
31.07.2020 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  

Журнал-газета 

www.posek.km.ua Читайте у номері: 

Сертифікат про акредитацію 

№ 32 

Ст. 2 

Ст. 4 

Ст. 5 

Ст.6 

 32300, Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець - Подільський, вул. Годованця, 13, кабінет № 309, тел.: (03849) 3-26-51, факс (03849) 3-26-51; 
email: Kp-peti@ukr.net  

Слово директора  

Журнал “Вектор Поділля” 

Допомога меценатів 

Ст.7 

Ст.9 

Перелік конкурсних предметів 

для вступу навчання за ОС Ба-

калавр  

Вітаємо з успішним захистом 

дисертаційного дослідження! 

Збірник матеріалів науково-

практичної конференції вийшов 

друком! 

Запрошуємо на навчання 

Вітання від директора 

День Бухгалтера! 

Ст.14 

Вітаємо 

Запрошуємо на навчання 

Подільський коледж —

Міжнародний! 

Гарна новина 

Ст. 3 

Оголошення 
Ст.10 

Історія успіху випускників ко-

леджу 

Приймальна комісія коледжу 

Ст.12 

 

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж отримав Сертифікат про 

акредитацію Освітньої програми “Облік і оподаткуван-

ня” за спеціальністю 071 

“Облік  і  оподат куван-

ня” (перший (бакалаврський) 

рівень).  

 Подільський коледж — перший коледж 

в УКРАЇНІ, який отримує такого рівня визнан-

ня результатів якості надання освітніх послуг 

здобувачам вищої освіти!  

 Зі значним здобутком коледжу привітав 

усіх працівників директор закладу — Тріпак 

Мар’ян Миколайович, к.е.н., доцент, заслу-

жений працівник 

освіти України: “Отже, ми дійсно підтвердили 

свою професійність і прагматичність на рівні з 

університетами і інститутами. Вітаю! Ми Кру-

ті!!! І надалі будемо тримати цю ж планку висо-

кого професіоналізму!”  

 Тож вітаємо усіх працівників  

коледжу і бажаємо наснаги,  успіхів у  

науково-дослідній діяльності та   

майбутніх науково-творчих  пошуках!   

Випуск магістрів — 2020! 
Ст.8 

Вітання Ст.11; 13 

Літературна студія 

“Дивослово” 

Декларація про державний 

суверенітет України 

Оголошення 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№32) 31.07.2020 

Журнал “Вектор Поділля” 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Вітаю вас із закінченням навча-

льного 2019-2020 року. Цей навчаль-

ний рік приніс нам багато випробу-

вань, і, основне, випробування —

дистанційною формою навчання, а 

також комунікації викладачів та студентів. 

Однак цей навчальний рік приніс нам і багато нових перемог, ус-

піхів, відкриттів. Переконаний, дорогі студенти, що ваші здібності, 

наполегливість, прагнення до навчання сприятимуть досягненню но-

вих вершин у подальшому навчанні, а для випускників стануть запо-

рукою визначних успіхів у професії та дорослому житті. 

Вітаю новоспечених випускників, адже для вас розпочинається 

нове життя у професії та у житті й бажаю вам сміливо торувати шлях 

у майбутнє, упевнено застосовувати на практиці, отримані під час 

навчання у коледжі, знання, уміння й навики, прагнути до нових зве-

ршень.     

Сьогодні освіта і наука України зазнає значних змін, відбувається 

реформування закладів освіти. Не втомлююсь повторювати, що саме  

український диплом вже зараз має визнання на міжнародному рівні. 

Знання, які закладаються студентам, майбутнім професіоналам в По-

дільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі, є гарним стартом  для молодого фахівця на 

ринку праці. 

Шановні викладачі та студенти коледжу! Вітаю вас із закінченням 

навчального року! Бажаю вам попри нелегку ситуацію в країні, пов’я-

зану із карантинними заходами Covid — 19, енергії та сили, натхнен-

ня, нових творчих здобутків! 

Щиро дякую усім членам нашої дружньої коледжівської сім’ї, я 

щиро вірю в наші  спільні успіхи, бо успіх коледжу — це досягнення  

і перемога кожного з вас! Разом ми з Вами переможемо усі надзви-

чайні ситуації та обставини!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Допомога меценатів 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 
 

Науковий жур-

нал «Вектор Поділля»  

Подільського спеціаль-

ного навчально-

реабілітаційного  

соціально-економічного 

 коледжу   

 продовжує набір  

наукових статей до Випуску №3/2020. 
Пропонуються наступні тематичні напрямки:  

 

1. Економіка та управління національним госпо-

дарством в умовах інклюзії. 

2. Облік, аналіз та аудит: національні особливо-

сті та європейські тенденції для сучасної моло-

дої людини з фізичними обмеженими можливо-

стями 

3. Гроші, фінанси і оподаткування в умовах 

рівноправної участі усіх громадян у соціумі. 

4. Демографія, економіка праці та соціальна 

економіка в умовах розширення прав та повно-

важень людей з фізичними обмеженими можли-

востями. 

5. Соціальна робота та соціальний захист. 

6. Психологія та педагогіка в умовах спеціаль-

ної освітньої діяльності. 

7. Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії. 

8. Нормативно-правове забезпечення та стан 

правового регулювання соціальної роботи та 

спеціальної освіти. 
 

Авторські примірники будуть направлені 

на поштові адреси, вказані в інформацій-

них довідках, рекомендованим листом.  

Детальна інформація на офіційному  

сайті коледжу http://posek.km.ua/. 

Кирило БОГДАНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

 Доброта – це поклик  душі, коли ти просто не мо-

жеш вчинити інакше, окрім як 

допомогти не лише своєму 

другові, знайомому, батькам, а, 

навіть, і просто сторонній лю-

дині, якій потрібна допомога.  

 Приємно, що дедалі час-

тіше працівники та студенти 

Подільського спеціаль-

н о г о  н а в ч а л ь н о -

реабілітаційного соціа-

льно -економічного 

коледжу отримують 

підтримку меценатів, 

адже в наш час особли-

во важливою справою 

є благодійність. 

 Висловлюємо най-

щиріші слова подяки за 

сприяння всебічного роз-

витку студентів та гостей 

Коледжу Віталію Мазуру, 

який презентував нові ін-

струменти для занять з 

Е н к а у с т и к и .  

 

Дякуємо за допомогу 

та підтримку!  

Раді співпраці з  

Вами!  



Історія успіху випускників коледжу 

Вектор (№32) 31.07.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 3 

 Успіх коледжу - це задоволені студенти, висококваліфіковані спеціалісти, 

успішні випускники Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціа-

льно-економічного коледжу. 

  Щиро радіємо за Віктора Булку, випускника Подільського спеціального ко-

леджу, який упевнено торує шлях та втілює соціальні плани і проєкти. Віктор Булка 

перебуває на посаді радника Голови Херсонської обласної державної адмініст-

рації з дотримання прав людей з інвалідністю, керівника (Голови ГО 

"Всеукраїнська організація людей з інвалідністю "Велід"), соціального працівника 

(Херсонський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді) та є завзя-

тим борцем за права осіб з інвалідністю. Історія професійного зростання і успіху від 

Віктора Булки доступна за посиланням https://www.facebook.com/posnresek/
videos/pcb.641140539811219/641139289811344/?type=3&theater на   сторінці коле-

джу https://www.facebook.com/posnresek. 

 Дякуємо за чудові поради та рекомендації студентам та вступникам коледжу. Приємно, що випускники  

закладу разом із коледжем створюють спільну історію успіху! 

 Приймальна комісія Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу  розпочала свою роботу з 31 червня за ОПС Фахо-

вий молодший бакалавр. Так, на базі 9 класів випускники шкіл мають можливість 

подати документи для навчання за спеціальностями: 231 Соціальна робота, 051 Еко-

номіка, 071 Облік і оподаткування. 

 На базі 11 класів з успішно складеними ЗНО вступники мають можливість 

обрати свою спеціальність та подати документи для навчання за ОС Бакалавр: 051 

Економіка, 071 Облік і оподаткування, 053 Психологія, 072 Фінанси, банківська 

Приймальна комісія коледжу 

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж пропонує якісну 

доступну вищу освіту! Адже, Подільський коледж - хороший старт для отримання сучасної професії та  

зробити успішні кроки у майбутнє! Тож запрошуємо приєднатись до коледжівської дружньої родини! 

справа та страхування, 231 Соціальна робота. 

 Прийом до Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу здійснюється 

за конкурсом незалежно від джерел фінансування.  

 З метою створення сприятливих умов для навчання, само-

підготовки осіб з особливими освітніми потребами організовано 

дистанційне навчання за допомогою програми Мoodle (система 

управління курсами, також відома як система управлінням на-

вчанням або віртуальне навчальне середовище). 

Надія ПЕЩАНЮК 

Ярослав СУШАРНИК 

https://www.facebook.com/posnresek/videos/pcb.641140539811219/641139289811344/?type=3&theater
https://www.facebook.com/posnresek/videos/pcb.641140539811219/641139289811344/?type=3&theater
https://www.facebook.com/posnresek


Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання ОС Бакалавр 

Вектор (№32) 31.07.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 
Ст. 4 



Подільський коледж — Міжнародний!   

Вектор (№32) 31.07.2020 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Гарна новина! 

Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 5 

 Подільський спеціальний навчаль-

н о - р е а б і л і т а ц і й н и й  с о ц і а л ь н о -

економічний коледж  в особі директора 

коледжу Тріпака Мар’яна Миколайови-

ча, к.е.н., доцента, заслуженого працівни-

ка освіти України, підписав Угоду про 

aкадемічну співпрацю з Універ-

ситетом економіки в Бидгощі в 

особі канцлера Філіпа Сікори. 

 В рамках підписаної угоди 

сторони узгодили можливості 

співробітництва у напрямку нау-

кової, навчальної, культурної 

та організаційної діяльності.  

 Отже, викладачі та сту-

денти Подільського коледжу 

спільно із Університетом 

економіки у Бидгощі успіш-

но будуватимуть діалог у на-

ступних напрямках: забезпе-
чення мобільності студентів 

та викладачів; проведення 

спільної дослідної і/або дида-
ктичної роботи; участі у Єв-

ропейських програмах на партнерських засадах; вида-
вництво підручників, посібників та іншої навчальної і 

науково-методичної літератури; стажування виклада-

чів; організація та проведення мовних шкіл; спільної 
організації та проведенні культурних заходів та ін. 

 Висловлюємо щиру подяку  

нашим партнерам та представникам 

Університету економіки у Бидгощі за 

надану можливість партнерства у 

сфері розвитку вищої освіти!  
 Дякуємо за ініціативне сприяння у підписанні 

Угоди директору коледжу Тріпаку Мар’яну Микола-

йовичу, к.е.н., доценту, заслуженому працівнику освіти 

У к р а ї н и ; 

В о л о щ у к 

Марині Бо-

рисівні, ви-

кладачу ка-

федри соціа-

льної роботи 

та психоло-

гії, фахівцю 

з моніторин-

гу якості 

вищої освіти 

та міжнарод-

ної діяльно-

сті.  

Отже, вітаємо коледж із черговим важливим та  

сміливими кроком у розвитку партнерських  

відносин з вищими навчальними закладами ЄС.  

Адже перед закладом відкриваються нові грані та 

перспективи розвитку для студентів та викладачів 

коледжу.  

 За ІНІЦІАТИВИ кафедри соціальної 

роботи та психології і неймовірно-

натхненного ініціатора Дужевої Олени 

Г р и г о р і в -

ни продовжується співпраця з 

громадськими організаціями 

та міжнародними ініціатива-

ми.  

 У рамках успішної 

співпраці отримуємо цікаві 

навчально-методичні розро-

бки, зокрема, навчаль-

но-методичний посіб-

ник «Запобігання та 

протидія проявам 

насильства: діяль-

ність закладів освіти» (В.Л.Андреєнкова, В.В.Байдик, 

Т.В.Войцяк, О.А.Калашник та ін.).  

 Навчально-методичну розробку 

схвалено для використання в закладах осві-

ти Науково-методичною комісією з про-

блем вихован-

ня дітей та 

учнівської молоді Мініс-

терства освіти і науки 

України. Видання підготов-

лене в рамках проєкту 

«Створення механізму про-

тидії булінгу та насильству 

у закладах освіти», який 

здійснюється ГО «Ла Стра-

да Україна» та Дитячим 

фондом ООН (ЮНІСЕФ) за 

підтримки Європейського 

С о ю з у .  Н а в ч а л ь н о -

методичну розробку присвя-

чено висвітленню сутності 

та показників профілактики насильства в освітньому 

середовищі, методів його дослідження та умов створен-

ня безпечного освітнього простору.  

Щиро дякуємо викладачам кафедри за чудову  

ініціативу та бажаємо наснаги, успішного втілення  

творчих задумів. 
Марина ВОЛОЩУК 



Ст. 6 Вектор (№32) 31.07.2020 

Вітаємо з успішним захистом дисертаційного дослідження! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Вийшов друком збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції "ІННОВАЦІЇ ПАРТ-

НЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА 

ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ" .  

Щиро дякуємо усім, хто долучився до обговорення актуальних  

проблем сучасності  та брав участь у формуванні збірника.  

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!  

Збірник матеріалів науково-практичної конференції вийшов друком! 

 Щиро вітаємо Лаврука Олександра Валерійовича, заступника директора з питань ліцензування та акредита-

ції, кандидата економічних наук, викладача кафедри обліку і оподаткування  з успішним захистом дисертаційного 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 

"Механізми державного управління" у спеціалізованій вченій раді Д 26.142.04 Міжрегіональна Академія управ-

ління персоналом, який відбувся 26 червня 2020р.  

Бажаємо успішної реалізації науково-творчих планів, натхнення, професійного зростання та успішних  

майбутніх наукових пошуків.  

Ірина ГУМЕНЮК 
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 09 липня в Подільському спеціальному навчально

-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, з 

дотриманням карантинних вимог, відбулось вручення 

дипломів магістрам спеціальності «Публічне управлін-

ня та адміністру-

вання», які здобу-

вали ОС Магістра 

за освітньою про-

г р а м о ю 

«Державна служ-

ба» з вказаної спе-

ціальності у Терно-

пільському націо-

нальному економі-

чному університеті 

на базі Подільсько-

г о  к о л е д ж у . 

 Д и р е к т о р 

коледжу Тріпак 

Мар’ян Микола-

йович, к.е.н., до-

цент, заслужений 

працівник освіти 

України, зачитав 

вітання від Крисо-

ватого Андрія Ігоровича, ректора Тернопільського на-

ціонального 

економічного 

університету, 

д.е.н., профе-

сора, академі-

ка Академії 

економічних 

наук України, 

заслуженого 

діяча науки і 

техніки Украї-

ни; та Іващу-

ка Олега Ти-

мофійовича, 

к.е.н., доцента, директора Навчально-наукового інститу-

ту публічного управління ТНЕУ. 

 Мар’ян Миколайович вручив дипломи та при-

вітав випускників магістратури і побажав успішної 

реалізації задуманих професійних планів, нових знач-

них здобутків і 

перемог на благо 

рідної України, 

неймовірної жит-

тєвої наснаги та 

бажання досягати 

нових значних 

висот!  

 Також Ма-

р’ян Миколайович 

подякував за 

наполегливу 

працю усім 

випускникам, 

викладачам і 

висловив най-

щиріші слова 

вдячності Ан-

дрію Ігорови-

чу та Олегу 

Ти м о фі й о -

вичу за гар-

ний досвід та 

плідну спів-

працю у кон-

тексті підго-

товки здобу-

вачів за ОС 

Магістра.  

 М а -

р’ян Микола-

йович також подякував куратору групи – Гуменюк 

Ірині Леонтіївні, к.е.н., заступнику директора з науко-

вої, інноваційної та міжнародної діяльності, за ефекти-

вну роботу та професіоналізм.  

Вітаємо!  
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День бухгалтера 

 День бухгалтера та аудитора — професійне свято в Україні, яке відзначається щорічно 16 липня з 2004 ро-

ку. Дата святкування вибрана на честь дня прийняття Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-

ність в Україні» (16 липня 1999 року). "День бухгалтера та аудитора" Указ Президента України від 20.04.2018 

№ 103/2018. 

 Свято встановлено в Україні «…ураховуючи знач-

ний внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток 

фінансово-господарської діяльності підприємств, установ 

і організацій, зростання національної економіки…» згідно 

з Указом Президента України «Про День бухгалтера» від 

18 червня 2004 р. № 662/2004. "День бухгалтера та ауди-

тора" Указ Президента України від 20.04.2018 

№ 103/2018. 

 Основні управлінські завдання бухгалтерського 

обліку - це збір і обробка достовірної і максимально пов-

ної інформації про діяльність опікуваного господарюючо-

го суб’єкта, що, в свою чергу, переслідує не тільки веден-

ня правильної податкової звітності та фінансового контро-

лю, а й життєво необхідно для прийняття рішень, заснованих на економічному аналізі цих даних. Наскільки ці рі-

шення будуть вірними, настільки господарюючий суб’єкт буде почувати себе впевнено і спокійно не тільки сьогод-

ні, а й в найближчій перспективі, настільки його діяльність буде успішною і приносити користь, йому, його співро-

бітникам і його клієнтам і не тільки з простої фінансової точки зору, але і з соціальної. Ключовою ланкою є лише 

невтомний бухгалтер, в День якого ми обов’язково поспішимо висловити йому свою глибоку вдячність.  

 Тож бажаємо вам, щоб цифри і дані всі були точні, щоб діяльність залишалася успішною, щоб життя 

було, безсумнівно, прекрасним.  
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Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо, щоб поруч з вами завжди 

були вірні і щирі друзі, удача та успіх 

у роботі та у житті. 

До сотні літ дожить  

без горя і журби, 

Від гір, від сонця, від калини 

Всіх благ земних – з роси й води 

Бажаємо Вам нині! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

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 ба-

жаємо Вам щасливого 

сьогодні і світлого завт-

ра, красивих мрій і їх 

здійснення!  

 

Бажаємо терпіння і здоров'я, проміння  

сонця в  

ранішню пору, 

Любові, щастя, радості,  

достатку 

 Нехай у серці розквітає  

весна,  

На многії і многії літа. 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо Вам квітів та мирно-

го неба, 

Грошей та здоров'я ще біль-

ше,  

ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато 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 

Вітаємо з Днем народження 

Хай будуть з Вами 

здоров'я та сила, 

Хай доля буде ласкава 

і щира! 

Щоб ніколи не знали 

Ви втоми! 

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 життєвої наснаги, профе-

сійних успіхів та особистих творчих 

досягнень, сімейного щастя, злагоди 

та добробуту у Вашій оселі. Бажаємо 

незгасаючого інтересу до науки, но-

вих ідей та наснаги.  

Вітаємо з Днем народження 

 

Нехай стежки всі стеляться крилато, 
Та будуть чисті, рівні, мов струна, 
А також хай добро не оминає хату, 

Як не обминає цвіт весна! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

В цей чудовий день від усього серця 
бажаємо Вам виконан-
ня всіх бажань. Нехай 
збудуться всі мрії! Не-

хай успіх, радість і 
натхнення стануть пос-
тійними супутниками.  

Сьогодні янголи Вас вітають 
І шлють благословення на літа. 

Нехай все радісне Вас не оминає, 
Нехай веселкою простелеться життя. 

Боршуляк Наталію Сергіївну Загалевич Валентину Леонідівну  

Комарніцьку Людмилу Миколаївну  Марчак Тетяну Андріївну  

Сушарника Ярослава Анатолійовича  

Яворницьку Ларису Володимирівну  

Ткачук Інну Володимирівну  

Менчик Тетяну Миколаївну 

Житарюка Григорія Івановича  

Кучіру Світлану Йосафатівну  

Голуб Антоніну Іванівну  

Вермянську Оксану Іванівну  
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Вітаємо 
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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 

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, 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! 

Здоров’я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 
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 - швидесе-
нько 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 ! 

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

Рудько Катерину Василівну  

Руснака Андрія Олександровича  

студентів О-11  групи І курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Мар'янина Павла Владиславовича  

Печеногу Артема Миколайовича 

Хазанова Володимира Івановича   

студента  групи С-11  І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Невінського Михайла Сергійовича  

студентів  групи С-12  І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Бражніченка Павла Олександровича 

Макарчука Вадіма 

студентів Е-22стн  групи І курсу  спеціальності 051 «Економіка»  

Баурчулу Богдана Дмитровича 

Воронецького Вадима Павловича  

студентів О-23стн групи І курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Гаврищук Юлію Володимирівну  

Круглія Іллю Володимировича 

Олізаренка Олександра Володимировича 

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

Базиліна Владислава Олеговича 

Ільчук Катерину Романівну  

студентку Е-31б стн групи ІІ курсу  спеціальності 

051 «Економіка»  

Гуменюк Ольгу Юріївну  

студентку Е-31б групи ІІІ курсу спеціальності 

051 «Економіка»  

Сапожник Анастасію Олександрівну  

студента Е-31б стн групи І курсу  спеціальності 

051 «Економіка»  

Ковпака Назара Володимировича  

студентів П-21б  групи ІІ курсу  спеціальності 

053 «Психологія»  

Каспрова Максима Володимировича 

Корінь Надію Миколаївну   
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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  
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Волощук Марина Борисівна: фахівець редакційно-видавничого журналу «Вектор»,  викладач 
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Декларація про державний суверенітет України 

Оголошення 

Ігор Одноволов 

 16 липня 1990 року ухвалено Верховною Радою Української РСР 

Деклара́цію про́ держа́вний сувереніте́т України.  

 Дана декларація є документом про проголошення державного 

суверенітету УКРАЇНИ.           

 Бережімо нашу Україну!  

Запрошуємо на навчання 
Подільський коледж — Твій найкращий вибір! 

Мій Коледже 
 

Мій коледже, 

Тобі сьогодні 49, 
І за спиною майже півсторіччя. 

Усюди пізнають Твоє обличчя, 

Студенти в аудиторію спішать! 

 

Нехай вітання від усіх летять… 
Щоб кожен зміг Тебе зі святом при-

вітати, 

Частиночку душі своєї дати, 
Словами вдячності благословить. 

 
Ти робиш мудрими людей, 

Даєш їм привід для нових ідей, 

Знання даєш здобути неодмінно, 
І двері відчиняєш всім постійно! 

 
Тобі бажаю творчості й натхнення, 

Здійснення мрій, задуманих ба-

жань... 
В нагоді стане Твоє мудре вчення,  

І поштовхом усе до нових знань. 

 
Хай сонце гріє світлом і теплом, 

Науки знання хай буде, як срібло, 
Блищить і гріє, як вогонь, 

В майбутньому знаннями пломеніє. 


