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Вітання від директора! 

Міжнародна студентська наукова 

робота у форматі онлайну! 

День Європи в Україні 

Літературна студія “Дивослово” 

  Конференція в умовах карантину проводилась з 

використанням Інтернет-ресурсів, а саме платформи 

ZOOM. З вітальними словами до усіх присутніх звернулись: Гуменюк І. Л. , 

к.е.н., заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльно-

сті; Тріпак М. М. – к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, 

директор Подільського коледжу; Шевцов А. Г. - доктор пед. наук, профе-

сор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти Укра-

їни, Віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»; 

Мельник С. В., начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської 

міської ради. До вітальних слів приєднались партнери коледжу закордону - 

Анетта Зелінська, доктор габ., професор Економічного університету у Вроцлаві та Єва Спігарська – доктор, Гдан-

ський університет.   

21 травня в Подільському спе-

ц і а л ь н о м у  н а в ч а л ь н о -

реабілітаційному соціально-

е к о н о м і ч н о м у  к о л е -

джі  відбулась IV Міжнародна 

науково-практична конфере-

нція «Інновації партнерської взаємодії освіти, еконо-

міки та соціального захисту в умовах інклюзії та пра-

гматичної реабілітації соціуму».  

Вітання від директора з Днем 

міста! Запрошуємо на навчання Ст.13 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№30) 31.05.2020 

Вектор Поділля 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   
 

 Ось і підходить до завершення 

2019-2020 навчальний рік! Цей навча-

льний рік розпочався надзвичайно ус-

пішно для студентів та усіх працівни-

ків коледжу, не стримував свій крок 

коледж навіть тоді, коли у країні було 

запроваджено карантин, адже Подільський коледж, як заклад вищої 

освіти, повністю був готовий до викликів сучасності і переходу на 

дистанційну форму роботи та взаємодії зі студентами. 

Так, запровадження карантину та ряду заходів для забезпечення 

охорони здоров’я громадян України внесли корективи у навчальний 

процес у закладах освіти країни. В усіх сферах життя впроваджено 

ряд заходів для виконання карантинних умов та дистанційної форми 

роботи. 

Я вдячний працівникам коледжу, викладацькому складу, який 

витримав напружений графік роботи, активно працювали зі студента-

ми у режимі онлайн. Подільський спеціальний коледж ще у 2017 році 

упевнено практикує дистанційну форму навчання, враховуючи спе-

цифіку вищого навчального закладу. Усі працівники коледжу актив-

но й сумлінно, невтомно та продуктивно продовжували працювати у 

дистанційній формі, у форматі онлайну! Ми разом зі студентами зно-

ву довели, що Подільський коледж — потужний заклад вищої освіти, 

сучасний, ініціативний, доступний кожному, міжнародний, з високо-

кваліфікованими викладачами та активними студентами, спраглими 

до засвоєння нових знань та опанування професії. 

Бажаю студентам, педагогам та усім працівникам коледжу не 

втрачати оптимізму, наснаги і витримки, нових ідей та можливостей!  

Шановні студенти та викладачі! Щиро дякую вам за сумлінну пра-

цю і навчання та наголошую і закликаю вас бути обережними й слі-

дувати усім рекомендаціям медичних працівників! Разом ми з Вами 

переможемо усі надзвичайні ситуації та обставини! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Переможний крок коледжу! 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до  

участі у формуванні 

 Випуску №3/2020  
 

наукового журналу  

«Вектор Поділля». 

 

Науковий журнал  

«Вектор Поділля» Подільського  

спеціального  

навчально-реабілітаційного соціально-

економічного  

коледжу зареєстро-

вано як друкований 

засіб масової  

інформації  

 

(Свідоцтво КВ № 

23256-13096Р від 

04 квітня 2018 р.).  

 

Редакція приймає 

статті до 

 25 травня 2020 

року.  

Детальна інформація на сайті коледжу 

та за посиланням: 

https://posek.km.ua/periodychni-vydannya/

informatsijnyj-lyst  
 

Запрошуємо! 
 

 ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ КОЛЕДЖУ та директора закладу  

Тріпака Мар'яна Миколайовича, к.е.н., доцента, заслуженого праців-

ника освіти України, з успішним проходженням акредитації!  

 В результаті експертизи Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж успішно пройшов акре-

дитацію терміном на 5 років освітньої програми спеціальності першого 

(бакалаврського) рівня 071 "Облік і оподаткування" (ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ № 8 (25) від 14 квітня 2020 р.).  

 

Вітаємо колектив коледжу з переможним кроком у системі  

вищої освіти та бажаємо наснаги, перемог у науково-дослідній  

діяльності, успіхів у подальшій роботі!  

Подільський спеціальний  

навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний  

коледж  

здійснив ще один успішний та 

переможний крок на шляху до розвитку  

закладу у системі вищої освіти!  

Ірина ГУМЕНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

https://posek.km.ua/periodychni-vydannya/informatsijnyj-lyst?fbclid=IwAR3-VKrs3Y6jVK1h9tI_gtPYNtl9I8sKuAeuYkfDtjfqbS8DGF9u2aML-hU
https://posek.km.ua/periodychni-vydannya/informatsijnyj-lyst?fbclid=IwAR3-VKrs3Y6jVK1h9tI_gtPYNtl9I8sKuAeuYkfDtjfqbS8DGF9u2aML-hU


Вектор (№30) 31.05.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

До уваги батьків! 

 04 травня вважається одним з днів присвячених протидії булінгу - Anti-Bullying Day - День боротьби з за-

лякуванням. Цей день зовсім не свято, а день заклику ставати частиною рішення з протидії всім формам булінгу. 

 За даними ЮНІСЕФ, третина молодих людей у 30 країнах світу стають жертвами онлайн-булінгу, а кожна 

п’ята молода людина змушена була пропускати заняття в школі через кібербулінг та насильство. Сьогодні, коли 

світ бореться з COVID-19, а більшість дітей не відвідують школи - актуальним стає саме питання кібербулінгу. 

 05 травня відзначається Міжнародний день боро-

тьби за права осіб з інвалідністю — людей, які, як ніхто, 

потребують підтримки оточуючих. Однак часто їх права 

порушуються більше, ніж права 

інших людей.  

 Метою Дня боротьби за 

права осіб з інвалідністю є 

сприяння більш глибокому ро-

зумінню проблем, пов’язаних з 

інвалідністю, і мобілізація підт-

римки прав, гідності і благопо-

луччя осіб з інвалідністю.  

 Люди з інвалідністю ма-

ють такі ж права на працевлаш-

тування, доступну освіту і ін-

фраструктуру, як і інші категорії громадян.  

Пам'ятаймо та поважаймо права один одного!  

 17 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. 

Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистець-

кої та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних цін-

нісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.  

 Пам'ятаймо про розстріляних НКВС, замордованих у соловецьких таборах, 

знищених у Сандармоху, покараних радянською психіатрією, примусово виселених 

із своїх домівок – усіх, хто упродовж радянського часу зазнав репресій та пересліду-

вань.  

Пам' ятаємо!  

 

      Допомога мецената! 

04 травня до Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

надійшла допомога від 

мецената з м. Чернівці - 

кварцова лампа.  

 Щиро вдячні Вам за 

турботу, допомогу та не-

байдужість у цей нелегкий 

час!   

Ваші благородні справи 

зігрівають нас теплом  

турботи та уваги!  

Висловлюємо Вам  

найщирішу вдячність! 

Разом ми подолаємо усі 

негаразди та  

надзвичайні ситуації!   

Міжнародний день боротьби за права осіб 

з інвалідністю 

День пам’яті жертв політичних репресій 

Надія ПЕЩАНЮК 

Надія ПЕЩАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 



Готуємося до ЗНО разом! 

Вектор (№30) 31.05.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

Міжнародне стажування! 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

 Викладачі Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу ка-

федри інформаційної діяльності, документознавства 

і фундаментальних дисциплін у підготовці до ЗНО 

використовують власний досвід та інноваційні доробки 

поряд із традиційними формами та методами навчання, 

адже сьогодні дистанційне навчання стає все більш по-

пулярними і має великий попит серед абітурієнтів і сту-

дентів у всьому світі завдяки перевагам.  

 Дистанційна підготовка до ЗНО, онлайн консуль-

тації, онлайн заняття проходять у теплій, психологічно 

комфортній атмосфері. Готуємось разом! 

 Щиро вітаємо викладачів Подільського спеціаль-

ного навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу Гуменюк Ірину Леонтіївну, заступника дирек-

тора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, 

к.е.н., викладача кафедри фінансів, економіки та економі-

чної кібернетики; Бачинську Олену Миколаївну, к.е.н., 

викладача кафедри 

фінансів, економі-

ки та економічної 

кібернетики; Воло-

щук Марину Бо-

рисівну, фахівця з 

моніторингу вищої 

освіти та міжнаро-

дної діяльності, 

викладача кафедри 

соціальної роботи 

та психології з пу-

блікацією статті 

«THE CONCEP-

TUAL PRINCI-

PLES OF STRA-

TEGIC MANAGE-

MENT BY COM-

PETITIVENESS 

OF HIGHER EDU-

CATIONAL INSTI-

TUTIONS» у нау-

ковому журналі East European Scientific Journal 

(Warsaw, Poland) #3(55), 2020 part 3.  

З текстом статті можна ознайомитись за посиланням: 

h t t p s : / / e e s a - j o u r n a l . c o m / … / … /

E E S A _ 3 _ 5 5 _ m a r c h _ 2 0 2 0 _ p a r t _ 3 . p d f 

 Отже, педагогічні та науково-педагогічні працівни-

ки коледжу упевнено підкорюють науково-дослідні  

простори за кордоном, прославляючи наш коледж!  

Вітаємо та бажаємо подальших успіхів у науково-

дослідній діяльності, наснаги та  

упевненого підкорення нових вершин!  

Англомовна стаття у Міжнародному     

виданні!!! 

  Викладачі Подільського спеціального навчаль-

но-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

упевнено підкорюють міжнародний науковий прос-

тір!  Вітаємо Годнюк Ірину Валентинівну, к. е. н., 

доцента, викладача кафедри обліку і оподаткування 

з успішним проходженням Міжнародного стажуван-

ня. Міжнародне стажування Ірина Валентинівна прой-

шла в Вищій школі бізнесу і підприємництва в 

м.Островцю Свентокшишському (м.Островець Свен-

токшишський, Польща), тема «Innovative educational 

technologies: European  experience and it`s application 

in training in economics and managment» (20-

31.01.2020 р.) 

 Бажаємо Вам успіхів, натхнення та успішної 

реалізації Ваших наукових планів.  

Альбіна ФАІН 

https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_3_55_march_2020_part_3.pdf?fbclid=IwAR1XQfsWeltTSOEc7fAXQbhk9diaZLBMFgnXgvvvG2wxenN0jqg_VkDInEE
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_3_55_march_2020_part_3.pdf?fbclid=IwAR1XQfsWeltTSOEc7fAXQbhk9diaZLBMFgnXgvvvG2wxenN0jqg_VkDInEE


Наукова стаття у фаховому виданні “Інфраструктура ринку” 

Вектор (№30) 31.05.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 5 

Марина ВОЛОЩУК 

В Подільському коледжі вийшла друком монографія! 

  Приємно, що й під час карантину педагогічні та науково-педагогічні працівни-

ки  Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу продовжують активно працювати над своїми науково-дослідними ідеями та проєктами!  

  Вітаємо викладачів коледжу Коркушка Олега Никодимовича, к.е.н., доцен-

та, викладача кафедри обліку і оподаткування, та Кушнір Людмилу Анатоліївну, к.е.н., 

доцента, викладача кафедри обліку і оподаткування, з підготовкою до публікації наукової 

статті "Внутрішній аудит на підприємстві: суть та особливості організації" в електрон-

ному науково-практичному фаховому виданні "Інфраструктура ринку" (Випуск № 42, 

квітень, 2020).  

    Вітаємо та бажаємо успіхів у подальшій науково-дослідній 

роботі!  

 Вітаємо Комарніцьку Людмилу Миколаївну, 

к.ф.н., викладача кафедри соціальної роботи та психоло-

гі ї  Подільського спеціального навчально -

реабілітаційного соціально-економічного коледжу з ви-

ходом у друк монографії «Особливості художньої тра-

нсформації євангельського сюжету про Понтія Піла-

та у світовій літературі кінця ХІХ – початку XXI 

століть» у співавторстві з науковим керівником канди-

датської дисертації Людмили Миколаївни – Олександ-

ром Володимировичем Кебою, академіком Національ-

ної академії наук вищої освіти України, д.ф.н., професо-

ром, завідувачем кафедри германських мов і зарубіжної 

літератури КПНУ ім. Івана Огієнка.  

 Схвальні відгуки про рецензоване видання наді-

слали авторитетні вітчизняні вчені: доктор філологічних 

наук, провідний науковий співробітник Інституту біог-

рафічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського Г. А. Александрова, доктор 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка С. В. Ленська, док-

тор філологічних наук, професор, професор кафедри 

світової літератури Харківського національного педаго-

гічного університету імені Г. С. Сковороди О. С. Сила-

єв.  

У монографії 

розглянуто осно-

вні тенденції і 

закономірності 

художньої транс-

формації єванге-

льського сюжету 

про Понтія Піла-

та у світовій літе-

ратурі кінця ХІХ 

– початку ХХІ 

століть. Дослі-

джено особливо-

сті функціону-

вання даного сю-

жету у більш ніж 

двадцяти худож-

ніх творах, що 

належать до різ-

них національних 

літератур. 

Колектив коледжу вітає Людмилу Миколаївну з  

визначним здобутком і бажає подальших  

наукових звершень!!!  

 Викладачі Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу активно реалізують власні науково-дослідні проєкти та задуми. 

Вітаємо викладачів закладу Сушарника Ярослава Анатолійовича, к.е.н., викладача 

кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики, завідувача заочного відділення, 

вченого секретаря ВР коледжу та Місько Аллу Михайлівну, аспіранта, викладача ка-

федри інформаційної дільності, документознавства і фундаментальних дисциплін, фахі-

вця з працевлаштування випускників коледжу, з публікацією статті "Розвиток та стано-

влення конкуренції" у науковому журналі "Інноваційна економіка", зареєстрованого 

як фахове видання (журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових ви-

дань України згідно наказу МОН України від 17.03.2020 року №409 економічні науки).  

 Стаття присвячена аналізу та узагальненню поглядів вчених щодо трактування 

понять «конкуренція», «конкурентоспроможність» на основі їх історичного генезису та 

формування відповідних концепцій.  

Бажаємо нашим педагогічним та науково-педагогічним працівникам успіху у реа-

лізації власних інноваційних та науково-дослідних ідей і задумів.  

З текстом статті можна ознайомитись за посиланням: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/505/567  

Наукова стаття у фаховому виданні “Інноваційна економіка” 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/505/567?fbclid=IwAR0HSj6E7ycHhJop7ySmN7rfH50RF6Vb6sKLrscty8rLYXRQx8KaV1JKyxU
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Ст. 6 

Вебінар “Особливості ЗНО – 2020” 

 08–09 травня Україна традиційно вшановує День пам’яті та примирення і День 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці дні важливо нагадати про непере-

січну роль українців у перемозі Об’єднаних Націй у Другій світовій війні, висловити 

повагу всім борцям проти нацизму, увічнити пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, 

воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у ці роки. 

 У Другій світовій війні загинув майже кожен другий українець. 2,5 млн людей 

вивезли на примусові роботи до Німеччини. 

#Пам’ятаємоПеремагаємо.   

 Шановні студенти! Викладачі Подільського спеціа-

льного навчально -реабілітаційного соціально -

економічного коледжу у процесі підготовки до ЗНО з 

вами 24/7! Так, викладачі кафедри інформаційної діяль-

ності, документознавства і фундаментальних дисцип-

лін під час вебінару «Особливості ЗНО – 2020» надали 

настанови та ко-

рисні рекоменда-

ції щодо підгото-

вки до ЗНО.   

 На вебінарі 

викладачі кафед-

ри значною мі-

рою акцентували 

увагу студентів 

на тому, що під-

готовка до зовні-

шнього незалеж-

ного тестування 

(ЗНО) та держав-

ної підсумкової 

атестації (ДПА) 

— це трудоміст-

кий процес. І не 

завжди відмінне 

знання предмета 

— запорука успі-

шного складання 

іспитів.  Т о -

му до ЗНО та ДПА потрібно готуватися, не тільки ретель-

Надія ПЕЩАНЮК 

Тетяна МАРЧАК 

Альбіна ФАІН 

но повторюючи вивчені навчальні предмети, а й психо-

логічно та фізично.  

 Для успішного проходження ЗНО і ДПА студен-

там необхідно не тільки добре знати той предмет, який 

вони складають, а й мати гнучке мислення, добру па-

м'ять, уміння знаходити нестандартні рішення, логічно і 

послідовно викладати свої думки, високу організова-

ність, вміння планувати свою роботу, швидко переходи-

ти від одного виду діяльності до іншого. боту, швидко 

переходити від од-

ного виду діяльнос-

ті до іншого. Мож-

на чогось не знати, 

але оволодіння ос-

новами навчально-

го предмета, голов-

ними принципами 

виконання завдань, 

умінням проводити 

аналогії завжди 

допоможе знайти 

правильну відпо-

відь під час тестування.  

 Слід пам'ятати, що обов'язково має бути здоровий 

сон, гарне харчування, відпочинок на свіжому повітрі, 

що забезпечує психологічну рівновагу студентів під час 

підготовки до ЗНО. Такі рекомендації надали викладачі 

кафедри інформаційної діяльності, документознавства і 

фундаментальних дисциплін під час вебінару 

«Особливості ЗНО – 2020» для студентів Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу.  Шановні студенти, якщо Вам 

цікава така форма діяльності та взаємозв’язку, як прове-

дення вебінарів, інтернет-конференцій, онлайн консуль-

тацій, то запрошуємо надати ваші відгуки та пропозиції 

у коментарях та приєднуватися до співпраці.  

 Готуємося до ЗНО разом! Викладачам можна ста-

вити будь-які питання щодо проблемних завдань курсу 

через навчальний сайт Moodle або електронну пошту, за 

допомогою Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, 

Instagram, Zoom і отримати розгорнуту відповідь з роз’-

ясненнями та коментарями. 

В онлайн режимі наші можливості безмежні!  

Ми з Вами 24/7!  

Подільський коледж - рівні можливості,  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B0%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG
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On-line семінар у Подільському коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Міжнародний день сім’ї 

Надія ПЕЩАНЮК 

 15 травня — весь світ відзначає Міжнародний день сі-

м'ї. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціаль-

но-економічний коледж - велика, дружня родина! Наші рідні, до-

рогі студенти, викладачі, ми з нетерпінням чекаємо наре-

шті того часу, коли відновиться навчання аудиторіях, в 

коридорах коледжу буде лунати сміх, з актової зали - чарівний спів, зі спорт-

залу - оплески вболівальників під час гри у футбол чи волейбол.  

Чекаємо на зустріч з вами!!!  

 14 травня 2020 року на базі Подільського спеціа-

льного на-

в ч а л ь н о -

реабілітацій-

ного соціа-

л ь н о -

економічно-

го коле-

джу за ініці-

ативи кафе-

дри інфор-

м а ц і й н о ї 

діяльності, 

документознавства та фундаментальних дисцип-

лін відбувся науково-методичний онлайн-семінар 

«Інклюзивне навчання: інновації у науковому та мето-

дичному забезпеченні навчального процесу». 

 Мета онлайн-семінару - визначення ефективних 

шляхів формування інклюзивного 

освітнього середовища для дітей з 

особливими освітніми потребами 

у закладах освіти, обмін досвідом 

впровадження інклюзивного на-

в ч а н н я  у  з а к л а д і .   

 Для участі у онлайн-семінарі 

було зареєстровано понад 50 учас-

ників з усіх куточків України. 

 Так, в обговоренні питань 

нормативно

-правового 

забезпечен-

ня інклюзи-

вного на-

вчання в 

умовах за-

кладу осві-

ти; органі-

зації освіт-

нього процесу для дітей з особливими освітніми потреба-

ми в закладі освіти; особливості інклюзивної освіти; ро-

боти освітян з дітьми з особливими освітніми потребами 

під час дистанційного навчання та ін., взяли участь науко-

вці та педагоги з Івано-Франківська, Луцька, Києва, 

Тернополя, Красилова, Чернівців, представники ІРЦ та 

педагоги з Новоушицького, Дунаєвецького, Чемеровець-

кого, Кам'янець-Подільського районів.  

 Серед спікерів семі-

нару була Зоряна Ленів, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри ло-

гопедії та логопсихології 

Національного педагогіч-

ного університету імені 

М.П. Драгоманова.  

Онлайн-семінар 

відбувався у 

форматі актив-

ного обговорен-

ня сучасних 

проблем освіти з 

використанням 

програми Zoom. 

 Після 

закінчення он-

лайн-семінару 

усім учасникам було розіслано електронні сертифікати.  

Дякуємо усім за увагу та участь у онлайн-семінарі, 

цікаві ідеї, ефективні методики й практичні поради! 

Бажаємо успіхів у імплементації сучасних технологій 

та методів навчання. 

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!  
 

Відео онлайн семінару доступне за посиланнями:  

Ч а с т и н а  1 :  h t t p s : / /

drive.google.com/…/1aaVtGpcBrFGuL9CQvlGUKYibf…/

view…  

Ч а с т и н а  2 :  h t t p s : / /

drive.google.com/…/1xaeWhbJx0OSLBQjjvxoMSmKHn…/

Тетяна МАРЧАК 

Альбіна ФАІН 

https://drive.google.com/file/d/1aaVtGpcBrFGuL9CQvlGUKYibf2TFbxyJ/view?fbclid=IwAR2T6lsicLb9XKvsyjA2al9YAUXIoEhQFo7WzWnnkvitWWAK5eqRkbPO1eQ
https://drive.google.com/file/d/1aaVtGpcBrFGuL9CQvlGUKYibf2TFbxyJ/view?fbclid=IwAR2T6lsicLb9XKvsyjA2al9YAUXIoEhQFo7WzWnnkvitWWAK5eqRkbPO1eQ
https://drive.google.com/file/d/1aaVtGpcBrFGuL9CQvlGUKYibf2TFbxyJ/view?fbclid=IwAR2T6lsicLb9XKvsyjA2al9YAUXIoEhQFo7WzWnnkvitWWAK5eqRkbPO1eQ
https://drive.google.com/file/d/1xaeWhbJx0OSLBQjjvxoMSmKHnEh1aJVq/view?fbclid=IwAR0ralOv_1XzZWPj6ozoexQQ2p9aaSt7p_qjRWgdSIJO6wCTWkdrkmx-kSw
https://drive.google.com/file/d/1xaeWhbJx0OSLBQjjvxoMSmKHnEh1aJVq/view?fbclid=IwAR0ralOv_1XzZWPj6ozoexQQ2p9aaSt7p_qjRWgdSIJO6wCTWkdrkmx-kSw
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IV Міжнародна  науково-практична конференція  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Продовження на стор. 9. 

 21-22 травня в Подільському спеціальному навча-

льно-реабілітаційному соціально-економічному коледжі 

відбулась IV Міжнародна науково-практична конферен-

ція «ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬ-

КОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКО-

НОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮ-

ЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІ-

ЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ». Щороку 

конференція збирає фахівців, від-

даних пошуку рішень з актуаль-

них проблем сучасної економічної науки, освіти та соціа-

льної реабілітації в умовах ін-

клюзії. У Всесвітній день виши-

ванки конференція об'єднала нау-

ковців з усіх куточків України та 

закордону задля пошуку вирі-

шення актуальних питань сього-

дення та обговорення імплемен-

тації закордонної моделі розвит-

ку освіти.  

 На пленарному засіданні IV Міжнародної науково-

практичної конференції обговорювались актуальні питан-

ня: «Актуальні завдання 

спеціалізованих інклю-

зивних вишів в умовах 

цифрової трансформації 

с и с т е м и  о с в і -

ти» (Шевцов А.Г., доктор 

педагогічних наук, профе-

сор, член-кореспондент 

Національної академії 

педагогічних наук Украї-

ни, Віце-президент ВГО 

«Українська асоціація 

корекційних педагогів»); 

«Компетентнісний під-

хід до формування соціальних навичок у майбутніх 

корекційних педагогів» (Миронова С. П., доктор педа-

гогічних наук, завідувач, 

професор кафедри корек-

ційної педагогіки та інклю-

зивної освіти, Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огі-

єнка), «Економіка замкну-

того обігу - екологічної 

моделі життя» (Anetta 

Zielińska, dr hab., dr h.c., 

Profesor UE, Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania, Uni-

wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), «Розвиток інклюзії 

у вищій школі» (Лучик С. Д., доктор економічних наук, 

професор, Чернівецький торговельно-економічний інсти-

тут КНТЕУ), «Фінансові форми співпраці університе-

тів у процесі навчання осіб з інвалідністю» (Arleta 

Szadziewska - dr hab,. prof. UG, Uniwersytet Gdański, Ewa  

 Spigarska – dr., Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdań-

ski), «Покращення інвестиційної 

привабливості сільських терито-

р і й  н а  з а с а д а х  і н к л ю -

зії» (Гераймович В. Л., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

глобальної економіки Національ-

ний університет біоресурсів і при-

родокористування, м. Київ), 

«Управління спеціальним та ін-

клюзивним закладом освіти в 

с у ч а с н о м у  в и м і -

рі» (Шевченко В. М., кандидат 

педагогічних наук, старший науко-

вий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями 

слуху, Інституту спе-

ціальної педагогіки і 

психології ім. М. Яр-

маченка НАПН Украї-

ни).  

 Під час пленар-

ного засідання відбу-

лось обговорення су-

часних тенденцій роз-

витку інклюзивних 

закладів вищої освіти, соціально-економічна та фінан-

сова складова розвитку системи освіти та навчання осіб 

з інвалідністю в умовах дистанційної взаємодії навчаль-

ного закладу та здобувача вищої освіти.  

 Надзвичайно актуальним з точки зору розвитку 

та реформування системи вищої освіти України було 

обговорення питань фінансування та особливостей про-

вадження освітніх послуг для осіб з особливими освіт-

німи потребами в навчальних закладах Польщі, які бу-

ли надзвичайно повно розкриті у доповідях науковців 

закордону Анетти Зелінської, доктора габ., професора 

Економічного університету у Вроцлаві; а також Арлети 

Шадзевської, доктора габ., професора Гданського уні-

верситету, та Єви Спігарської, доктора, Гданський 

університет.  

Щиро дякуємо доповідачам за цікавий матеріал та 

досвід у розв’язанні сучасних проблем інклюзивної 

освіти України.  
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IV Міжнародна  науково-практична конференція  

 На засіданні ІІІ секції «Соціальна реабілітація: 

сучасні умови та перспективи розвитку» (Модератори: 

Палилюлько Оксана Михайлівна, кандидат історичних 

наук, в. о. завідувача кафедри соціальної роботи та психо-

логії; Шевчук Олександр Володимирович, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи та 

психології) розглядались актуальні питання: теоретичні 

основи організації індивідуальної роботи вчителів фізич-

ної культури в умовах інклюзивної освіти; особливості 

сенсорної сфери дітей з аутизмом; юридичні гарантії пра-

цевлаштування молоді з інвалідністю в Україні; психоло-

гічні особливості розвитку дітей з порушеннями слуху; 

психологічні особливості психомоторної активності розу-

мово відсталих дітей; переваги та недоліки арт-терапії у 

роботі з дітьми з особливими потребами та ін.  

 Особливу увагу усі учасники секційного засідання 

приділили проблемі забезпечення прав людей з інвалідніс-

тю в Україні; питанню патріотичного виховання молоді з 

особливими потребами під час викладання оновленого 

предмета «Захист України»; особливостям організації со-

ціальної підтримки дітей з обмеженими функціональними 

можливостями та сучасним умовам повноцінного функці-

онування спеціальних інклюзивних інституцій. На секцій-

ному засіданні відбувалась жвава дискусія, в рамках засі-

дання секції було представлено результати наукових дос-

ліджень та розробки науковців. 

 У форматі онлайну з усіх куточків України науков-

ці обговорювали важливі питання сьогодення та запропо-

нували ефективне вирішення питань у системі інклюзив-

ної освіти.  

 Щиро дякуємо за актуальні ідеї та яскраві презента-

ції, а також практичні рекомендації щодо оптимізації ро-

боти викладачів закладів вищої освіти інклюзивного на-

пряму у навчальному процесі.  

Дякуємо усім учасникам IV Міжнародної науково-

практичної конференції та сподіваємось на подальшу 

плідну співпрацю!  

 Учасники ІІ секції «Освіта і гуманітарні науки 

в умовах інклюзії» (Модератор конференції: Марчак 

Тетяна Андріївна, кандидат філологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри інформаційної діяльності, докуме-

нтознавства та фундаментальних дисциплін ) відбу-

лось обговорення актуальних питань: розвиток нави-

чок креативного письма, а також розвиток критичного 

мислення; основи інклюзивної освіти в Україні; актуа-

льний стан підготовки вчителів-дефектологів для ін-

клюзивних закладів освіти в Україні; використання  

інноваційних методів навчання в інклюзивній освіті; 

розвиток спеціальної вищої освіти в умовах інклюзії; 

зарубіжний досвід розвитку інклюзивної освіти; компете-

нтнісний підхід до формування соціальних навичок у май-

бутніх корекційних педагогів; корекційно-розвивальна 

робота в інклюзивному середовищі та ін. 

 Тетяна Андріївна зробила підсумок засідання, акце-

нтувавши увагу на особливостях використання інновацій-

них методів навчання в інклюзивній освіті та організації 

психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчан-

ня.   

 Упродовж засідання І секції "Парадигма реабі-

літації в системі економіки країни" (Модератор: Ти-

мків Андрій Олександрович, кандидат економічних 

наук, в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки та 

економічної кібернетики) було розглянуто актуальні 

питання: соціально-економічні аспекти розвитку ін-

клюзивного туризму; вплив стейкхолдерів на пробле-

матику зайнятості осіб з інвалідністю; фінансові фор-

ми співпраці університетів у процесі навчання осіб з 

інвалідністю; роль обліку, контролю та аналізу в еко-

номічному розвитку України в умовах євроінтеграцій-

них процесів; проблеми обліку та звітності соціального 

капіталу в інклюзивному середовищі; фiнансовий ме-

неджмент; цифрові фінанси; використання аутплейсме-

нту в процесі управління організаційними змінами на 

підприємстві; працевлаштування людей з фізичними 

обмеженими можливостями (досвід зарубіжних країн) 

та ін.  

Марина ВОЛОЩУК 

Закінчення. Початок на стор. 1 та 9. 
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Міжнародна студентська наукова робота у форматі онлайну! 

 14 травня студенти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу, які є членами студентського науково-дискусійного клубу 

"Психея", під науковим керівництвом Комарніцької Людмили Миколаївни, к.ф.н., 

викладача кафедри соціальної роботи та психології, взяли участь у І Міжнародній нау-

ково-практичній конференції студентів та молодих вчених 
«ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГ-

РАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОС-

ТІР».  

 Робота конференції у форматі онлайну відбувалась за наступними тематич-

ними напрямками: актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології; про-

блеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб 

різного віку; шляхи розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкових кла-

сів в умовах Нової української школи; досвід і проблеми підготовки компетентних 

фахівців соціальної роботи та ін. Усі учасники отримали сертифікати.  

 Вітаємо наших студентів, які, завдяки дбайливому науковому керівництву викладачів коледжу  

кафедри соціальної роботи та психології роблять перші успішні кроки  

та упевнено стають на стежину молодих вчених!  

 Щиро вітаємо членів клубу "Психея" та наукового керівника Комарніцьку Людмилу Миколаївну та 

бажаємо наснаги, творчої енергії і значних наукових успіхів!  

 16 травня святкуємо День Європи в Україні. 

Для українців це особливий день. Ще з античних часів Україна є повноправною 

та невід’ємною частиною європейської спільноти – великої родини, об’єднаної 

прогресивними демократичними поглядами. Цей день – чудовий привід вкотре 

засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в 

колі країн об’єднаної Європи.  

День Європи в Україні 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 
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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 щасливого сьогодні і 

світлого завтра, красивих 

мрій і їх здійснення!  

Бажаємо терпіння і здо-

ров'я, проміння  сонця в 

ранішню пору, 

Любові, щастя, радості,  

достатку 

 Нехай у серці розквітає весна,  

На многії і многії літа. 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо Вам квітів та мирного неба, 

Грошей та здоров'я ще 

більше,  

ніж треба. 

Хай доля вам щастя бага-

то дає, 

Зозуля сто років життя  

накує. 

Життя хай дарує чудові 

моменти, 

Яскраві емоції, гарні пре-

зенти 

І друзів найкращих, з якими  

надійно, 

Вітаємо з Днем народження 

 Бажаємо від усієї душі тільки 

сонячних та яскравих днів, 

міцного здоров’я та життє-

вої наснаги, професійних 

успіхів та особистих твор-

чих досягнень, сімейного щастя, 

злагоди та добробуту у Вашій оселі.  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо Вам міцного здо-

ров’я, щастя, благополуч-

чя, подальших успіхів у 

будь-яких  

починаннях, щоденних справах, сміли-

Бажаємо щастя і радощів у  

домівку,  

здоров’я і благополуч-

чя родині,  

натхнення і творчості 

для душі!  

З Днем народження вітаєм, 

Щастя й долі Вам бажаєм, 

Здоров'я небесної благодаті, 

Миру й злагоди у хаті.  

Нехай в житті все буде, що потрібно, 

Без чого не складається життя: 

Кохання, щастя, вірні друзі і вічно юна, 

Бажаєм щастя і достатку, 

Ясного неба і тепла, 

В житті Вам згоди й порядку, 

Щоб доля світлою була. 

Хай життя цвіте пишною айстрою, 

Все добре до вас звідусіль приліта. 

Сердечно бажаємо гарного настрою, 

Щастя, здоров'я на довгі літа. 

Коркушка Олега  

Никодимовича  

Праскову Ларису Василівну  

Райтаровську Світлану Леонідівну  Мельник Юлію  Вікторівну  

Жарчука Сергія Григоровича  

Федорчук Вікторію Вікторівну  

Безкубську Надію Валентинівну  

Дудченка Володимира Степановича  

Складанівського Олега Леонідовича  
Шевчук Наталію Станіславівну  

Касапа Вадима Володимировича 

Вітаємо з Днем народження 
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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 

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних  

новин, радісних подій, щасливих посмішок навколо,  

вірних друзів,  

а ще приємних поїздок й яскравих вражень! 

Нехай цей день стане першою сходинкою на шляху до но-

вих починань і відкриттів у вашому житті.  

Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були дбайливі і щирі 

друзі, удача не забувала зазирати до вас  

як можна частіше! 

Нехай будь-які негаразди обходять стороною, а кращі якості допо-

магають 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! 

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 - швиде-
сенько 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 ! 

Щоб збувались мрії і бажання, 

Не втрачались віра, сподівання, 

Серце радість щедро полонила, 

Бог давав енергії  і сили!  

Вітаємо з Днем народження 

День народження прийшов, 

Хай несе він радість і любов, 

І щирих привітань багато, Зорю найкращу з усіх зір! 

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

Воєвутко Уляну Віталіївну  

студентку О-33стн групи ІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»  

Саміляк Юлію Борисівну 

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

Зелінського Артема Олеговича 

Зелінського Дениса Олеговича 

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

Данько Вадима Сергійовича 

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

Муржака Богдана Віталійовича 

Чаплінцеву Діану Ігорівну  

студентку  групи С-32  ІІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Цупу Ліну Олегівну  

студента Е-11  групи І курсу  спеціальності 

051 «Економіка»  

Житарюка Давида Григоровича 

студента групи С-11  І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Корника Любомира Михайловича 

студента  групи С-12  І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Шарпацького Миколу Олександровича 

студентів Е-22стн  групи І курсу   

спеціальності 051 «Економіка»  

Лученка Максима Олександровича 

Мельниченка Анатолія  

Олександровича 

Парімуду Анастасію Сергіївну  

Фурман Катерину Ігорівну    
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  Вітання від директора з Днем міста! 

Запрошуємо на навчання 
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Літературна студія “Дивослово” 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

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

marinavoloshchuk@i.ua  або marinabormv@gmail.com  

Слово редактора 

Над номером працювали: 

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

України, викладач 

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

діяльності, викладач 

Пещанюк Надія Олексіївна: в.о заступника директора з виховної роботи, викладач зарубіжної літе-

ратури та української мови за професійним спрямуванням  
Марчак Тетяна Андріївна: к.ф.н., в.о. завідувача кафедри інформаційної діяльності, документознавс-

тва та фундаментальних дисциплін 

Фаін Альбіна Володимирівна: викладач природничих дисциплін 
Волощук Марина Борисівна: фахівець моніторингу якості вищої освіти і міжнародної діяльності, 

фахівець редакційно-видавничого журналу, викладач 
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Запрошуємо на навчання! 

Дмитро Довгий 

Всі зорі горять сьогодні в  

вашу честь... 
Давайте одну лише, найріднішу  

будемо кохати,  

лише неповторну і свою,  

щоб кожен з нас,  

знайшов  оту єдину,   

свою зірку,  

найяскравішу і круту,  

щоб ми могли із вами усі, 

 до єдиного літати, 

 з тою, хто нам крила подарувала,  

і серце нам своє дарує,  

на наше взамін,  

навік... 

Бо ми без них  

Не зможемо, літати,  

ми будемо, лише існувати, 

Але без них, не зможемо ми вільно 

дихать, 

А тим бльше без них, 

Ні миті не зможемо прожить... 

 

лише неповторну і свою,  

щоб кожен з нас,  

знайшов  оту єдину... 

Закінчення. Початок у попередніх номерах  

журналу “Вектор” 

Запрошуємо на навчання! 

Запрошуємо на навчання! 


