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 20-21 лютого в місті Бахмут (Донецька обл. проходив Чемпіонат 

України з легкої атлетики (штовхання ядра). Серед учасників змагання - 

студенти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально

-економічного коледжу. Вітаємо наших спортсменів, які вибороли призові 

місця: Марину Іваськову, яка виборола І місце, Олега Крижука - ІІ міс-

це, Михайла Невінського - ІІ місце.  

Вітаємо юних спортсменів та тренерів. Коледж пишається своїми сту-

дентами! Бажаємо вам успіхів, здоров'я, здійснення мрій, перемог!!! 

у другому турі! Вітаємо та просимо підтримати наш коледж у 

конкурсі!EDUCATION WEBSITE 2020. Стартує онлайн голо-

сування у номінації «Глядацькі симпатії». 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж - у другому турі! За результатами Конкурсу на кра-

щий вебсайт серед закладів фахової передвищої освіти "EDUCATION 

WEBSITE 2020" наш сайт у номінації "Оригінальність" виборов місце  

Марина ВОЛОЩУК 

Ст.9 
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  Слово директора 

Вектор (№39) 28.02.2021 

Співпраця 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Продовжується навчальний рік 

2020-2021! Цей рік приносить нам ба-

гато випробувань, труднощів, але, по-

при все, я безмежно вдячний вам, сту-

дентському і викладацькому колективу 

за неймовірну працю у режимі онлайну, невтомну роботу на резуль-

тат, завдяки якій ми успішно працюємо, розвиваємось, осучаснює-

мось та створюємо якісний освітній контент та доступний простір для 

здобувачів вищої освіти. 

Адже сьогодні найважливішою компетенцією є вміння організува-

ти взаємодію та комунікації, вміння налаштуватись на успішний діа-

лог та співпрацю у форматі онлайну. Як завжди, ми звикли до нових 

викликів сучасності. Впродовж року викладачі та студенти коледжу 

щодня здійснюють вагомий внесок у розвиток інноваційних підходів 

у контексті організації онлайн-навчання й активної взаємодії у фор-

маті платформи Moodle, Zoom, Google Meet під час лекційних, семі-

нарських, лабораторних, практичних занять.  

Я вдячний студентському та викладацькому колективу за активну 

участь у наукових та культурно-освітніх заходах з дотриманням усіх 

карантинних вимог. Коледж пишається своїми студентами, які пос-

тійно розвиваються, здобувають особисті перемоги  попри всі обста-

вини, ініціативно беруть участь у заходах, які проводять кафедри ко-

леджу, вдосконалюють свої знання, здобувають загальні та спеціальні 

компетентності, зустрічаються з професіоналами-практиками, перей-

маючи у них безцінний досвід. 

Бажаю усім міцного здоров’я, терпіння, наснаги, миру і світла, 

здійснення сподівань, нових успішних перемог у житті та у професії, 

всіх благ! 

Адже лише разом ми подолаємо усі негаразди, біди та надзвичай-

ні ситуації. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 День відкритих дверей у коледжі! 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак 
Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Надія ПЕЩАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

 16 лютого відбувся онлайн День відкритих дверей в Подільському спеціальному 

навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі. Вступники мали можливість 

дізнатись про Коледж, як заклад вищої освіти, познайомитись із спеціальностями, поспілку-

ватись із відповідальними секретарями Приймальної комісії коледжу, відкрито обговорити 

актуальні питання щодо підготовки фахівців ОПС ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

ТА ОС БАКАЛАВР з в. о. завідувачами кафедри - Лучиком Василем Єфремовичем, д. е.н., 

професором (Кафедра економічної кібернетики, інформаційної та соціокультурної діяльнос-

ті), Тимківом Андрієм Олександровичем, к.е.н. (Кафедра фінансів та економіки), Корку-

шко Олегом Никодимовичем, к.е.н, доцентом (Кафедра обліку і оподаткування), Палилю-

лько Оксаною Михайлівною, к. істор.н. (Кафедра соціальної роботи та психології). Дякує-

мо усім за зустріч та онлайн комунікацію! Запрошуємо до Подільського коледжу! 

Інновації та партнерство в дії!  

 11 лютого відбулась робоча зустріч 

Гуменюк Ірини Леонтіївни, заступника 

директора з наукової, інноваційної та між-

народної діяльності, к.е.н., та Марунчак 

Оксани Василівни, ініціатора розвитку 

партнерства та співпраці, викладача По-

дільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу, з Абдулкадировою Інною Гри-

горівною, головою Гуменецької об'єднаної 

територіальної громади. Під час робочої 

зустрічі відбулось підписання Інною Гри-

горівною договору про співпрацю з коле-

джем, завдяки якому студенти отримали 

можливість проходити виробничу практи-

ку та переймати безцінний досвід Інни 

Григорівни, як успішного керівника та про-

фесіонала своєї справи високого рівня! 

Крім того, Інна Григорівна виявила бажан-

ня стати стейкхолдером коледжу. 

 Дякуємо Вам, Інно Григорівно, за увагу 

та стійкий інтерес до нашого закладу та 

сподіваємось на плідну співпрацю! 



Партнерство та співпраця в дії! 

Вектор (№39) 28.02.2021 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

Марина ВОЛОЩУК 

 15 лютого Лаврук Олександр Валерійович, заступник директора з питань ліцензування та акредитації і Шев-

чук Наталія Станіславівна, завідувач навчально-методичного відділу Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, провели робочі зустрічі із Гурською Майєю Дмитрівною, дире-

ктором Департаменту економіки та розвитку інфраструк-

тури міста Кам’янець-Подільської міської ради та із Чеса-

новською Галиною Миколаївною, головним бухгалтером 

Кам’янець-Подільського колективного швейного підпри-

ємства, в ході яких було розглянуто поточні Освітньо-

професійні програми «Облік і оподаткування» та «Економіка» 

за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бака-

лавр та проекти Освітньо-професійних програм (ОПП) за ци-

ми ж спеціальностями, що розроблені за вимогами фахової 

передвищої освіти відповідно до Закону України «Про фахову 

передвищу освіту». 

 Ознайомившись із освітньо-професійними програмами 

коледжу, Майя Дмитрівна надала конструктивні пропозиції та 

рекомендації щодо оновлення ОПП, звернула увагу на ситуацію із розвитку малого бізнесу у Подільському регіоні. 

 Чесановська Галина Миколаївна – висловила пропозиції стосовно практичної підготовки. 

Щиро дякуємо нашим стейкхолдерам за конструктивну співпрацю і поради, які ми обов’язково врахуємо при 

впроваджені програм! Сподіваємось на подальшу співпрацю! 

Бінарне заняття on-line 

 11 лютого викладачем кафедри соціальна робота та психологія (в.о.завідувача кафедри – Оксана Михайлівна 

Палилюлько, к. істор.н.), к.псих.н., Жиляк Наталією Вікторівною, у онлайн 

режимі з використанням платформи ZOOM, проведено бінарне заняття на те-

му: «Дія символів на особистість». Заняття складалось з двох частин – тео-

ретичної та практичної. Після засвоєння ключових понять з теми до проведен-

ня практичної частини заняття долучилась Людми-

ла Антонівна Липовська, практикуючий психолог, 

сімейний і дитячий психотерапевт, асоційований 

член Громадської організації “Інститут розвитку 

символдрами і глибинної психології” (ГО ІРСГП), 

член УСП (Української спілки психотерапевтів і 

психологів), яка розкрила практичне значення важливих питань з теми та ознайомила з 

основним змістом дії символів на особистість.  

 Під час бінарного заняття з використанням платформи ZOOM спільно з Людми-

лою Антонівною, стейкхолдером коледжу, було проведено завдання психотерапевтично-

го характеру та обговорення зі студентами. Отже, бінарні заняття з залученням практику-

ючого психолога сприяють поглибленому засвоєнню теми, осмисленню ролі практично-

го значення матеріалу, що вивчається, у діяльності майбутніх психологів.  

Щиро дякуємо студентам за активність, цікавість та стійкий інтерес до вивчення 

теми. Дякуємо Наталії Вікторівні Жиляк за ідею та ефективний інтерактив  

зі студентами, майбутніми психологами.  

Висловлюємо найщиріші слова подяки Людмилі Антонівні Липовській за безцінний досвід,  

практичні рекомендації, увагу до наших студентів та сучасний формат комунікації.  

Наталія ШЕВЧУК 

https://www.facebook.com/posnresek?__cft__%5b0%5d=AZXhKYmzs_TtFIy_ZTdgUL9gCjXgetLmG0UUglseXjvU0LsFhY1zwlWZRXYkpc2S7HNAFASIEpO7HfIa6LTh_GzlfMNJf7hlv2a9KAkxK-w6a8T3yyQFQJAg9C7sT1N1z0Y&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/posnresek?__cft__%5b0%5d=AZXhKYmzs_TtFIy_ZTdgUL9gCjXgetLmG0UUglseXjvU0LsFhY1zwlWZRXYkpc2S7HNAFASIEpO7HfIa6LTh_GzlfMNJf7hlv2a9KAkxK-w6a8T3yyQFQJAg9C7sT1N1z0Y&__tn__=-%5dK-R
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соціально-економічний коледж 

 Інструкторсько-методичне заняття 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

Робоча нарада із стейкхолдерами 

 4 лютого 2021 року в Подільському коледжі від-

булася робоча нарада із стейкхолдерами у формі відк-

ритого засідання кафедри фінансів та економіки Поділь-

ського спеціального навчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу з метою визначення перс-

пективних напрямів розвитку освітньої програми 

«Економіка» за спеціаль-

ністю 051 «Економіка» 

та підготовки до прохо-

дження акредитації да-

ної програми. 

 Завідувач кафедри 

фінансів та економіки Ти-

мків Андрій Олександ-

рович відзначив, що при 

формуванні звіту самоана-

лізу необхідно дотримува-

тися загальної стратегії 

розвитку освітньої програ-

ми «Економіка».  

Голова Ради стейкхолде-

рів коледжу Тополян Ру-

бен Михайлович голов-

ний бухгалтер ТОВ 

«Камянець-Подільський 

Птахокомбінат», запевнив колектив кафедри у цілкови-

тій підтримці Ради стейкхолдерів у проходженні акреди-

тації ОПП «Економіка» та відзначив, що розробники 

ОПП «Економіка» редакції 2020 року цілковито враху-

вали усі побажання стейкхолдерів. 

 Представник стейкхолдера коледжу ПП 

«Агросад» Файден Людмила Дмитрівна окреслила ряд 

можливостей для розвитку освітньої програми 

«Економіка» та зазначила, що ОПП нового зразка 2020 

року розкриває більші можливості для здобувачів вищої 

освіти, а майбутні випускники будуть мати вищу конку-

рентоздатність на ринку праці України. 

 Результатом роботи наради став спільний план 

дій Ради стейкхолдерів коледжу та кафедри на етапі 

підготовки до проведення акредитації ОПП 

«Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка». 

 03 лютого 2021 року в Подільському спеціально-

му навчально-реабілітаційному соціально-економічному 

коледжі проводилося інструкторсько-методичне за-

няття на тему: «Посилення протипожежного та тех-

ногенного захисту об'єктів коледжу, безпеки життє-

діяльності учасників освітнього процесу під час орга-

нізації навчання та дотриман-

ня правил пожежної безпеки в 

побуті». Головна увага приділя-

лась виконанню правил пожеж-

ної безпеки працівниками коле-

джу та здобувачами освіти, як 

під час проведення занять так і в 

побуті. Окремо розглядалось 

питання щодо виконання правил 

пожежної безпеки студентами, 

які проживають в гуртожитку. 

Керівник заняття: Складанівський Олег Леонідович, 

начальник штабу цивільного захисту, викладач. 

 Доречно, ще раз нагадати всім працівникам і здо-

бувачам освіти, що у приміщеннях коледжу, в тому чис-

лі і гуртожитку, забороняється:  

- улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати 

електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій 

основі (підлозі);  

- улаштовувати в приміщеннях (кабінетах, кімнатах) 

різноманітні складські приміщення, майстерні із засто-

суванням та зберіганням пожежо- вибухонебезпечних 

речовин і матеріалів;  

- захаращувати приміщення (кабінети, кімнати) макула-

турою, старими меблями тощо; 

- застосовувати з метою опалення нестандартні 

(саморобні) нагрівальні пристрої; 

- використовувати електроплитки, кип’ятильники, елек-

трочайники, газові плити тощо для приготування їжі, за 

винятком спеціально обладнаних приміщень. 

- застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і 

ліхтарі; 

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електропри-

лади. 

 Після закінчення занять у групах, кабінетах, лабо-

раторіях, аудиторіях, спортивних залах, інших примі-

щеннях вихователі, викладачі, лаборанти, та інші пра-

цівники закладу освіти повинні оглянути приміщення, 

усунути виявлені недоліки і зачинити ці приміщення, 

знеструмивши електромережу. 

УВАГА! Пам’ятаємо, що виконання вимог пожежної 

та техногенної безпеки – запорука життя і здоров’я 

всього персоналу коледжу та здобувачів освіти! 

Андрій ТИМКІВ 
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 Співпраця у дії 

Марина ВОЛОЩУК 

 В рамках підписаного договору та плідної спів-

праці у контексті реалізації елементів дуальної освіти 

Подільського спеціального навчально-

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 (директор - Трі-

пак Мар'ян Миколайович) разом із 

Кам'янець-Подільським територіаль-

ним центром соціального обслугову-

вання "Турбота" (директор - Солодков-

ська Валентина Василівна) студенти 

коледжу разом з соціальним педагогом 

коледжу - Сторожук Наталією Рома-

нівною відвідали Центр соціального обслуговування 

та ознайомились із особливостями надання послуг, від-

відали соляну кімнату, ознайомились із методикою про-

ходження різноманітних лікувально-реабілітаційно-

оздоровчих процедур та послуг! Студенти коледжу пос-

пілкуватись із завідувачем відділення денного перебу-

вання Пермяковою Лілією Миколаївною та соціальним 

працівником Кучер Інною Валеріївною, які поділилися 

із тонкощами і майстерністю роботи соціального праців-

ника. Слід відзначити надзвичайно професійний колек-

тив Центру, доброзичливий та чуйний до потреб кожної 

людини.  

Щиро дякуємо за корисний та безцінний досвід,  

сучасний формат комунікації та співпрацю!  

Співпрацюємо, розвиваємось, інтегруємо 

 Не секрет, що Подільський спеціальний навчаль-

но-реабілітаційний соціально-економічний коледж 

здійснює підготовку соціальних працівників, людей які 

своїм теплом та професійною турботою зігрівають сер-

ця громадян нашої країни, які потребують допомоги, 

підтримки, ефективної комунікації.  

 З метою розвитку партнерства та імплементації 

елементів дуальної освіти, в.о. завідувач кафедри соціа-

льної роботи та психології, к. іс-

тор.н., Палилюлько Оксана Ми-

хайлівна разом зі студентом спеці-

альності 231 «Соціальна робота» 

Моргуном Владиславом  
відвідали Довжоцький будинок-

інтернат для громадян похилого 

віку та інвалідів. У рамках підпи-

саного договору про співпрацю з 

вказаним закладом Оксана Михай-

лівна обговорила з директором 

закладу Галиною Дмитрівною 

Желізник можливості співпраці у 2021 році під час по-

м’якшення карантинних умов. Адже соціальний праців-

ник – це професіонал, кваліфікований консультант і 

комунікатор, який майстерно оперує законами України, 

використовуючи їх для вирішення кризових ситуацій, 

разом з клієнтами створює проекти, механізми та про-

грами виходу зі кризових та складних ситуацій.  

Сподіваємось на подальшу співпрацю! 

 2 лютого відбулася робоча зустріч спеціалістів 

Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

(директор – Еліна 

Ковтун) із соціа-

льним педагогом 

(Сторожук Ната-

лією) Подільсько-

го спеціального 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційного 

с о ц і а л ь н о -

економічного коледжу (директор – Мар’ян Тріпак) 

щодо продовження співпраці в умовах карантину.  

Робоча зустріч 

Угода про співпрацю 

 03 лютого підписано Угоду про співпрацю між Ра-

дою молодих вчених Подільського спеціального навчально

- 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 (голова - Бачин-

ська Олена Миколаївна) і Науковим 

товариством студентів, аспірантів, док-

торантів та молодих вчених Подільсько-

го державного аграрно-технічного уні-

верситету (в.о. голови Горюк Юлія Вік-

торівна) з метою розширення та зміц-

нення співпраці між науковцями. Спів-

праця здійснюватиметься в напрямку 

обміну інформацією, проведенням спі-

льних наукових заходів та реалізації освітніх і наукових 

проектів.  

Бажаємо успішної співпраці, наснаги, нових звершень 

та вагомих спільних науково-дослідних проєктів!  

Оксана ПАЛИЛЮЛЬКО 

Ірина ГУМЕНЮК Наталія СТОРОЖУК 
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Людмила Комарніцька  

Марина ВОЛОЩУК 

Міжнародне стажування 

Міжнародний телеміст 

Марина ВОЛОЩУК 

 09 лютого 2021 року відбувся Міжнародний телеміст в 

рамках проєкту Жан Моне "Реалізація проєктів напряму ім. 

Жан Моне Програми Еразмус+ в Казахстані та Україні: об-

мін досвідом та перспективи співпраці" .  

 Міжнародний телеміст – це спільна ініціатива предста-

вників двох країн, що покликана сприяти кращому розумінню 

особливостей імплементації різних проєктів напряму ім. Жана 

Моне, зіставити казахський та український досвід, поділитись 

кращими практиками, обговорити потенційні виклики, розгляну-

ти можливі шляхи для налагодження тіснішої взаємодії у рамках 

програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Моне та активізувати 

двосторонню співпрацю у сфері Європейських студій.  

 До заходу долучилась Волощук Марина Борисівна, ви-

кладач кафедри соціальної роботи та психології, ініціатор розви-

тку міжнародної діяльності коледжу. Впродовж заходу обговорювались особливості реалізації програми Жан Моне 

(Модуль, Проект, Мережа та ін.). Модератори заходу: Ірина Сікорська – Голова Української асоціації викладачів і 

дослідників європейської інтеграції, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти та Неллі 

Асматуллаєва – спеціаліст з інформації Національного Офісу Еразмус+ в Казахстані. 

 Під час заходу координатори проектів надали практичні рекомендації та поради щодо підготовки заявок та 

реалізації проекту. До діалогу учасників долучилась Волощук Марина Борисівна, яка звернула увагу на перспек-

тиви розвитку основних напрямів програми Жанна Моне, акцентуючи увагу на можливості розвитку проектної дія-

льності напряму інклюзивної освіти.  

Щиро дякуємо за запрошення та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю! 

 Академічна мобільність, у тому числі міжнародна, є 

одним із пріоритетних напрямів діяльності, 

яка передбачає можливість учасників освіт-

нього процесу навчатися, викладати, стажу-

ватися, проводити наукову діяльність в ін-

шому закладі на території України чи поза її 

межами.  

 З 15 грудня 2020 р. по 5 лютого 2021 

р. Комарніцька Людмила Миколаївна, 

к.ф.н., в. о. завідувача кафедри фундамента-

льних та спеціальних дисциплін проходила 

міжнародне стажування у Школі соціаль-

них і поведінкових наук (м. Глазго, Шотландія) на тему 

«Методологія міждисциплінарних досліджень у соціаль-

них та поведінкових науках».  

Вітаємо Людмилу Миколаївну та бажаємо подальших успіхів у науково-дослідній діяльності  

та значних здобутків! 
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Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

 11 лютого 2021 р. в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі Складанівським Олегом 

Леонідовичем, начальником штабу цивільного захисту проводилося інструк-

торсько-методичне заняття практичної спрямованості на тему: 

«Інструктаж та перевірка знань у працівників чергової служби коледжу 

вимог загальних інструкцій з пожежної та техногенної безпеки, здійснен-

ня контролю за додержанням протипожежного стану, огляду територій і 

приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у разі виявлення 

пожежі та спрацювання засобів пожежної сигналізації».  

 Основні питання, що виносились на інструкторсько-методичне заняття:  

 1. Керівні документи з питань здійснення контролю за додержанням 

протипожежного стану, огляду територій і приміщень, порядку ввімкнення 

освітлення, а також дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожеж-

ної сигналізації.  

 2. Загальні вимоги Інструкції з пожежної та техногенної безпеки для 

навчального корпусу та гуртожитку закладу освіти. 

 3. Вимоги правил пожежної безпеки до утримання навчальних кабіне-

тів, службових приміщень, спеціальних приміщень (кабінети інформатики, 

хімії, фізики, лабораторії, спортивна та актова зали, приміщення харчоблоку, 

склади, гаражі тощо) та кімнати в гуртожитку. 

 4. Порядок застосування первинних засобів пожежогасіння та засобів 

індивідуального захисту. 

 Головна увага приділялась практичному застосуванню первинних засо-

бів пожежогасіння, зокрема застосування вогнегасників і пожежних кранів з 

пожежними рукавами під час локалізації та ліквідації пожежі. 

 Окремо розглядалось питання щодо застосування засобів індивідуаль-

ного захисту (протигазів типу ГП-5 та ГП-7). Цього року директором коледжу 

Мар’яном Тріпаком було прийнято рішення щодо забезпечення чергової змі-

ни (чергові, сторожі закладу освіти) більш сучасними засобами захисту, зокре-

ма протигазами ГП-7 з переговорним пристроєм. В Подільському коледжі без-

пеці життєдіяльності працівників та студентів керівництвом коледжу приділя-

ється особлива увага. Даний захід проводився з використанням навчального 

кабінету з питань охорони праці, техніки безпеки і цивільного захисту та двох 

навчальних майданчиків для відпрацювання практичних дій. На заняття залу-

чались керівники структурних підрозділів відповідальні за об’єкти закладу 

освіти, фахівець з питань безпеки та охорони, працівники чергової зміни 

(чергові навчального корпусу та гуртожитку, сторожі), прибиральниці служ-

бових приміщень навчального корпусу та гуртожитку закладу освіти. Під час 

практичних дій щодо застосування первинних засобів пожежогасіння та вико-

нання нормативів з одягання засобів індивідуального захисту працівники за-

кладу продемонстрували належні навики та вміння.  

УВАГА! Пам’ятаємо, що гарантування пожежної безпеки є складником 

діяльності всіх посадових осіб та працівників закладу освіти. Тому, від їх 

діяльності та виконання посадових обов’язків у сфері пожежної  

безпеки залежить протипожежний режим коледжу в цілому. 
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під час виникнення пожежі 
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соціально-економічний коледж 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

 Щорічно у світі внаслідок пожеж гине та страждає багато людей. Якщо сталася пожежа - рахунок часу йде на 

секунди. Зокрема, за статистикою Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), протягом 2020 року в Украї-

ні зареєстровано – 66 642 пожежі. З них 18 820 - в житловому секторі; 1122 - у виробничій сфері; 2432 - в транспор-

ті; 44 268 - пожеж сталися з інших причин. Внаслідок пожеж загинуло - 953 людини та постраждали – 827 осіб. Ря-

тувальникам вдалося врятувати - 1008 осіб. Матеріальні втрати від по-

жеж склали - 2 млрд 611 млн 927 тис. грн.  

 Пожежна безпека у закладі освіти - це надзвичайно важлива 

справа, яка вимагає від працівників та здобувачів освіти приділяти цій 

справі велику увагу, адже від цього може залежати життя і здоров’я 

усіх учасників освітнього процесу. Саме тому 16 січня 2021 року в 

Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі (директор — Мар’ян Тріпак) було проведено 

протипожежне тренування з елементами евакуації та пожежогасін-

ня на тему: «Порушення з причин пожежі роботи об’єкта в цілому 

та його структурних підрозділів. Збір та приведення у готовність 

до дій за призначенням персоналу добровільної пожежної охорони 

(дружини) закладу освіти». Керівником тренування був призначений 

Олег Складанівський, начальник штабу цивільного захисту, викла-

дач.  

 Посередником під час тренування був призначений Олександр 

Кучер, заступник директора з питань реабілітації, розвитку і АГР.  

 Командир добровільної пожежної охорони Григорій Житарюк, 

фахівець з питань безпеки та охорони закладу освіти, отримав завдання 

щодо проведення заходів з локалізації та ліквідації осередку пожежі. В 

свою чергу, персонал добровільної пожежної охорони у складі Василя 

Шведова, Андрія Панасенка, Миколи Пилипчука продемонстрував 

умілі і впевнені дії під час гасіння осередку пожежі із застосуванням 

первинних засобів пожежогасіння (пожежні кран-комплекти, вогнегас-

ники). На даний час всі працівники, які входять до складу добровільної 

пожежної охорони застраховані від нещасного випадку, з метою захис-

ту їхнього життя та здоров’я під час виконання своїх обов’язків. В ході 

підведення підсумків, керівник тренування, відмітив працівника Василя Шведова, який діяв дуже впевнено, актив-

но і в найкоротший термін зміг загасити осередок пожежі. В свою чергу посередник тренування Олександр Кучер 

зазначив, що основною метою даного заходу стало вдосконалення підготовки персоналу добровільної пожежної 

охорони закладу освіти до дій в умовах виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Порушень заходів 

безпеки під час тренування - не зафіксовано. Всі питання, що виносилися на протипожежне тренування відпрацьо-

вані на належному рівні, а дії персоналу можна оцінити на «добре». 

 Провівши тренування, організатори заходу переконалися, що саме завдяки таким практичним тренуванням у 

закладі освіти формуються стійкі навички, необхідні для прийняття швидких і чітких рішень у випадку виникнення 

небезпеки, і в першу чергу пожежі.  

Підводячи підсумок протипожежного тренування можна із певністю сказати, що гасло пожежників 

«Запобігти, врятувати, допомогти!» - стало більш зрозумілішим і відповідальним. 

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". 



Ст. 9 Вектор (№39) 28.02.2021 

Вебінар: “Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення в  

освітньо-науковому просторі” 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Успішні кроки до партнерства та співпраці 

Марина ВОЛОЩУК 

 18 лютого в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі від-

бувся вебінар на тему: "Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення в освіт-

ньо-науковому просторі". Модератор заходу - Глов'юк Оксана Василівна, фахівець з моніторингу якості вищої 

освіти Подільського коледжу.  

 З вітальним словом до усіх учасників звернулись: Мар’ян Миколайович Тріпак, директор коледжу, к.е.н., 

доцент, заслужений працівник освіти України; Ірина Леонтіївна Гуменюк, заступник директора з наукової, інно-

ваційної та міжнародної діяльності, к.е.н.; Олена Миколаївна Бачинська, голова Ради молодих вчених коледжу, 

к.е.н.; представники вищих навчальних закладах міста. На заході обговорювались наступні доповіді: "Система 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вишу: зміст, структура та основні індикатори"(Г. В. Бесара-

бчук, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти К-ПНУ, к.пед.н.), "Імплементація прин-

ципів академічної доброчесності в інституційну практику К-ПНУ ім. І. Огієнка" (Шевчук З. С., методист ви-

щої категорії навчального відділу К-ПНУ, к. філол. н.), "Діяльність комісії з питань академічної доброчесності в 

систему забезпечення якості освіти і науки процесу К-ПНУ ім. І. Огієнка" (Мазур Н. А., завідувач кафедри еко-

номіки підприємства, д. е.н., професор, голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ), "Особливості 

перевірки на оригінальність" (Шевчук О.В., викладач кафедри економічної кібернетики, інформаційної та соціо-

культурної діяльності Подільського коледжу, к. пед. н. ), "Роль бібліотеки у формуванні доброчесного освітнього 

середовища та комфортного інформаційного простору" (Хейлик А. А., завідувач бібліотекою Подільського ко-

леджу).  

 Приємно, що до проблеми обговорення академічної доброчесності долучаються здобувачів освіти: Голець 

Валентина, студентка Подільського коледжу, Голова Студентської ради виступила з доповіддю "Про доброчес-

ність у" всесвітній павутині": чому навчання упродовж життя має сенс", та студентки Подільського коледжу 

- Охотська Анастасія і Гулієва Ольга виступили з доповіддю "Правила академічного письма". Упродовж захо-

ду відбувався активний діалог учасників, інтенсивне обговорення актуальних питань та проблем. Відбувся 

перегляд відео "Роздуми студентів про академічну доброчесність".  

 Після закінчення відбулось обговорення питань з чату.  

Дякуємо організаторам та учасникам за плідний діалог, участь та цікаві доповіді!  

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!  

 Успішні кроки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу до партнерства та дуальної освіти - це сучасна реаль-

ність!  03 лютого 2021 року підписано договір про співпрацю та впровадження 

елементів дуальної освіти у коледжі спільно з Комунальною установою Дунає-

вецької міської ради "Територіальний центр соціального обслуговування".  

 Після підписання договору обговорювались перспективи розвитку партнерс-

тва та плідної комунікації! 

  

Дякуємо за успішну ініціативу співпраці. 

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!  Надія ПЕЩАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 10 Вектор (№39) 28.02.2021 

On-line гра до Дня Святого Валентина 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Андрій ТИМКІВ 

Марина ВОЛОЩУК 

Психологічна служба коледжу інформує! 

Наталія СТОРОЖУК 

 Виникає стурбованість трагічними подіями, що сталися з підлітками через небезпечні ігри в соціальних мере-

жах.  Цифрове середовище, дійсно, є небезпечнішим, ніж здається. Підлітки можуть сприймати свою активність у 

соціальних мережах як гру та не розуміти наслідків своїх дій, що може призводити до 

катастрофічних випадків. Створення безпечного освітнього середовища, зокрема в 

інтернеті, формування навичок цифрової грамотності та поведінки у Всесвітній мере-

жі, соціально-емоційна грамотність є важливими завданнями на даний час. 

 На сайті МОН можна знайти розділ «БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ» для 

підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів bit.ly/3axYT62. Зокрема, розміщені 

поради для батьків щодо організації взаємодії «дитина-інтернет-мобільний зв'я-

зок» від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. 

 Чат-бот «КІБЕРПЕС» у Telegram і Viber допоможе дізнатись про те, як діяти 

дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу та анонімно отримати допомогу. Також 

можна знайти матеріали для проведення занять та квестів щодо безпечної поведінки 

в інтернеті. Хочемо повідомити, що діють телефони «гарячих ліній», за якими можна отримати психологічну підт-

римку в разі, якщо вони потрапили в ризиковані для здоров’я ситуації, в тому числі випадки, пов’язані із соціальни-

ми мережами.  

 Національна дитяча гаряча лінія: 

0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних) 

116-111 (безкоштовно з мобільних)  

Безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47  

Безкоштовна Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 116-123 

 Кохання – це все. 

 І це все, що ми знаємо про нього. 

 Саме з таких слів розпочався мегапотужний захід в Подільському спеціа-

льному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, онлайн 

гра до Дня Святого Валентина, який організували наші талановиті студенти 

групи Е-21б та куратор групи Альона Володимирівна Годованюк.  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернувся директор коледжу,  Ма-

р'ян Миколайович Тріпак, к. е.н., доцент, заслужений працівник освіти Укра-

їни, який привітав студентів коледжу зі святом та побажав успіхів усім учасни-

кам. Вітали студентів зі святом: Ірина Леонтіївна Гуменюк, заступник дирек-

тора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності та Надія Олексіївна 

Пещанюк, викладач кафедри фундамента-

льних та спеціальних дисциплін.  

 У грі брали участь дві пари-учасниці 

– пара номер один – Анна Шевченко і 

Зарванський Олександр, пара номер два 

– Анастасія Охотська та Калинюк Любо-

мир. Однак, усі учасники, які були присут-

ні онлайн мали можливість долучитись до 

креативних завдань та виграти романтич-

ний приз - квитки у кінотеатр.  

 Отже, на заході було гаряче, ведучі 

онлайн гри надзвичайно талановито презе-

нтували від раунду до раунду завдання для учасників, створювали мега драйво-

ву атмосферу. Усі учасники онлайн заходу відгадували завдання про традиції і 

звичаї різних країн, пов'язані із Днем закоханих, про алегоричні образи та уосо-

блення любові, символи любові, вгадували пісні про кохання та виконували їх 

онлайн, обмінювались побажаннями, зізнавались у коханні...  

 Це все любов... Отже, було щиро, емоційно, креативно, весело та сучас-

но!  

Дякуємо вам, наші студенти, за справжнє свято! Це було круто! Бажаємо 

вам залишатись такими ж справжніми, щирими,  

талановитими, якими ви є. Кохайте та будьте коханими!  

Зі святом!  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3axYT62%3Ffbclid%3DIwAR0t1WCQLWutbsXiIVB1BTKe7D8RFTd0yycOxse2nKUArGg9pxT2CokFxkQ&h=AT0XTrCK3Z_fcihEVjaUtKB6zNcMJLAvySbsFBULqy62uQbvzXXd41sE-_Xl2qZRAv3H8a3_toDLXo-tP_M_D_8Wal923_5s2I4VwSQgvyneX4Mjp4AToccoqP


Ст. 11 Вектор (№39) 28.02.2021 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Нарада з питань належного виконання основних заходів цивільного захисту у 2021 

 19 лютого 2021 року під головуванням заступника 

начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської міської 

ради Володимира Слюсарчука проведена нарада щодо за-

безпечення і контролю за належним виконанням основних 

заходів цивільного захисту у 2021 році в умовах адаптовано-

го карантину через пандемію COVID-19.  

 До участі в нараді були запрошені представники навча-

льно-консультаційного пункту міста Кам'янець-Подільський 

Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Хмельницької області, начальник штабу циві-

льного захисту Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, головний 

спеціаліст з питань екології.  

 Кількість учасників наради була обмежена у зв’язку з 

дотриманням вимог запровадженого карантину. В той же час, 

було прийнято рішення щодо висвітлення питань даного захо-

ду в засобах масової інформації. 

 Як повідомив Володимир Слюсарчук, нарада зумов-

лена упровадженням заходів щодо мінімізації наслідків над-

звичайних ситуацій на суб’єктах господарювання до моменту 

прибуття професійних служб порятунку, що в пряму залежить 

від рівня готовності та здатності персоналу підприємств, уста-

нов та організацій до виконання завдань передбачених плана-

ми цивільного захисту. В свою чергу, плани цивільного захис-

ту повинні бути реальними до їх виконання, спрямовані на 

захист населення, територій, навколишнього природного сере-

довища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобі-

гання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допо-

моги постраждалим у мирний час та в особливий період. 

 Завідувач навчально-консультаційного пункту міста 

Кам'янець-Подільський Навчально-методичного центру циві-

льного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької об-

ласті Василь Нікітін зазначив, що важливим засобом забезпе-

чення і підтримання високого рівня готовності та здатності 

персоналу адекватно реагувати на надзвичайні ситуації вважа-

ються спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань 

цивільного захисту, що завершують певний період об'єкто-

вої підготовки суб’єктів господарювання до дій у надзвичай-

них ситуаціях. 

 Додатково, майстер виробничого навчання навчально-

консультаційного пункту міста Кам'янець-Подільський Навча-

льно-методичного центру цивільного захисту та безпеки жит-

тєдіяльності Хмельницької області Сергій Небеснюк повідо-

мив, що з метою підвищення рівня знань у сфері цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності є навчання керівного скла-

ду та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здій-

сненням заходів з питань цивільного захисту у Навчально-

методич-

ному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

області. 

 В свою чергу, начальник штабу цивільного захисту 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу Олег Складанівський зазначив, 

що відповідно до розпорядження голови Хмельницької облас-

ної державної адміністрації від 23.12.2020 № 992/2020-р Про 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’я-

зана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 

захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності у 2021 році потребує подання 

додаткових заявок від суб’єктів господарювання для прохо-

дження навчання. Доречно такі заняття проводити в умо-

вах адаптованого карантину не дистанційно, а в реальних 

умовах сьогодення з використанням матеріально-

технічної бази, набуття практичних навичок, дотримую-

чись встановлених вимог, з врахуванням соціальної диста-

нції, наявності засобів захисту, дезінфекторів, дистанцій-

них термометрів та площі навчального кабінету. 

 Головний спеціаліст Олександр Братиця загострив 

увагу всіх учасників наради щодо виконання вимог екологіч-

ної безпеки. Адже, екологічна безпека - це такий стан навко-

лишнього середовища, коли гарантується запобігання погір-

шення екологічної ситуації та здоров'я людини. Необхідно 

усвідомити те, що людство - невід’ємна частина природи, 

повністю залежна від навколишнього його середовища. Крім 

того, приділив увагу щодо продовження карантину в Україні 

до 30 квітня 2021 року, спричиненого пандемією коронавірус-

ної хвороби COVID-19. З 24 лютого цього року на території 

України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небез-

пеки, який в свою чергу вимагає дотримання певних правил 

поведінки в громадських місцях, під час виконання робіт, 

організації освітнього процесу, проведенні масових заходів 

тощо. 

 Заступник начальника управління з питань надзвичай-

них ситуацій та цивільного захисту населення Кам’янець-

Подільської міської ради наголосив на необхідності внесення 

відповідних змін та доповнень до планів основних заходів 

цивільного захисту, враховуючи вимоги адаптованого каран-

тину, уточнення заявок щодо комплектування груп слухачами 

для проходження навчання з питань цивільного захисту. 

 «Особливо зараз, в період з високою імовірністю ви-

никнення надзвичайних ситуацій, маємо донести необхідну 

інформацію до всіх відповідальних осіб і забезпечити вико-

нання заходів цивільного захисту, аби не допустити травму-

вання чи загибелі людей, пошкодження чи знищення матеріа-

льних цінностей на території міста», – підсумував Володи-

мир Слюсарчук. 

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 
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Стажування на виробництві 

Олександр ГЛІБКА 

Пам’ятаємо! 

 Вітаємо викладачів кафедри фінансів та економіки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу з успішним проходженням стажування! Упродовж 11 січня по 19 лютого виклада-

чі кафедри фінансів та економіки пройшли стажування на виробництві на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський 

птахокомбінат». Вітаємо та бажаємо успіхів та наснаги, професійних здобутків! 

 20 ЛЮТОГО – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕ-

БЕСНОЇ СОТНІ!  
 В цю трагічну річницю ми згадуємо подвиг учас-

ників Революції Гідності та увічнюємо пам’ять Героїв 

Небесної Сотні, завдяки яким змінено перебіг історії 

нашої держави. Герої Небесної Сотні – уособлення люд-

ської, громадянської та національної відваги й самовід-

даності. Революція Гідності засвідчила: українці не прос-

то обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, 

відстоюючи власні права та свободи.  

 Україна – це держава з власною самобутністю, 

історією та гідністю, за неї потрібно боротися. Будьмо 

гідними жертовності ГЕРОЇВ, пам’ятаймо нашу Небесну 

Сотню та всіх тих, кого забрала війна.  

СЛАВА ГЕРОЯМ!  

«Творіть добро, і Вам воздасться»! 

 Мистецька онлайн-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 
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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, достатку 

 Нехай у серці розквітає весна,  

На многії і многії літа. 

Бажаємо Вам квітів та мирного 

неба, 

Грошей та здоров'я ще більше,  

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 життє-

вої наснаги, професійних успі-

хів та особистих творчих досяг-

нень, сімейного щастя, злагоди 

та добробуту у Вашій оселі.  

Бажаємо незгасаючого інтересу 

до науки, нових ідей та наснаги.  
Вітаємо з Днем народження 

Присакара Володимира Васильовича  

Голованчук Оксану Володимирівну  

Андрейченко Оксану Володимирівну  

Чекман Наталію Тимофіївну  

Василишину Ніну Мирославівну  

Мельник Вікторію Леонідівну 

Запрошуємо на навчання 
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Марина ВОЛОЩУК 

Науково-практичний семінар 

 23 лютого в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коледжі 

відбувся науково-практичний семінар  "РИНОК ЗЕМЛІ 

В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ" 

у форматі онлайну, з використанням платформи Google 

Meet. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся 

директор коледжу ТРІПАК Мар’ян Миколайович, за-

служений працівник осві-

ти України, к. е. н., до-

цент, директор Подільсь-

кого спеціального коле-

джу; Ірина Леонтіївна 

Гуменюк, заступник ди-

ректора з наукової, іннова-

ційної та міжнародної дія-

льності, к.е.н. Модератор 

заходу: КОРКУШКО Олег 

Никодимович, к. е. н., до-

цент, в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування. 

 Учасники заходу активно обговорили наступні 

доповіді спікерів: 

 ОВЧАРУКА Олега Васильовича – доктора сіль-

ськогосподарських наук, доцента, професора кафедри 

рослинництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ); ГОРОХОЛІН-

СЬКОЇ Віти Йосипівни – адвоката, головного юриста 

ТОВ "Агросолюшнс", юриста ТОВ "Максфарм" (м. Ка-

м'янець-Подільський); ГОРБАЧА Степана Івановича – 

заступника голови СВК "Летава" (с. Летава, Чемерове-

цький район, Хмельницька область); ФАЙДЕН Людми-

ли Дмитрівни, завідуючої виробництвом ТОВ "Тріада - 

МК" (смт. Муровані Курилів-

ці, Вінницька область); ЛАВ-

РУКА Віталія Валерійовича 

– доктора економічних наук, 

доцента кафедри фінансів, 

банківської справи, 

страхування та елект-

ронних платіжних сис-

тем Подільського держа-

в н о г о  а г р а р н о -

технічного університету 

(м. Кам'янець-Подільський). Під час обговорення допо-

відей на науково-практичному семінарі розглядались 

різні аспекти реформ ринку землі. Перспективи та стра-

тегії, пов'язані із вказаною реформою, обговорювались 

також у наступних доповідях: РУДИКА Володимира 

Касяновича – доктора економічних наук, професора, за-

відувача кафедри фінансів, бан-

ківської справи, страхування та 

електронних платіжних систем 

Подільського державного аграр-

но-технічного університету 

(м.Кам'янець-Подільський); ЛА-

ВРУКА Віталія Валерійовича, 

доктора економічних наук, до-

цента кафедри фінансів, банків-

ської справи, страхування та 

електронних платіжних систем 

Подільського державного аграр-

но-технічного університету (м. 

Кам'янець-Подільський). До 

обговорення актуальних питань 

з теми заходу долучились молоді науковці, студенти ЗВО 

(ЗУНУ та Подільського коледжу): СЛОТА Андрій ІВА-

НОВИЧ, студент Західноукра-

їнського національного універ-

ситету (м. Тернопіль); ТКА-

ЧУК Анастасія ВОЛОДИ-

МИРІВНА, студентка Поділь-

ського спеціального навчально

-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу (м. Ка-

м'янець-Подільський).  Тема 

заходу викликала значний ін-

терес в усіх учасників заходу: 

до обговорення проблеми рин-

ку землі долучився Скрипник 

Анатолій Юрійович, доктор історичних наук, доцент, 

який акцентував увагу на історичному аспекті проблема-

тики ринку землі, актуальних питаннях та розвитку про-

блеми у історичному дискурсі. 

Учасники заходу - ЗАВАДСЬ-

КИЙ Віталій Станіславович, 

керівник ТОВ "Агросолюшнс" (м. 

Кам'янець-Подільський), ФАЙ-

ДЕН Людмила Дмитрівна, заві-

дуюча виробництвом ТОВ 

"Тріада - МК" (смт. Муровані 

Курилівці, Вінницька область) та 

ЛАВРУК Віталій Валерійович, 

доктор економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи, страхування та 

електронних платіжних систем Подільського державного 

аграрно-технічного університету (м. Кам'янець-

Подільський) сміливо дискутували, обговорюючи перспе-

ктиви, тенденції та вплив реформи ринку землі на розви-

ток господарства і підприємництва в Україні; зважуючи 

усі "за" і "проти" пропонували власні практичні рекомен-

дації та оцінювали ефективність й умови імплементації 

реформ.  

Дякуємо організаторам та усім учасникам за чудову 

роботу, цікаве обговорення й плідні дискусії.  

Сподіваємось на подальший діалог та ефективну  

співпрацю!  

Було круто, сучасно, цікаво та інноваційно! 
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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 супроводжувався радісними подіями і 

посмішкою на обличчі.  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмін-
них новин, радісних подій, щасливих посмі-

шок  
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 по-

дій, 

Ясного сонця, здійснення мрій, 

Друзів чудових, кохання міцно-

го, 

Більше веселого, менше сумного. 

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. 

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

студента О- 22 стн групи ІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

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

студентів  групи С-11  І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

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

Блискуна Олександра Анатолійовича 

Єгорову Галину Василівну 

Ковтонюк Сніжану Русланівну 

Комарніцьку Віталіну Валентинівну 

студента  групи С-12  І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Горніч Альону Анатоліївну 

Ткаченка Максима Валерійовича  

Квецко Анастасію Іванівну  

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

Віхерко Інну Михайлівну 

Капущак Анастасію Василівну  

Коваля Олега Ігоровича 

Сідлецьку Ольгу Андріївну  

Зубика Віталія Дмитровича 

Малісевич Анастасію Ігорівну  

Ткачук Валентину Володимирівну 

Шевченка Владислава Євгенійовича  

студентів С-32 групи ІІ курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Дзензюр Ганну Броніславівну 

Пархомук Тетяну Миколаївну 

Польову Олену Олександрівну    

студентів групи О-21 б стн  II курс спеціальності 

«Облік і оподаткування»  

Венгерську Вікторію Олександрівну 

Лукашука Тараса Юрійовича 

Червінського Івана Сергійовича  
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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: заступник директора з інноваційної, наукової та міжнародної діяльності, к.е.н., викладач 

Шевчук Наталія Леонідівна: завідувач навчально-методичним відділом, викладач кафедри обліку і оподаткування 

Комарніцька Людмила Миколаївна: в.о. завідувача кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін, к.ф.н., 

викладач 

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

Тимків Андрій Олександрович: кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри фінансів та економіки, викладач 

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

Пещанюк Надія Олексіївна: відповідальний секретар приймальної комісії ОПС фаховий молодший бакалавр, викла-

дач 

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”  

Сторожук Наталія Романівна: соціальний педагог коледжу, викладач  

Волощук Марина Борисівна: фахівець редакційно-видавничого журналу «Вектор»,  викладач 
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Науково-практичний форум 

Ірина ГУМЕНЮК 

 25 лютого в Подільському спеціальному навчаль-

но-реабілітаційному соціально-економічному коледжі 

відбувся науково-практичний форум «ВНЕСОК МО-

ЛОДИХ ВЧЕНИХ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ», який проходив з 

використанням платформи Google meet. З вітальними 

словами до учасників форуму звернулись: Тріпак Ма-

р’ян Миколайович, заслужений працівник освіти Украї-

ни, кандидат економічних наук, доцент, директор По-

дільського спеціального коледжу; Місюк Микола Васи-

льович, заслужений економіст України, доктор економі-

чних наук, професор, декан економічного факультету 

Подільського державного аграрно-технічного універси-

тету; Сохацька Олена Миколаївна, заслужений еконо-

міст України, доктор економічних наук, професор, про-

фесор кафедри міжнародних економічних відносин Захі-

дноукраїнського національного університету; Зварич 

Роман Євгенович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 

Західноукраїнського національного університету. З віта-

льними словами звернулись також голови Рад молодих 

вчених, товариств: Бачинська Олена, кандидат економі-

чних наук, голова Ради молодих вчених Подільського 

спеціального коледжу; Горюк Юлія, кандидат ветерина-

рних наук, в.о. голови Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Подільського 

державного аграрно-технічного університету; Легкий 

Олег, кандидат економічних наук, голова Ради молодих 

вчених Західноукраїнського національного університету. 

 Робота під час форуму відбувалась за наступними 

напрямками: "Проблеми і перспективи економічного 

розвитку регіону в умовах євроін-

теграції", "Трансформація галузе-

вої структури економіки регіону: 

пріоритетні напрями розвитку", 

"Стратегічне управління іннова-

ційним розвитком регіону на мік-

ро- і макрорівні", "Трудовий поте-

нціал, зайнятість та людський 

розвиток: регіональний вимір", 

"Сучасні тенденції соціокультур-

ного розвитку регіону". Кожна 

доповідь відбувалась у ритмі 

дискусій та активних обгово-

рень. Під час презентації науко-

вих ідей, розробок, презентацій 

молоді науковці пропонували 

власні пропозиції щодо вирі-

шення актуальних питань, про-

блем.  

Щиро дякуємо усім за участь, обговорення та ваші 

творчі ідеї. Сподіваємось на подальшу плідну  

співпрацю!  


