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15 квітня 2020 року в Київському університеті імені  

Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична  

онлайн-конференція  

«Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу»  

За підсумками реалізації Модулю  

«Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення:  

рух України  

Міжнародна онлайн-конференція 

 В конференції взяли участь також представники 

П о д і ль с ь ко г о  с пе ц іа л ь но го  на в ча л ьн о -

реабілітаційного соціально-економічного коледжу — 

 Тріпак Мар'ян Миколайович, директор коледжу, 

к.е.н., доцент, Заслужений працівник освіти України;  

 Гуменюк Ірина Лентіївна, заступник директора 

з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, 

к.е.н.;  

 Волощук Марина Борисівна, викладач, фахівець 

з моніторингу якості вищої освіти та міжнародної діяль-

ності. 

Продовження на стор. 7. 

Ст.8 

Запрошуємо на навчання! 

Літературна студія “Дивослово” 

Запрошуємо на навчання! 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№29) 30.04.2020 

Вектор Поділля 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   
 

 Хоча початок весни 2020 року 

ознаменувався неприємними подіями, 

адже запровадження карантину та ряду 

заходів для забезпечення охорони здо-

ров’я громадян України дещо змінило 

форму навчання, зокрема, та комуніка-

ції в усіх сферах життєдіяльності усього суспільства, та ми не маємо 

зупинятися на досягнутому. 

Ситуація у світі та поширення пандемії Covid-19 внесли свої коре-

ктиви у життя кожного жителя світу, однак дистанційна комунікація 

— це альтернатива, яка надає нові можливості взаємодії у суспільст-

ві. Тож бажаю студентам та педагогам, усім працівникам коледжу не 

втрачати оптимізму, наснаги та витримки!  

Шановні студенти! Дистанційне навчання надає нові можливості 

для навчання та пропонує якісно новий формат взаємодії “студент-

викладач”. Дистанційне навчання надає нову перспективу, яка ство-

рює умови для доступного, якісного навчання, сприяє формуванню 

нового освітнього простору для взаємодії усіх суб’єктів освітнього 

процесу.  

Подільський спеціальний коледж ще у 2017 році упевнено практи-

кує дистанційну форму навчання, враховуючи специфіку вищого на-

вчального закладу. Так, Подільський спеціальний коледж, взявши 

стратегічний курс “Вища освіта доступна для кожного”, створює які-

сний навчальний простір для здобувачів вищої освіти коледжу, дос-

тупний у будь-який час та у будь-якому місці.  Наш коледж продов-

жує у режимі онлайн працювати над осучасненням та створенням 

умов для якісного навчання.  

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

цю і навчання та знову наголошую і закликаю вас бути обережними й 

слідувати усім рекомендаціям медичних працівників! Разом ми з Ва-

ми переможемо усі надзвичайні ситуації та обставини! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Атестація працівників 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! 
 

 Щиро вітаємо науково-педагогічних і педагогічних працівників нашого Подільського спеціального  

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, яким присвоєно кваліфікаційні категорії 

"спеціаліст вищої категорії", а також звання  "викладач-методист".  
 Під час онлайн засідання Атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 

відбулось одноголосне голосування "за" підтвердження та присвоєння наступних категорій та педагогічних звань: 

 "викладач методист"  

 Боровисюк Таї Василівні, викладачу кафедри інформаційної діяльності, документознав-

ства та фундаментальних дисциплін; 

 Гуменюк Ірині Леонтіївні, к.е.н., викладачу кафедри фінансів, економіки та економічної 

кібернетики; 

 Дужевій Олені Григорівну, викладачу кафедри соціальної роботи та психології; 

 Фаін Альбіні Володимирівні, викладачу кафедри інформаційної діяльності, документознавства та фундаменталь-

них дисциплін; 

 Тріпаку Мар’яну Миколайовичу, директору коледжу, к.е.н., доценту, Заслуженому працівнику освіти України, 

викладачу кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики. 

 Щиро вітаємо з успішним підтвердженням звання “викладач-методист” Кравця Василя Миколайовича, викла-

дач (навчально-реабілітаційний відділ коледжу) та з підтвердженням категорії "спеціаліст вищої категорії" Гапоненко 

Наталію Пилипівну, викладача кафедри інформаційної діяльності, документознавства та фундаментальних дисциплін. 

 Вітаємо з присвоєнням категорій: "спеціаліст вищої категорії" Шевчук Наталію Станіславівну, викладача кафе-

дри обліку і оподаткування; "спеціаліст вищої категорії" Яшину Аллу В’ячеславівну та Марунчак Оксану Василівну, 

викладачів кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики. 

Вітаємо і бажаємо міцного здоров'я й наснаги, творчих злетів та професійних досягнень на благо розвитку і  

процвітання нашого Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу! 

Мар’ян ТРІПАК 

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


До уваги батьків! 

Вектор (№29) 30.04.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

 В умовах карантину навчальний процес в 

Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коле-

джі не припинився, а змінив форму співпраці.  

 В комфортних домашніх умовах студенти 

коледжу навчаються дистанційно в режимі он-

лайн.  

 Прохання до студентів уважно слідкувати 

за оголошеннями та публікаціями на онлайн пла-

тформі Moodle.  Якісно та вчасно надсилайте 

виконані завдання викладачам.  

 Просимо відповідально і з розумінням 

віднестися до обставин, в яких нам доведеться 

працювати щонайменше під час карантину!!! 

Дистанційне навчання у коледжі 

Надія ПЕЩАНЮК 



Спілкування в онлайн режимі  

Вектор (№29) 30.04.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 

Вивчення методів дослідження творчої особистості — дистанційно! 

 Карантин продовжується, однак освітній процес в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі набирає 

обертів, розвивається та набуває нові форми взаємодії студента 

та викладача. Коледж вкотре доводить, що для комунікації та 

розвитку не має обмежень.  

 Новими формами та техніка-

ми взаємодії в умовах дистанційно-

го навчання, обмінювались досві-

дом у режимі ОНЛАЙНУ викладачі 

кафедри інформаційної діяльнос-

ті, документознавства та фунда-

ментальних дисциплін.   

 Дистанційне навчання, спілкування та взає-

модія студента та викладача онлайн - сьогодні 

важлива та невід'ємна складова навчального про-

цесу сучасного навчального закладу. Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально

-економічний коледж вкотре доводить, що для 

навчання та розвитку не має бар' єрів.  

 Отже, дистанційне заняття Вікторії Вікто-

рівни Федорчук, кандидата педагогічних наук, 

доцента, викладача кафедри соціальної роботи та 

психології (заняття з навчальної дисципліни 

“Психологія творчості з тренінгом креативнос-

ті”) .  

 Вкрай цікава й актуальна тема, тому на-

вчайся, аналізуй, досліджуй, розвивайся!  

Щиро дякуємо за якісний навчальний  контент для студентів закладу. 

Фінансовий менеджмент — дистанційно! 

 Сьогодні дистанційні форми навчання в Подільському спеціальному коледжі набувають все нові інноваційні 

форми комунікації та взаємодії викладача та студента. Використання інфор-

маційно-комунікаційних технологій приваблює та осучаснює виклад навча-

льного контенту, робить доступним матеріал для кожного студента у будь-

якому місці і в будь-який час.  

 Отже, дистанційне заняття з навчальної дисципліни "Фінансовий 

менеджмент" від Годованюк Альони Володимирівни, викладача кафедри 

фінансів, економіки та економічної кібернетики. Вкрай актуальна тема та 

не менш цікавий виклад матеріалу. Засвоєння матеріалу у вигляді інтерак-

тивної гри! Було креативно, пізнавально, цікаво, сучасно та доступно!  

Тому цікався, навчайся, 

пізнавай, розвивайся,  

досліджуй!  

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 

Марина ВОЛОЩУК 



Благодійна акція коледжу 

Вектор (№29) 30.04.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 5 

Марина ВОЛОЩУК 

Ірина ГАРБАРЕЦЬ 

Марина ВОЛОЩУК 

 

 В умовах надзвичайної ситуації в країні та карантинного періоду, 

внаслідок поширення COVID-19 Подільський спеціальний коледж не може 

залишатися осторонь. Саме сьогодні місто та медики міста гостро розумі-

ють проблему охорони здоров'я та допомоги один одному.  

 Колектив Коледжу, як одна сім'я, підтримав висловлену членами 

Вченої ради та директором коледжу Мар'яном Миколайовичем Тріпа-

ком у онлайн спілкуванні ініціативу допомоги та перерахували кошти (за 3 

робочі дні) на допомогу медикам міської лікарні.  

 09 квітня представники адміністрації коледжу з радістю та поба-

жаннями здоров'я усім жителям міста 

й країни передали міському голові 

Михайлу Євстафійовичу Сімашке-

вичу та заступнику міського голови Василю Олександровичу Сукачу 500 

захисних распіраторів на сумму 60 000 грн. на потреби лікарів міської лікарні.  

Щиро дякуємо усім, хто долучився до благодійної ініціативи!  

Щиро дякуємо Михайле Євстафійовичу, як Голові наглядової ради Коле-

джу та свідомому громадянину 

 держави, за підтримку ініціативи допомоги медиків.  

Лише разом ми подолаємо усі труднощі та проблеми сьогодення.  

 Шановні колеги Подільського спеціального  

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу!  

 

 Щиро дякуємо за те, що долучились до благодійної ініціативи, 

спрямованої на підтримку медиків міської лікарні.  

 Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо надзвичайність та усю серйоз-

ність ситуації, спричиненої поширенням пандемії COVID-19.  

 Завдяки коштам, перерахованим вами у рамках  

Благодійної ініціативи "Захисти медика міста" ми придбали  

та передали 500 захисних респіраторів для міської лікарні та  

маємо 100 респіраторів для працівників коледжу.  

Ми ще раз довели, що ми потужна команда, справжня сім'я.  

Разом ми переможемо усі негаразди.  

     Дякуємо вам!  

Щира вдячність працівникам закладу 

Допомога меценатів 

 У квітні (10 та 22 квітня) Подільський спе-

ціальний коледж  отримав допомогу - засоби ін-

дивідуального захисту (медичні маски, рукавич-

ки, безконтактний термометр та інші засоби захи-

сту та медичні засоби) від мецената з США Робе-

рта Хея  та мецената зі Львова Влада Доруди, 

засновників Sunflower Community Fund.  

 У цей нелегкий час дякуємо вам, нашим 

натхненним меценатам, які завжди надають підт-

римку навчальному закладу.  

 Щиро вдячні вам за чуйність та тепло, 

добро, підтримку та добрі справи, які ви тво-

рите в умовах надзвичайної ситуації кожного 

дня.  

Ми цінуємо вашу увагу та підтримку.  

Лише разом ми переможемо усі біди та важкі 

ситуації.  

Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 6 Вектор (№29) 30.04.2020 

Подяка від директора коледжу 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Участь у інтернет-конференції “Сучасний рух науки” 

Шановні колеги хочу щиро Вам подякувати за те, що долучились до благодійної 

ініціативи, спрямованої на підтримку медиків міської лікарні! 

 

 Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо надзвичайність та усю серйозність ситуації, 

спричиненої поширенням пандемії COVID-19. Завдяки коштам, перерахованим вами у 

рамках Благодійної ініціативи "Захисти медика міста" ми придбали та передали 500 захи-

сних респіраторів для міської лікарні та маємо 100 респіраторів для працівників коледжу 

на суму 70 тис.грн. Ми ще раз дове-

ли, що ми потужна команда, справж-

ня родина. Разом ми переможемо усі 

негаразди.  

 У нас з вами ще багато справ! Ми одна команда, яка мо-

же ефективно подолати будь-які перепони сьогодення! І, найго-

ловніше, подали приклад для наших вихованців, студентів на-

шого Подільського коледжу і вони нами пишаються.  

 Ми навчаємо наших дітей не тільки економіки, обліку, 

соціальної роботи чи психології, а найважливіше —  

БУТИ ЛЮДИНОЮ З ВЕЛИКОЇ БУКВИ з щирим серцем.  

Ваш слуга Подільського коледжу! 

 26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катаст-

рофи - АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС.  

 Під час експерименту на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростан-

ції сталися два вибухи.  

 В атмосферу Землі вирвалась хмара радіоактивного пилу.  

 Український інститут національної пам'яті зазначає, що потужний циклон 

проніс радіоактивні речовини тери-

торіями Литви, Латвії, Польщі, 

Білорусі, Росії, Швеції, Норвегії, 

Австрії, Фінляндії, Великої Британії, а пізніше – Німеччини, Ні-

дерландів, Бельгії.   

 Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до непоправних 

медичних, економічних і соціальних і гуманітарних наслідків.  

 За екологічними наслідками аварія переросла у планетарну 

катастрофу: радіоактивним цезієм було забруднено 3/4 території 

Європи.   

  Пам'ятаємо!  

Пам’ятаємо! 

 Ми маємо йти у паралелі з сучасними  

викликами!!! 

 Тому у контексті зазначеного науково-

дослідного курсу взяв участь у X Міжнародній  

науково-практичній інтернет-конференції  

«Сучасний рух науки»,  

що присвячена головній місії Міжнародного  

електронного науково-практичного журналу 

«WayScience»  

на актуальну тему сьогодення:  

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В  

СУЧАСНІЙ ОСВІТІ».  

Мар’ян ТРІПАК 

Надія ПЕЩАНЮК 

Мар’ян ТРІПАК 
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Міжнародна онлайн-конференція 

 З вітальними словами до учасників конференції виступили Наталія 

Віннікова, проректор із наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних 

наук, професор та Петро Крайнік, експерт напрямку Жан Моне Національного офісу Еразмус+ в Україні. У фор-

маті онлайн спілкування пройшло обговорення доповідей пленарного засідання спікерів та доповідачів. Надзвичай-

но цікавим було обговорення досвіду імплементації європейських практик в Україні, а також спілкування про су-

часні тенденції та перспективи у контексті забезпечення якості освіти в Україні, організацію дистанційного навчан-

ня та ін.  

Щиро вдячні організаторам та усім учасникам конференції за чудовий формат спілкування, вкрай важливу 

інформацію та досвід, що надихає розвиватись, удосконалюватись, створювати та досліджувати.  

Сподіваємось на подальшу співпрацю. 

Триває прийом заявок на участь  

у IV Міжнародній науково-практичній конференції  

 

"ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ,  

ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО  

ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ"  

 

(21-22 травня 2020 року)!!!  

Детальна інформація на сайті  

 та за посиланням:  

https://posek.km.ua/…/2020/04/inform.-lyst-konferentsiya.pdf  

Марина ВОЛОЩУК 

Продовження. Початок на стор. 1. 

Ірина ГУМЕНЮК 

https://posek.km.ua/wp-content/uploads/2020/04/inform.-lyst-konferentsiya.pdf?fbclid=IwAR2GefnEnffEhEsst2fzkAyuPJ199hgr29xPiyGyxeB0I_vkcAcUBVEC4OM
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Готуємось до ЗНО 

Дорогі студенти!  

 Викладачі коледжу хвилюються за Ваше майбутнє і намагаються підтримати у всіх 

починаннях,  

тому продовжують працювати з Вами в онлайн режимі – звичайні курси  

підготовки до ЗНО набрали нового формату і працюють, як дистанційні курси підготовки до 

ЗНО.  

Дистанційна освіта – це навчання за допомогою інтернет-технологій.  

Слухачі курсів мають доступ до навчального сайту Moodle і матеріалів в електронному  

форматі: підручників, методичних вказівок, наочного матеріалу, презентацій,  

контрольних і тестових завдань.  

Незважаючи на віддаленість слухачів від викладача та відсутність живого спілкування,  

навчання на дистанційних курсах є достатньо  

ефективним через систему консультацій в режимі  

«питання-відповідь».  

Викладачам можна ставити будь-які питання щодо  

проблемних завдань курсу  

через навчальний сайт Moodle або електронну пошту, за допомогою  

Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom  

Тетяна МАРЧАК 

Альбіна ФАІН 
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Запрошуємо на навчання! 
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Запрошуємо на навчання! 

Карантин - це не перешкода для розвитку. Думаєш про майбутнє та не знаєш, яку спеціальність обрати?  

Знайомся: спеціальність 053 "Психологія" - одна з найзатребуваніших спеціальностей у Європі! Щоб стати психо-

логом, потрібно щиро любити людей та хотіти їм допомагати!  

Вивчай! Аналізуй! Знайомся зі спеціальностями! 

Карантин - це не перешкода для розвитку. Не бійся мріяти! Думай про успішне майбутнє, плануй, мрій та прагни! Не зна-

єш, яку спеціальність обрати? Знайомся: спеціальність 051 "Економіка" та спеціалізація "Економічна кібернетика" - одна з 

сучасних та важливих професій у світі. Щоб стати справжнім професіоналом потрібно навчитись правильно розставляти 

пріоритети і цілі, стратегічно мислити та розвиватись! Хочеш бути успішним?  

Вивчай! Аналізуй! Знайомся зі спеціальностями!   

Запрошуємо на навчання! 



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, 

Любові, доброти і щастя повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 

І соняхом квітує золотим. 

У радісний і світлий день  

Вашого народження бажаємо 

Вам щасливого сьогодні і 

світлого завтра, красивих 

мрій і їх здійснення!  

Бажаємо терпіння і здоро-

в'я, проміння  сонця в рані-

шню 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, 

Хай Господь дарує надію й тепло. 

Вітаємо з Днем народження 

 Бажаємо від усієї душі тільки 

сонячних та яскравих днів, 

міцного здоров’я та життєвої 

наснаги, професійних успіхів 

та особистих творчих досяг-

нень, 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 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, бла-

гополуччя, подальших успіхів у будь-яких  

починаннях, щоденних справах, сміливих 

планах та сподіваннях.  

Бажаємо щастя і радощів у домівку,  

здоров’я і благополуччя 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, нестаріюча душа  

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. 

Герасимову Тамару Іванівну  

Погорецьку Ольгу Феофанівну  

Шевчука Олександра  

Володимировича  

Вербову Аллу Анатоліївну 

Щегельську Наталію Василівну  
Кінзеряву Ірину Василівну  

Дабуляк Алевтину Василівну  Корник Валентину Сергіївну  

Нагорну Світлану Леонідівну  

Смеречинську Антоніну Петрівну  

Федорчук Ніну Володимирівну  

Вінника Анатолія Володимировича  



Запрошуємо на навчання! 
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Запрошуємо на навчання! 
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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 допомагають 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 

Вітаємо з Днем народження 

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! 

студента Е-21  групи ІІ курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Гетію Геро Станіславовича  

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

Галкіна Максима Віталійовича  

Кузь Анну Романівну  

студентку С-22 групи ІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Чорну Яну Павлівну  

студентку О-33стн групи ІІ курсу  спеціа-

льності 071 «Облік і оподаткування»  

Костів Юлію Романівну 

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

Бурлу Олександра Анатолійовича  
студентку О-31  групи ІІІ курсу  спеціаль-

ності 071 «Облік і оподаткування»  

Іванову Діану Олександрівну  

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

Польового Віталія Васильовича 

Цегу Юліану Радіонівну  
студента групи С-32  ІІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Гуменюка Дениса Миколайовича  

студента Е-11  групи І курсу  спеціальності 

051 «Економіка»  

Хижуна Дмитра Руслановича  

студента  групи С-11  І курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Сікору Валерія Валерійовича  

студентів  групи С-12  І курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Гендзьору Анастасію Володимирівну 

Ткач Богдану Вікторівну   
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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 

Гарбарець Ірина Алініївна: заступник директора з навчальної роботи, викладач економічних дисци-

плін 

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, 
викладач 
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Вітаємо! 

Дмитро Довгий 

Всі зорі горять сьогодні в  

вашу честь... 
Квітучі наші, рідні, неповторні,  

такі потрібні завжди, єдині на землі 

вони! 

 І з вашого дозволу хороші наші, 

я  на останок хлопцям де що теж ска-

жу... 

Чоловіки, давайте завжди будем па-

м’ятати,  

що в цьому світі,  

вони не безкоштовна робоча сила,  

вони лише ніжні, лагідні жінки!! 

Давайте ми докажемо від сьогодні 

 і  назавжди,  

що ми справжні,  

достойні, цих палаючих зірок,  

надійні і мужні чоловіки,   

які жінок усіх любити   

й поважати ми умієм, 

 а кохати  і запалювати зірку,  

лише оту єдину  і одну, 

 яка нам крила подарує  

  і навчить  нас високо злітати, 

 а якщо ми схочемо усіх  і зразу по 

кохати, 

 тоді залишимось ні з чим..  

Продовження. Початок у попередньому 

номері  

Вітаємо з Днем народження 

Хай кожен день повниться веселим і милим 

відчуттям, гарним настроєм, за-

душевними зустрічами і плідною  

працею!  

студентку Е-22 стн  групи І курсу  спе-

ціальності 051 «Економіка»  

Боку Ірину Юріївну  

Вітаємо з Днем народження 

студентку О-23стн групи І курсу  спеці-

альності 071 «Облік і оподаткування»  

Костинюк Ангеліну Ігорівну 

Із днем народження вітаєм! 

Добра і радощів бажаєм, 

Здоров'я на усі літа, 

Хай в серці квітне доброта. 

Вітаємо з Днем народження 

студента Е-31б групи ІІІ курсу спе-

ціальності 051 «Економіка»  ОС 

«Бакалавр»  

Кандибу Сергія  

Олександровича  

Хай в небі сонце ніжно сяє, 

Веселка барвами заграє, 

Щебечуть солов'ї грайливо 

На життя довге й щасливе!  

Вітаємо з Днем народження Вітаємо з Днем народження 

студентку Е-31б стн групи І курсу  

спеціальності 051 «Економіка»  

Гулієву Анастасію Романівну 

Хай мир і злагода будуть у 

домі, 

Хай Господь дарує надію й 

тепло 

На довгі літа, на щастя й добро!  

студента П-21б  групи ІІ курсу  спе-

ціальності 053 «Психологія»  

Мацюту Миколу Вікторовича 

Нехай завжди всміхається доля, 

Несуть тільки радість студе-

нтські роки. 

Хай щастя й здоров'я не зра-

дять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки!  


