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Спортивні досягнення. 

Студенти та викладачі 

коледжу на  

Чемпіонаті світу 

Професія  

бухгалтера 
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Оголошення 

Наші діти в надійних руках! 
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 Сьогодні вночі я повернувся з Кам'янець-Подільського, де возив своїх вихованців 

на вступні іспити до Подільського спеціального навчально - реабілітаційного соціа-

льно - економічного коледжу! 

 Мене, як людину, яка 7 років в цій системі, дуже і дуже приємно здивувала атмо-

сфера цього колективу, відносини до абітурієнтів. 

 Всі співробітники приємні, уважні і ввічливі люди! Робота просто кипить, щоб 

кожному студенту було зручно і комфортно себе почувати, не тільки на навчанні, а й у 

дозвіллі. Я дуже багато чув приємних слів, від своїх випускників про цей коледж, а те-

пер побачив і переконався сам! Це величезна заслуга в першу чергу директора, зробити і 

зберегти такий робочий колектив. 

Мар’ян Миколайович - Ви людина, яка знає свою справу!  

Щиро бажаю Вам та колективу успіхів у всіх ваших справах!  

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж - 

один з перших в Україні отримав ліцензування  

ОС "Молодший бакалавр".  

 Так, на засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і 

науки України було прийнято рішення про надання Подільському спеціаль-

ному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжу ліцензії ОС "Молодший ба-

калавр" за спеціальністю 071 "Облік і оподаткуван-

ня" (протокол № 99/2 засідання Ліцензійної комісії 

Міністерства освіти і науки України від 6 липня 2018 

року).  

 Таким чином, Подільський спеціальний коледж 

як вищий навчальний за-

клад отримав розширення провадження освітньої 

діяльності.  

Запрошуємо отримати диплом ОС “Молодший 

бакалавр” зі спеціальності  

“Облік і оподаткування” у нашому коледжі. 

 Адже “Молодший бакалавр” - це освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на початковому рівні вищої освіти і передбачає здобуття загаль-

нокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і 

знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконан-

ня типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній галузі  

професійної діяльності.  

Вадим РЕУЦЬКИЙ 

Цікаві  

факти про 

бухгалтерію 

Ст. 12 

mailto:Kp-peti@ukr.net


 

 

Слово директора 

Ст. 2 Вектор (№10) 31.07.2018 

Науковий журнал  

“Вектор Поділля” 

 

Шановні студенти та  

педагоги!  
Літо — час для відпочинку, 

для збагачення запасу сил, 

енергії, які ми витрачаємо 

протягом усього року. Тож 

бажаю вам гарного відпочин-

ку, нових знайомств, цікавих подій, настрою,  повернутися з 

новими ідеями та з новими мріями, які, я вірю, обов'язково вті-

ляться в життя.  Літо у коледжі — гаряча пора, в цей час вищий 

навчальний заклад широко відкриває свої двері перед випуск-

никами шкіл, абітурієнтами, майбутніми бухгалтерами, обліко-

вцями, економістами, соціальними працівниками та психолога-

ми.  

 Щиро вітаю усіх абітурієнтів з гарним вибором навчаль-

ного закладу та бажаю успіхів на вступних випробуваннях! 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний коледж 

отримав ліцензію на ОС “Молодший бакалавр”. Вітаю усіх нау-

ково-педагогічних працівників закладу, адже це наше спільне 

досягнення, лише спільними зусиллями ми зможемо досягти 

нових успішних результатів освітньої діяльності коледжу, я  

вдячний вам, що наш коледж — це  справжня дружня сім’я.  

Я також вдячний усім студентам, які показали високий рі-

вень знань та гарні результати протягом 2017-2018 навчального 

року та продемонстрували свої вміння й навички протягом ек-

заменів. З великою приємністю хочеться згадати і про перемоги 

наших студентів у спортивних змаганнях, наші студенти пока-

зали найкращі результати на Чемпіонаті України та світу.  

Дорогі мої студенти, я вболіваю за кожного з вас, пишаюся 

кожною вашою перемогою, ви неймовірні, сильні, наполегливі, 

чесні та сильні духом.  Для мене великою винагородою є ваше 

прагнення до знань та бажання працювати! 

Дорогі мої студенти та педагоги, я сподіваюся, що й надалі 

спільними зусиллями ми зможемо працювати над нашим май-

бутнім та маємо гарну можливість стати найкращим серед усіх 

вищих навчальних закладів України. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

З повагою до Вас  

директор коледжу    

Мар'ян Миколайович  Тріпак 

Шановні колеги!  

 

Науковий журнал «Вектор 

Поділля»  
Подільського спеціального  

навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного 

 коледжу  оголошує набір  

наукових статей 

до Випуску №1/2018. 

Пропонуються наступ-

ні тематичні напрямки:  

 

1. Економіка та управління національним госпо-

дарством в умовах інклюзії. 

2. Облік, аналіз та аудит: національні особливос-

ті та європейські тенденції для сучасної молодої 

людини з фізичними обмеженими можливостями 

3. Гроші, фінанси і оподаткування в умовах рів-

ноправної участі усіх громадян у соціумі. 

4. Демографія, економіка праці та соціальна еко-

номіка в умовах розширення прав та повнова-

жень людей з фізичними обмеженими  

можливостями. 

5. Соціальна робота та соціальний захист. 

6. Психологія та педагогіка в умовах спеціальної 

освітньої діяльності. 

7. Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії. 

8. Нормативно-правове забезпечення та стан пра-

вового регулювання соціальної роботи та спеціа-

льної освіти. 

 

Авторські примірники будуть направлені на 

поштові адреси, вказані в інформаційних  

довідках, рекомендованим листом.  

 

Детальна інформація на офіційному  

сайті коледжу http://posek.km.ua/. 

 

Про нас пишуть 

 Славетні перемоги у спорті студентів Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу стають відомими у місті та висві-

тлюються в його періодичних виданнях.  

 Так, про спортивні перемоги та здобутки Олександра Глібки, студента ІІ 

курсу Подільського спеціального коледжу, який вибо-

ров І місце у змаганнях Кубку України з легкої ат-

летики в м. Бахмут, висвітлено у Кам’янецькому часописі 

«Ключ» (№ 27(333) від 6 липня 2018 р.).  

Приємно,  

що досягнення та перемоги студентів нашого коледжу 

стають відомими та здобувають гарну славу  

на місцевому рівні і за кордоном.  

Пишаємося та бажаємо нових перемог, нових  

досягнень, віри, успіхів у спорті та у житті!!! 

Олег КОРКУШКО  



Ст. 3 Вектор (№10) 31.07.2018 

Освітні курси у Подільському спеціальному коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 З 4 червня по 6 липня в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі проходили освітні курси. Ли-

ше в Подільському спеціальному 

коледжі створені умови для дис-

танційного навчання, яке досту-

пне навіть після закінчення ауди-

торних занять. Слухачі курсів за 

короткий період часу пройшли 

інтенсивний курс та підвищили 

рівень знань з  предметів 

« У к р а ї н с ь к а  м о в а » , 

«Математика», «Історія України».  

 6 липня — слухачі освітніх 

курсів успішно закінчили інтенсив-

ний курс навчання у Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі.  

 Директор коледжу, к.е.н., доцент Мар’ян Миколайович Тріпак привітав 

усіх слухачів із справжнім історичним моментом у житті кожної дитини, майбутнього студента, який розпочинає 

свій шлях самостійного дорослого життя у здобутті освіти та становленні у 

професії й у житті. Директор коледжу подякував слухачам освітніх курсів і 

викладачам за терпіння і нелегку 

працю у навчанні та урочисто вру-

чив сертифікати про закінчення 

курсів у коледжі.  

  Вітаємо  

слухачів освітніх курсів та  

запрошуємо у престижний 

 сучасний заклад вищої освіти -  

Подільський спеціальний  

навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж! 

Вступна кампанія — 2018 у Подільському спеціальному коледжі! 

Марина ВОЛОЩУК 

В Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі  

розпочалась вступна кампанія — 2018!  

З 2 липня розпочала свою роботу Приймальна комісія 

коледжу. Оголошено набір на навчання ОКР “Молодший 

спеціаліст” на спеціальності — «Економіка», «Облік та оподатку-

вання», «Соціальна робота» та ін. 

 Голова комісії – Тріпак Мар’ян Миколайович, директор ко-

леджу, к.е.н., доцент. Відповідальний секретар приймальної комісії 

ОКР «Молодший спеціаліст» – 

Гарбарець Ірина Алініївна.  

За підсумками перших днів роботи Приймальної комісії була проведена нара-

да, на якій обговорювались основні питання вступної кампанії — 2018. Окрім 

інформації щодо умов вступу до коледжу, прийому документів та особливос-

тей вступної кампанії, у коледжі абі-

турієнти виявляли бажання ознайо-

митися з вищим навчальним за-

кладом, оснащенням навчальних 

аудиторій, умовами проживання в 

гуртожитку та ін., були у захваті від 

того, що у закладі є гарні умови для 

дітей з обмеженими можливостями 

для навчання у коледжі та у гуртожи-

тку.  
Продовження на стор. 4.  



Ст. 4 Вектор (№10) 31.07.2018 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вступна кампанія — 2018 у Подільському спеціальному коледжі 

  З 12 липня в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі розпочато прийом на 

навчання за ОС «Бакалавр» на спеціальності:  

053 «Психологія», 051 «Економіка», 231 «Соціальна робо-

та», 071 «Облік і оподаткування».  

 Голова комісії – Тріпак Мар’ян Миколайович, директор коле-

джу, к.е.н., доцент. Відповідальний секретар приймальної комісії ОС 

«Бакалавр» – Шевчук Наталія Станіславівна. 13 липня відбулась на-

рада приймальної комісії, на якій обго-

ворювались основні питання вступної 

кампанії - 2018.  

 А 26 липня за результатами ро-

боти Приймальної комісії була прове-

дена нарада, на якій обговорювались 

актуальні питання Вступної кампанії – 

2018, результати роботи приймальної комісії Подільського спеціального навчаль-

но-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, особливості прийому на 

навчання на ОКР «Молодший спеціа-

ліст» та ОС «Бакалавр».  

 Голова приймальної комісії – Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н., 

доцент наголосив на пріоритет-

них напрямках роботи комісії 

та акцентував увагу на особли-

востях Вступної кампанії – 

2018. 
 Коледж запрошує усіх 

бажаючих отримати висококва-

ліфіковану освіту, адже готує 

затребуваних спеціалістів, які 

успішно працюють у структурі всіх підприємств малого, середнього та 

великого бізнесу, різних державних і приватних організаціях і устано-

вах України.  

 За світовими стандартами фахівці із соціальної роботи можуть працювати на різ-

них рівнях реалізації соціальної політики держави – на рівні управління, правового захис-

ту, матеріального забезпечення, освіти, безпосередньої практики. 

 Подільський спеціальний коледж 

виховує сильні особистості,  

створює належні умови та сильну основу 

для розвитку, це доступна вища освіта  

Європейського стандарту!  

 З детальною інформацією щодо 

вступу до Подільського спеціального коле-

джу можна ознайомитись на нашому сай-

ті http://posek.km.ua/ у розділі "Приймальна 

комісія". 

    

   Ірина ГАРБАРЕЦЬ 

   Наталія ШЕВЧУК 

Закінчення. Початок на 

стор. 3.  

Приєднуйся до найкращих! Ми чекаємо 

саме ТЕБЕ! 

http://posek.km.ua/


Ст. 5 Вектор (№10) 31.07.2018 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Спортивні досягнення 

Студенти коледжу вирушили на Чемпіонат світу по сидячому волейболу 

ГЛІБКА ОЛЕКСАНДР, студент ІІ 

курсу Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціаль-

но-економічного коледжу, виборов 

перше місце на Чемпіонаті України 

з легкої атлетики, що проходив в м. 

Кропивницький. Наш студент пока-

зав найкращий результат зі штов-

хання ядра 

- 7.31 та 

в и б о р о в 

перемогу. 

 А у метанні диску наш сту-

дент продемонстрував найкращий 

результат (16м 89см) та виборов 

перше місце на Чемпіонаті Украї-

ни з легкої атлетики (м. Кропивни-

цький).  

 Бажаємо нашому юному 

чемпіону успіху, сили, наснаги, 

нових відкриттів у спорті й у 

житті, віри, бажання розвиватися та нових перемог!  

Коледж пишається спортивними досягненнями своїх 

студентів та вірить у перемогу кожного!  

 

ЧАПЛІНЦЕВА ДІАНА,  

 

студентка Подільського 

спеціального  

навчально-

реабілітаційного  

соціально-економічного 

коледжу (група С-11), 

 отримала  

ІІ місце   
 

на Чемпіонаті України 

з легкої атлетики,  

що проходив в  

м. Кропивницький.  

  

Наша студентка показала кращий результат з бігу на 

200 метрів - 36, 63с.  

 

ВІТАЄМО  

ДІАНУ ЧАПЛІНЦЕВУ  

та бажаємо успіхів у підкоренні спортивних висот,  

нових перемог та нових досягнень!  

12 липня студентки Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу  

Владичинська Анастасія та Дімітрішина Кароліна  

відправляються у Нідерланди для участі у Чемпіонаті світу  

по сидячому волейболу у складі Паралімпійської збірної України по  

сидячому волейболу.  

Бажаємо їм успіху, нових перемог, нових знайомств,  

досягнень та відкриттів! 

Пишаємося вами!  

Викладачі коледжу на Чемпіонаті світу з пляжного футболу серед жінок 

Завершився ІІ Чемпіонат України з пляжного  

футболу серед жінок. 

Кам’янець-Подільська районна команда «Квітка на 

камені» успішно впоралася із завданням та закінчи-

ла груповий етап перемогою 8:0 над одеською ЖФК 

"Атлетика".  

 Однак у 1/4 фіналу, на шляху до перемоги, 

команда «Квітка на камені» зазнала поразки від супе-

рника з Києва (суперник - чемпіон Києва з пляжного 

футболу 5G). 

 Приємно, що у складі команди «Квітка на ка-

мені» у ІІ Чемпіонаті України з пляжного футболу 

серед жінок грала Яна Валентинівна Ремарович, 

викладач та завідувач Навчально-реабілітаційного 

відділу Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу.  

Вітаємо з неперевершеною грою та  

бажаємо успіхів і перемог у наступному  

Чемпіонаті України. 
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Професія бухгалтера 

Однією з найбільш за-

требуваних на ринку праці є саме бухгалтер. На сьогодні 

професія бухгал-

тера є однією з 

найпоширеніших 

і найпопулярні-

ших та досить 

престижна в 

Україні й в інших 

державах світу. 

Слово 

«бухгалтер» по-

ходить з німецької мови і поєднує два сло-

ва: Buchhalter, Buch — книга, Halter — тримач.  

Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й 

веде велику роботу з планування, 

контролю, аналізу, готує інформа-

цію, яка сприймається менеджерами 

для прийняття управлінських рі-

шень. 

Ця професія має найдавніші 

корені.  

Перші бухгалтери працюва-

ли за часів існування Стародавньої 

Індії.  

Ці фахівці займалися облі-

ком в сільськогосподарському виро-

бництві.  

Згодом були створені книги 

про ведення бухгалтерського обліку. Це було в XIV-XV. 

На особливу увагу серед існуючих друкованих видань 

заслуговує “Трактат про рахунки і записи”.  

Автором цієї книги став ве- 

ликий італійський математик 

Лука Пачолі.  500  років тому, ко-

ли   вийшла  книга   Луки   Пачолі, і  почалося осмис-

лення обліку.  
Важко 

переоціни-

ти значен-

ня бухгал-

терської 

професії 

для людсь-

кого суспі-

льства. 

Проте во-

но значно 

змінювалось із плином часу та з ходом еволюції. Так, 

у країнах Стародавнього Сходу, зокрема у Стародав-

ньому Єгипті, обліковці обирались серед касти жерців 

і були наближеними особами Фараонів. Вони мали 

великі привілеї, владу і значний вплив на управлін-

ня державою. Люди, 

що володіли мистецт-

вом письма і рахунку, 

вважались обраними 

та складали дуже при-

вілейовану касту. 

Слово 

“бухгалтер” також 

перекладається як кни-

гознавець. Це можна 

пояснити тим, що в минулі часи прибуткові та видат-

кові операції записували в спеціально призначену для 

цього книгу. 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЇ 

 Розвинута і ефективно орга-

нізована бухгалтерська справа є 

одним з невід’ємних елементів економіки у сучасному 

світі.  

 Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, 

будь то дитячий садок або машинобудівний завод-гігант.  

Ці фахівці затребувані завжди і скрізь.  

Бухгалтер – це серце компанії.  
 Багато хто вважає роботу бухгалтера рутинною і 

нудною — суцільні цифри, постійно повторювані опера-

ції, відсутність творчості. Але, ставши практикуючим бух-

галтером, думка про рутинність професії бухгалтера може 

кардинально змінитися, адже у людини, яка займається 

бухгалтерською справою розвивається логічне мислення, 

виробляються навички, поліпшується самодисципліна, 

постійний потік нової інформації, стабільність, спілкуван-

ня, влада, можливість пра-

цювати на себе тощо. 

 У ринкових умовах 

попит на бухгалтерські пос-

луги збільшується, а вимоги 

до їх якості зростають. 

 Міжнародні стандар-

ти обліку і нормативи бухгалтерської освіти та етики  

визначають вимоги до професії 

бухгалтера та її роль у діяльності підприємств. 

 В Україні здійс-

нюється широка підго-

товка бухгалтерів у 

ВНЗ різних акредита-

цій, на курсах. На під-

приємстві бухгалтер 

має справу не тільки з 

веденням бухгалтерсь-

кого обліку, він бере 

активну участь у підготовці альтернативних варіантів 

прийняття управлінських рішень. Вимоги до професії 

бухгалтера на сьогодні зросли.  

 Бухгалтер має забезпечити достовірне ведення 

бухгалтерського обліку, приносити користь підприємс-

тву шляхом пропозицій з вибору кращих альтернатив-

них управлінських рішень.  

 Бухгалтер повинен боротися проти шахрайства. 

Це професія здібних і чесних людей. 

 Крім вимог, які ставляться державою до профе-

сії бухгалтера, нині все більшого значення для розвит-

ку професії набувають 

вимоги, встановлені  

ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА  

У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Продовження на стор. 7.  
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професійною спільнотою. Вони визначені Міжнародними 

стандартами освіти професійних бухгалтерів.  
 Ці стандарти 

визначають мінімаль-

ні кваліфікаційні ви-

моги до освітніх і 

професійних знань, 

практичного досвіду 

і системи безперерв-

ного підвищення 

кваліфікації.  
 Крім того, бу-

хгалтер в теперішній 

час не тільки економіст, але і юрист (як мінімум, юрис-

консульт). Все, що він робить (або майже все), регламен-

тується тими або іншими нормативними документами, 

сукупність вимог яких дозволяє говорити про бухгалтер-

ське право.  

 Насправді бухгалтери виконують величезний обсяг 

роботи.  

 Можна виділити кілька видів діяльності  

фахівців даної сфери: 

 Формування документів за певними параметрами. 

 Прийом і контроль первинної документації. Підготовка 

документів до їх подальшої рахункової обробки. У цьо-

му випадку бухгалтер в обов’язковому порядку повинен 

перевірити законність складання документів, правиль-

ність даних, вірність підпису. На даного фахівця покла-

дається велика відповідальність. 

 Облік товарно-матеріальних цінностей, проведення роз-

рахунку із замовниками та постачальниками, аналіз ре-

зультатів фінансово-господарської діяльності компанії 

або підприємства, облік обсягів реалізації товарів. 

 Проведення інвентаризації. 

Закінчення. Початок на стор. 6.  

 Пошук шляхів усунення втрат і виробничих витрат. 

 Складання звітної 

документації. 

 Список обо-

в’язків бухгалтера 

досить великий. 

 Багато в чому 

він залежить від 

сфери діяльності 

організації та її 

масштабів. У будь-

якому випадку фахі-

вець повинен воло-

діти глибокими знаннями в обраній сфері діяльності.  

Бухгалтерська професія переживає великі змі-

ни, які стосуються: - цілей, заради яких ведеться бухга-

лтерський облік; - нормативних документів, якими 

повинен керуватися бухгалтер; - відносини, що вини-

кають із світовим співтовариством; - підготовки кадрів 

облікових працівників; - ролі громадських організацій 

у розвитку бухга-

лтерської профе-

сії. 

Сучас-

ний бухгалтер 

має бути високо-

освіченою, ком-

петентною люди-

ною, з кваліфіка-

цією, яка відпові-

дає вимогам про-

фесії, суспільства, часу; бути яскравою, неординарною 

і всебічно розвиненою особистістю, що постійно удо-

сконалює свій професійний рівень. 

 День бухгалтера в Україні офіційно відзначається 16 липня щорічно.   

Дата свята була встановлена - 16-го липня, тому що саме в цей день в суверенній 

Україні, в 1999-му році, прийняли довгоочікуваний Закон України, де були закріплені 

основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

 Професія бухгалтера шанована в багатьох країнах.  

 Про престиж цієї професії свідчить також і наявність Міжнародного дня бухгал-

тера, який відзначається 10-го листопада. Існують навіть регіональні святкові Дні бух-

галтера, які встановлюються державними 

установами в деяких областях на місцевому 

рівні. Все це не ажіотаж, який виник на хви-

лі розвитку та економічного прогресу, адже 

основні управлінські завдання бухгалтерського обліку - це збір і обро-

бка достовірної і максимально повної інформації про діяльність опіку-

ваного господарюючого суб’єкта, що в свою чергу переслідує не тіль-

ки ведення правильної податкової звітності та фінансового контролю, 

а й життєво необхідно для прийняття рішень, заснованих на економіч-

ному аналізі цих даних.  

Ключовою ланкою всього цього є бухгалтер, в День якого ми обов’язково маємо  

висловити йому свою глибоку вдячність за відповідальну та нелегку роботу.  

16 ЛИПНЯ —  

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ 
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай здоров’я завжди 

добрим буде, 

Щоби в роботі ладилось 

все, 

За справи добрі хай  

шанують люди, 

У дім хай доля затишок несе.  

Хай будуть з Вами здоров’я та сила, 

Хай доля буде ласкава і  

щира! 

Щоб ніколи не знали Ви  

втоми! 

Хай мир і злагода будуть у домі. 

Вітаємо з Днем народження 

Хай мир, добробут і 

 достаток 

Сипляться на Вас,  

неначе вишні цвіт, 

Хай Вам малює доля з 

сірих буднів свято,  

Ну а Господь дарує  

щедрих многа літ.  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо миру і світ-

лої долі,  

Запалу, енергії, сили 

доволі.  

Творчого вогнику, 

віри й наснаги,  

Щедрості серця, людської  

поваги.   

Бажаємо щастя i достатку  

Ясного неба i тепла.  

В житті лиш злагоди й порядку,  

Щоб доля світлою була.  

Нехай літа не стануть тягарем, 

Нехай душі не вигасне 

зірниця, 

Хай повниться до 

краю день за днем 

Добра і щастя золота 

криниця.  

Здоров’я, успіху, везіння,  

Тепла і сонця, доброти, 

Нехай Вас по життю  

оточує 

Любов і мир, скрізь  

максимум краси!  

Життя хай дарує чудові  

моменти, 

Яскраві емоції, гарні презенти 

І друзів найкращих, з якими 

надійно! 

З Днем народження, 

зі святом! 

 

Щастя зичимо  

багато! 

Хай завжди збувається 

Все, що забажається. 

Нехай життя наснаги до-

дає 

Любити, мріяти,  

творити, 

Здоров'я, радості,  

успіхів,  

Й у достатку прожити!  

Незабутніх вражень, щасливих подій, 

Здійснення задумів, втілення 

мрій! 

Хай прекрасним цвітом шлях 

життя рясніє, 

Здійснюються завжди заповітні 

мрії!  

Вітаємо з Днем народження 

Комарніцьку  

Людмилу  

Миколаївну  

Брудницького Володимира 

 Володимировича 

Кучіру  Світлану  

Йософатівну  

Нехай стежки всі стеляться 

крилато, 

Та будуть чисті, рівні, мов 

струна, 

А також хай добро не оми-

нає хату, 

Як не обминає цвіт весна! 

Зелінського Василя  

Семеновича  

Загалевич  

Валентину 

Леонідівну 

В святковий день 

Прийміть вітання 

Та найщиріші  

побажання: 

Здоров'я, щастя та добра, 

Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно,  

повсякчас 

Хай буде все у вас гаразд! 

Вермянську   

Оксану  

Іванівну Голуб  Антоніну Іванівну  

Боршуляк  

Наталію Сергіївну 

Житарюка   Григорія 

 Івановича 
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Вітаємо з Днем народження 

Оголошення 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

 

 

Нехай поруч завжди будуть дорогі 

серцю люди. Здоров’я, щастя, дов-

гих років! І кожен день народження 

нехай залишає добрий слід! 

Хай здоров'я, радість і достаток,  
Сиплються немов вишневий цвіт  

Хай малює доля з буднів свято,  

І дарує Вам багато літ!  

У цей святковий день бажаємо побільше посмішок, радості, сміху, 
успіхів, чудового настрою, багато-багато здоров’я, море квітів і  

подарунків, а ще виконання  

Бажаємо невичерпного запасу здоров’я.  

Щоб кожен день супроводжувався радісними подіями і посмі-

шкою на обличчі. Нехай будь-які негаразди обходять сторо-

ною, а кращі якості допомагають в досягненні життєвих цілей.  

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, радісних подій, щасли-

вих посмішок навколо, вірних друзів, а ще приємних поїздок й  

яскравих вражень! 

Нехай цей день стане першою сходинкою на шляху до нових 

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! 

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! 

Мельник Оксана  

Володимирівна 
02.08.1972 

Власенко Оксана  

Василівна 
04.08.1972 

Топорівська Ярослава 

 Володимирівна 
04.08.1981 

Савицька Тетяна  

Михайлівна 
06.08.1969 

Гльос Ірина  

Романівна 
12.08.1980 

Білецька Катерина  

Сигізмундівна 
12.08.1966 

Гарбарець Ірина  

Алініївна 
19.08.1976 

Бацанова Слава  

Вікторівна 
26.08.1979 

Іваськов Микола  

Миколайович 
27.08.1959 

Сторожук Наталія  

Романівна 
31.08.1982 

Гораша Іллю Руслановича  

Петришен Мирослава Олександровича  

студентів О-11  групи І курсу  спеціальності  071  

«Облік і оподаткування»  студентку  групи С-12  І курсу  спеціальності  

231 «Соціальна робота»  

Шершун Наталію Василівну  

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

Балога Андрія Юрійовича 

Нечая Івана Степановича  студента О-22 групи ІІ курсу  спеціальності 

 071 «Облік і оподаткування»  

Солдатова Олексія Віталійовича 

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

Ковпака Назара Володимировича 

студентів О-21бз групи ІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  
заочної форми навчання на контрактній основі, БАКАЛАВР  

Волкова Михайла Дмитровича 

Козачук Іванну В’ячеславівну 

Кошелюк Валерію Миколаївну  

студентів Е-11б групи І курсу спеціальності 051 

«Економіка» 

на контрактній основі, БАКАЛАВР 

Сапожник Анастасію  

Олександрівну  

Вітаємо з Днем народження 

Іменинники серпня 



Ст. 12 Вектор (№10) 31.07.2018 

Літературна студія “Дивослово” 

www.posek.km.ua 

Головний редактор: Марина ВОЛОЩУК 

Комп’ютерна верстка: Марина Волощук 

Дизайн: Марина Волощук 

Адреса редакції: вул. Годованця, 13. 

Електронна адреса:  

marinavoloshchuk@i.ua 

marinabormv@gmail.com  

м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл. 

32300 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Над номером працювали: 

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

Коркушко Олег Никодимович: к.е.н., доцент, заступник директора з наукової роботи 

Гарбарець Ірина Алініївна: завідувач навчально-методичного відділу, викладач економічних дис-

циплін, відповідальний секретар приймальної комісії ОКР “Молодший спеціаліст” 

Шевчук Наталія Станіславівна: фахівець з працевлаштування випускників навчального закла-

ду, викладач облікових дисциплін, відповідальний секретар приймальної комісії ОС “Бакалавр” 
Волощук Марина Борисівна: фахівець редакційно-видавничого журналу «Вектор» 

Касап Аля: фотограф 

 

     

 Міжнародний герб бухгалтерської професії 

складається із трьох фігур: сонця — бухгалтерсь-

кий облік освітлює господарську діяль-

ність, ваг — баланс, кривої Бернуллі, яка підкре-

слює, що облік, який виник одного разу, існувати-

ме вічно, і девіза: «Наука, довіра, незалежність». 

 Автором герба бухгалтерів є французький 

учений Жан Батіст Дюмарше (1874–1946).  

 Термін «бухгалтер» з’явився в XV столітті. 

Як свідчить історичний факт, першою посадовою 

особою, котра одержала звання бухгалтера, був Хри-

стофор Штехер — діловод Інсбрукської рахункової 

палати. У Німеччині до 1498 року особи, які займа-

лися веденням рахункових книг, називалися писаря-

ми.  

 В і д т о д і  т е р м і -

ни «бухгалтер» і «бухгалтерія» почали витісняти 

старі назви та поступово поширюватися всюди.  

 У різних країнах світу бухгалтерії притаманні 

відмінні характеристики. Акцент робиться на різні 

розділи бухгалтерського обліку. Ці особливості обумовлені політич-

ною та економічною системами, історією країни, цінностями суспільс-

тва, його традиціями. Можна виокремити чотири групи, до кожної з 

яких вхожі країни, об’єднані спільними властивостями в бухгалтерії: 

англомовні країни; континентальні країни;  латиноамериканські держа-

ви; країни Східної Європи. 

 Перші три групи використовують бухгалтерію для обчислення 

фінансового результату й підрахунку прибутку. Четверта — переважно 

для контролю за збереженням коштів. В англомовних країнах підхід 

до бухгалтерії — суто професійний, не допу-

скаються тотальний контроль і управління з 

боку держави. Професійні бухгалтери та 

юристи об’єднані в асоціації. Державні орга-

ни управління визнають такі асоціації та 

співпрацюють із ними. Облік у країнах ла-

тинської Америки має одну головну мету — 

відображати й вивчати інфляційні процеси в економіці. У країнах Схід-

ної Європи облік здебільшого ведеться за дорученнями й директивами 

державних органів. Це стосується не конкретно взятих бухгалтерів на 

підприємствах, а й системи бухгалтерського обліку й аналізу загалом. 
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Цікаві факти про бухгалтерію 

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 

Колись, я тебе зустріла, 

В місті, де кохання не чекала, 

Може мріяла, а може й не хотіла, Але 

доля чомусь, нас поєднала. 

Тебе зустріла, там де ніч, 

Зовсім спокою не має, 

Де з мегаполісом віч-на-віч, 

Хтось когось шукає. 

Серед натовпу та очей чужих, 

Твої для мене, рідними стали, 

Та в дівочих помислах простих, Небе-

са протилежності поєднали. Знаю, 

зустріч та не дарма, 

Як відомо, все до кращого стається, 

Коханню серце, не тюрма, 

Воно по власній волі ллється. 

Знаєш, душа може пам’ятати  

Навіть один раз, побачене обличчя, 

Вона може все подолати, 

Для неї конання - велика притча; 

Я вдячна місту тому, * Г*' 

Що мене крилом пригорнуло,  

Навіть далеко од дому, 

Мені так солодко було. 

Вірю, що розлука не прийде,  

Стежина моя, поверне на твою,  

Почуття єдину мить знайде, 

І ти зігрієш мрію мою... 

Колись, я тебе зустріла ... 

© Аля Касап  


