

Комісія звер-

тає увагу на 

те, що не до-

зволяється 

робити в гур-

тожитку, зок-

рема: 

улаштовувати 

тимчасові 

електромере-

жі, проклада-

ти електроп-

роводи та 

кабелі безпосередньо по горючій основі (підлозі);  

експлуатувати світильники без скляних ковпаків 

або з горючими відбивачами (розсіювачами);  

улаштовувати в кімнатах гуртожитку різноманіт-

ні складські приміщення із застосуванням та зберіганням 

пожежо- вибухонебезпеч-

них речовин і матеріалів; 

зберігати легко-

займисті речовини, заха-

ращувати кімнати та інші 

місця макулатурою, ста-

рими меблями тощо;  

користуватися в 

житлових кімнатах різно-

манітними електронагрі-

вальними приладами: еле-

ктрочайниками, кип'ятильниками, електроплитами, елект-

ропрасками тощо;  

палити; 

забивати, заварювати, замикати на навісні замки, 

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

відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері.  

Увага!  

Виконання правил пожежної безпеки є запору-

кою збереження життя і здоров’я всіх мешканців  

гуртожитку та персоналу, який там працює.  

Збереження матеріальних цінностей! 



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 

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. 

Хай постійний успіх, радість 

 і достаток 

Сипляться до вас, немов  

вишневий цвіт, 

Хай життєвий досвід творить  

з буднів свята, 

Господь дарує довгих-довгих 

літ! 

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. 

Щоб була прекрасна доля, 

І схилялась Божа воля, 

Щоб чудовим був Ваш світ 

І Господь дарував сто літ! 

Кінзеряву Ірину Василівну Нагорну Світлану Леонідівну 

Федорчук Ніну Володимирівну  
Корник Валентину Сергіївну 

Вінника Анатолія Володимировича 

Вітаємо з Днем народження Вітаємо з Днем народження 

Погорецьку Ольгу Феофанівну  

Бажаю вам квітів 

та мирного неба, 

Грошей та здоро-

в'я ще більше,  

ніж треба. 

Хай доля вам 

щастя багато дає, 

Зозуля сто років життя накує. 

Життя хай дарує чудові моменти, 

Яскраві емоції, гарні презенти 

І друзів найкращих, з якими  

надійно, 

Хай Господь дарує надію й тепло. 

Вітаємо з Днем народження 

Герасимову Тамару Іванівну  

Дабуляк Алевтину Василівну  

Хай кожен день буде сповне-

ний гарним настроєм, приєм-

ними й цікавими зустрічами та 

успішною працею. 

Вітаємо з Днем народження 

Смеречинську Антоніну Петрівну 

Хай будуть з вами здоров'я та си-

ла, 

Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали ви втоми! 

Хай мир і злагода будуть у домі. 

Шевчука Олександра  

Володимировича 

Вітаємо з Днем народження 

Ладоренка Олександра Вікторовича  

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! 



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих привітань, 

Від зірок здійснення бажань! 

Від сонця - світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була!  

Оголошення 

 Дорогі мої студенти,  

запрошую щосереди у нашу прекрасну спортивну залу.  

 У Вас буде можливість зіграти пліч-о-пліч з Ва-

шим директором у прекрасну гру - футбол.  

 У світі близько 250 мільйонів чоловіків і жінок із 

більш ніж 200 країн грають у футбол, що робить його 

найпопулярнішим у 

світі видом спорту. З 

дитинства мене ця 

гра надихала на різні 

досягнення у кар'є-

рі... Деколи, мені 

здається, що у мене 

мала бути кар'єра 

футболіста. Сьогод-

ні я дякую хлоп-

цям, які подарували 

хвилини футболу. 

Хоча і моя команда 

програла. Але маю 

надію на реванш у 

наступну середу!  
 

Дякую хлопцям за гру!  

Вербову Аллу Анатоліївну  

Нехай завжди 

Вам всміхаєть-

ся доля, 

Несуть тільки 

радість з со-

бою роки. 

Хай щастя й здоров'я не зрадять 

ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й дум-

ки!  

Щегельську Наталію Василівну 

Мар’ян ТРІПАК 



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

 

Вітаємо з Днем народження 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
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Нехай цей день стане першою сходинкою на 

шляху до нових починань 

і відкриттів у вашому 

житті. Бажаємо, щоб по-

руч з вами завжди були 

дбайливі і щирі друзі, 

удача не забувала загля-

дати до вас  як можна 

частіше! 

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, раді-

сних подій, щасливих посмішок навколо,  

вірних друзів, а ще приємних поїздок й  яскравих вражень!  

Бажаємо Вам щастя і достатку, 

Ясного неба, сонця, тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була.  
Хай щастя й здоров'я не зрадять 

ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й 

 думки!  

Вірних друзів, успіхів у навчанні і в 

житті! 

У цей святковий день бажаємо побіль-

ше посмішок, радості, сміху, успіхів,  

чудового настрою, багато-багато  

здоров’я,  

море квітів і подарунків,  

а ще виконання всіх бажань!  

Хай сонце яскраво освітлює ваш шлях,  

а в двері ніколи не постукає сум.  

Бадьорості, радості, вірних друзів!  

Хай сонечко світить із ясного неба,  

Бажаємо усього, чого тільки треба, 

Хай доля дарує довгого віку, 

Доброго здоров’я і щастя без ліку! 

Хай буде життя позитивним, 

Веселим, чудовим, активним, 

Багатим, щасливим і плідним, 
Цікавим, блискучим і гідним! 

Нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди. Здоров’я, щастя, 

довгих років! І кожен день народження нехай залишає добрий слід! 

Успіхів, позитиву, натхнення, вірних друзів,  

удачі у всіх починаннях!  

Вітаємо з Днем народження 

Здоров'я, щастя та добра, на-

снаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас хай 

буде все у вас гаразд! 
 

Польового Віталія Васильовича 

Цегу Юліану Радіонівну 

Іванову Діану Олександрівну 

Гуменюка Дениса Миколайовича 

Бурлу Олександра Анатолійовича 

Баблюка Дениса Васильовича 

Мисько Артема Руслановича 

Репеху Єлизавету Миколаївну 

Паламарчук Ілону Сергіївну  

Салату Олексія Валерійовича  

Гулієву Анастасію Романівну 

Корніцьку Олександру Олегівну  

Гетія Геро Станіславовича 

Галкіна Максима Віталійовича 

Кузь Анну Романівну 

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

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

студента  групи С-22  ІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота» 
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студента Е-21  групи ІІ курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

студентів О-32 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Вітаємо з Днем народження 

студентів С-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

студентку Е-31  групи ІІІ курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

студентку О-33 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

студента Е-11  групи І курсу  спеціальності 051 

«Економіка»  

студентів О-11 групи І курсу  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  

Бажаємо невичерпного запасу здоров’я. Щоб 

кожен день супроводжувався радісними подія-

ми і посмішкою на обличчі. Нехай будь-які 

негаразди обходять стороною, а кращі якості 

допомагають в досягненні життєвих цілей.  

студентку С-12 групи І курсу   

спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Чорну Яну Павлівну  

студентку О-23 групи ІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Костів Юлію Романівну 

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, щирих почуттів, яскравих 

барв життя та тільки радісних емоцій, гарних новин та чудового 

настрою на кожен день. 
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Літературна студія 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

Свої матеріали для публікації, пропозиції та побажання щодо наповненості номеру журналу 
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Вітаємо 

Подяка 

Я вдячна долі за тебе, 

За те,що ти в мене є, 

За твій ніжний дотик до мене, 

Ти щастя небесне моє. 

 

Таких як ти, більше немає, 

Ти в світі єдиний такий, 

Ти ніжний, надійний, коханий, 

І серцю такий дорогий. 

 

Зустрілися навіки два серця, 

Щоб разом іти до кінця, 

В очах наших спільне озерце, 

І спільне на двох майбуття. 

 

Ми разом,і це - головне, 

Ми все пережити зумієм, 

Пройдемо з тобою крізь біди усі, 

 

Я дякую долі за тебе, 

За те що ти в мене є, 

І більшого щастя не треба, 

Ти просто життя моє!!! 

 

Романюк Вікторія 

Вітаю 


