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Директору
Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу 
Тріпаку М.М.

Відгук

Шановний Мар’яне Миколайовичу!

Маю за честь подякувати Вам особисто та всім викладачам і 
співробітникам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу за високий рівень підготовки студентів, яких 
Ви випускаєте молодими спеціалістами.

Голенищівська сільська рада займається функціями та повноваженнями 
органу місцевого самоврядування. Випускник спеціальності «Бухгалтерський 
облік» Скотецький Костянтин, який працює у сільській раді, після закінчення 
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 
коледжу, показав себе добре підготовленим, серйозним, працьовитим та 
дисциплінованим спеціалістом.

З повагою та побажаннями 
подальших успіхів у Вашій справі, 
сільський голова Голенищівської 
сільської ради
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Директору

Подільського спеціального

Навчально-реабілітаційного 

Соціально-економічного коледжу 

Тріпану М.М.
Відгук

Шановний Мар’яне Миколайовичу!
Маю нагоду відзначити високий рівень комплексу знань в галузі 

бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності суб’єктів 
господарювання та банківської сфери, який забезпечує педагогічний колектив Вашого 
навчального закладу.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» має за честь відзначити високий рівень 
теоретичної та практичної підготовки головного економіста Крамара Олександра 
Олександровича, випускника Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, який працює в нас з квітня 2019 року. Олександр 
Олександрович на високому рівні володіє основними положеннями, продуктами банку 
на досить високому рівні обслуговує та залучає діючих та нових клієнтів банку, а саме 
Юридичних осіб та Фізичних осіб-підприємців.

Крамар О.О. - фахівець високого рівня підготовки, який володіє багажем 
необхідних професійних знань, добре адаптується на робочому місці, здатний до 
самореалізації та саморозвитку.

Начальник Шевченківського відділенн 

(м. Хмельницький)

Інформцентр (цілодобово)

О 800 500 500
(Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів в Україні - безкоштовні)

Романюк Г.В.

Ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018 р.
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Директору
Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного

соціально-економічного коледжу
Тріпаку М.М.

Відгук

Шановний Мар’яне Миколайовичу!

Маю нагоду відзначити високий рівень комплексу знань в галузі 
бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, який забезпечує педагогічний колектив Вашого навчального закладу.

Відчутним є підготовка фахівців, що здійснюється на основі тісного зв'язку 
навчального закладу з провідними промисловими підприємствами, організаціями і 
установами.

Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Прогресивний- 
2» має за честь відзначити високий рівень теоретичної та практичної підготовки 
бухгалтера Лех Тетяни Володимирівни, випускника Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, яка працює в нашій 
організації з 2016 року. Тетяна Володимирівна досконало володіє Програмою 
бухгалтерського обліку «1С», а також уміннями формувати контур ухвалення рішень з 
управління фінансово-економічними інтересами організації.

Лех Т.В. - фахівець високого рівня підготовки, яка володіє багажем необхідних 
професійних знань для здійснення ефективного бухгалтерського обліку, добре 
адаптується на робочому місці, здатна до самореалізації в суспільстві.

Кравчук О.В.Голова ЖБК «Прогресивний-2>!
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