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ІІІ Міжнародна конференція 
 

Засідання робочої групи  

з розробки Стратегії розвитку 

Ст.6 

Кам’янець-Подільський — Молодіжна столиця України – 2019 

Ст.7-10 

 Кам'янець-Подільський переміг у конкурсі на 

звання Молодіж-

ної столиці 

України 2019 .  

 За звання 

переможця та ста-

тус «Молодіжна 

столиця України

-2019» у фіналі 

змагались 10 міст: 

Івано-Франківськ, 

Кам’янець-

Подільський, Кременчук, Луцьк, Маріуполь, Одеса, Тер-

нопіль, Харків, Хмельницький та 

Чернігів. Основною тезою пре-

зентації Кам’янця-

Подільського було поєднання 

історичних традицій і сучасності, 

зокрема, твердження про те, що 

100 років тому місто було остан-

ньою столицею УНР. 27 грудня 

міський голова Михайло Сімашкевич висловив подяку  

людям, завдяки яким місто отри-

мало статус «Молодіжна столиця 

України 2019».  
Серед нагороджених — Поділь-

ський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-

економічний ко-

ледж, а також сту-

дент коледжу — 

Олександр Кова-

льчук, який за-

ймає активну гро-

мадську позицію, 

є президентом 

Дебатного клубу, 

членом Молодіж-

ної ради, головою Студентської ради коледжу.  
Дякуємо за відзнаку та можливість долучитися до мега-

потужного та безпрецедентного  проекту, спрямованого 

на розвиток молоді міста. 

Продовження на стор. 3 

 Кам’янець-Подільський —

Молодіжна столиця України —  

2019 

Зустріч директора зі студентами ко-

леджу.  

Засідання Стипендіальної комісії. 

Засідання Вченої ради 

Патріотичний Лекторій 
 

Вітаємо випускників коледжу — 

Кирила і Катерину Богданюк 

Інструкторсько-методичне  

заняття 

Подяка 

Оголошення 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Ст. 2 Вектор (№15) 31.01.2019 

ІІІ Міжнародна конференція 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   
Вітаю вас з початком нового 2019 року! 

Минулий рік був багатий на перемоги, 

успіхи, досягнення, бажаю вам у 2019 
році зберегти та примножити здобутки 

попередніх років.  

Дорогі студенти, бажаю вам успіхів у 

навчанні та опануванні нових знань, умінь і навичок, професійного зро-

стання, а ще перемог, більше приводів для радості, нових досягнень та 

відкриттів у науково-дослідній, культурно-освітній діяльності й у спор-

ті. Адже Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально

-економічний коледж забезпечує гарні умови для навчання, якісну осві-

ту, сприятливі умови для студентів з обмеженими можливостями, спри-

яє інноваційній діяльності студентського та викладацького колективу, 

постійно удосконалюється та впроваджує нові спеціалізації.  Так, у 

2019 році здійснюватиметься набір зі спеціалізації ―Економічна кібер-

нетика‖. Економічний кібернетик – це «Економіст 21-го століття», еко-

номіст-математик – програміст.  
Напрям підготовки ―Економічна кібернетика‖ – один із найцікавіших і 

найпрестижніших на сьогодні напрямів підготовки, який прагне одер-

жати молодь. Сподіваюся, що у 2019 році коледж сміливо, упевненими 

кроками відкриватиме нові обрії та простори у науково-дослідній діяль-

ності та у міжнародному партнерстві.  
 Шановні педагоги, щиро вдячний вам за плідну роботу у 2018 

році. Бажаю вам натхнення, значних здобутків та успішного втілення 

науково-творчих планів і задумів.  

 Я гордий, що студентство коледжу – це активна й цілеспрямова-

на молодь, яка прагне до вдосконалення, розвитку, сумлінно навчається 

та демонструє значні досягнення у навчанні й у спорті, а представники 

студентського самоврядування  закладу — ініціативні учасники культу-

рно-освітніх заходів органів місцевого самоврядування. 
Попереду — 2019 рік, новий рік, який, я впевнений, подарує багато 

нових приємних знайомств, перспектив для студентського та виклада-
цького колективів. Я вірю в успіхи кожного з вас, шановні студенти та 
колеги, вірю в світле майбутнє нашої дружньої сім’ї під назвою коледж. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста 

З повагою до Вас директор коледжу                 Мар'ян Миколайович  Тріпак 

 В Кам’янці-Подільському відбулось засідання ро-

бочої групи з розробки Стратегії розвитку міста.  

Учасники 

групи - місь-

кий голова 

Михайло 

Сімашкевич 

(голова робо-

чої групи), 

експерти зі 

стратегічно-

го плануван-

ня, члени 

робочої гру-

пи, предста-

вники структурних підрозділів міської ради.  

 В склад робочої групи також входить Олег Нико-

димович Коркушко, заступник директора з наукової 

роботи (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж).  

 На порядку денному 

засідання робочої групи 

обговорювались питання - 

ідентифікація проблем 

розвитку міста та їх рейти-

нгування, обговорення 

місії та бачення розвитку 

міста, звіт про 

виконання стра-

тегічного плану 

підвищення 

конкурентосп-

роможності та 

економічного 

розвитку міста 

на 2011-2015 

роки, найближчі завдання та наступні етапи стратегіч-

ного планування.  

Шановні колеги!  
 

Подільський спеціальний  

навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний  

коледж  

запрошує 19-20 квітня 2019 р.  

до участі в  

      III Міжнародній науково-практичній 

конференції  
 

«ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ  

ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ  

РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ».  

Матеріали для участі у конференції просимо 

надіслати до 12 квітня 2019 року (включно).  

 Усі учасники конференції забезпечу-

ються збірником тез конференції та сертифіка-

том учасника, які будуть направлені до 14 чер-

вня на поштову адресу учасника, вказану у 

заявці.  

Детальніше на сайті коледжу  

http://posek.km.ua/  

Олег КОРКУШКО 

Марина ВОЛОЩУК 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fposek.km.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR0R3sqE1RqwAN2nQ-a3MYx0wGoyE77DKJo7ospaOKv18nvhPV9GyhJYtpU&h=AT3Ein5XcKevdVwpkv_DDkUu9QSiRVVd1EAQ-ugKoYj1bzXSG5xpgchk3RfyflMNFBw3gFmmHNmyNG0jAPOsG8QLZqGTHnVBsu90QiZXlA95d_f7wcIhSyqSSDbu1


Ст. 3 Вектор (№15) 31.01.2019 

Кам’янець-Подільський — Молодіжна столиця України – 2019 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

Закінчення. Початок на стор. 1.  28 січня відбу-

вся молодіжний фо-

рум «Ініціатива’19», 

у якому брала участь 

делегація Міністерст-

ва молоді та спорту 

України на чолі із мі-

ністром Ігорем Жда-

новим та його заступ-

ником Олександром 

Яремою, а також ко-

манда зі Львова, яку 

очолив міський голова - Андрій Садовий.  

 У першій частині Форуму відбулось відкриття 

Форуму. З вітальним сло-

вом до усіх присутніх зве-

рнувся міський голова 

Михайло Сімашкевич й 

міністр молоді та спорту 

України Ігор Жданов. 

 Після вітального 

слова відбулася визначна в 

історії міста подія – урочи-

ста передача статусу "Молодіжна Столиця 2019" від 

міста Львова місту Кам’я-

нцю-Подільському за уча-

стю мерів Андрія Садо-

вого та Михайла Сімаш-

кевича.  

 З цією подією віта-

ли голова правління Укра-

їнського інституту міжна-

родної політики Рости-

слав Томенчук та голова Національної Молодіжної 

ради України Андрій Колобов. Крім привітань, молодь 

міста вільно могла поспілкуватись з Ігорем Ждановим 

та Михайлом Сімашкевичем поставити запитання, 

важливі для 

сучасної моло-

ді.  

 Учасни-

ками цього за-

ходу стали та-

кож студенти 

Подільського 

спеціального 

коледжу - Че-

сановська Ка-

терина, Івано-

ва Богдана, Білінська Альона, Хитрук Аліка, Смо-

лінська Анастасія, Ткачук Анастасія, Ганіна Олена, 

Гораш Ілля. 

 У наступній частині форуму відбулась презен-

тація молодіжних ініціатив та проектів. Так, своїми 

здобутками поділились Анна Сіра (консультант з ко-

мунікацій проекту ПУЛЬС при Хмельницькому регіо-

нальному відділенні Асоціації міст України); Аліна 

Годна (НСОУ "Пласт", станиця Кам'янець-

Подільський); Дмитро Бабюк, Славко Полятинчук та 

Анатолій Паладійчук (команда проекту "Присяга 1919" 

від товариства "Просвіта"); Олександр Ковальчук 

(президент Дебатного клубу Кам’янця-Подільського); 

Олександр Марчук (голова ГО «Студентське самовряду-

вання К-ПНУ ім. І. Огієнка»); Михайло Будурович 

(регіональний координа-

тор Всеукраїнської ініціа-

тиви «Активна Громада»); 

Тетяна Сметанюк 

(голова громадської орга-

нізації Творче об’єднання 

письменників та художни-

ків «Кам’яний острів»); 

Дмитро Бойко (голова 

Клубу активного дозвілля, 

туризму та спорту «Ігромани»); Андрій Заєць (голова 

громадського об’єднання «Ініціатива & Розвиток» та 

«Ліга об’єднаної молоді») та Віктор Закурдаєв (депутат 

Славутської міської ради та координатор проекту 

"Кластер молодіжних ініціатив"). 

 Серед доповідачів – сту-

дент нашого коледжу - Олек-

сандр Ковальчук, президент Де-

батного клубу, який презентував 

усім присутнім резуль-

тати діяльності Дебат-

ного клубу, його перс-

пективи, тенденції, пла-

ни.  

 Після виступів 

відбулась панельна дис-

кусія щодо фандрайзи-

нгу молодіжних проектів. У перерві заступник міністра 

молоді та спорту України Олександр Ярема вручив подя-

ку наймолодшому громадському активісту проекту 

"Молодіжний простір LoveKa" - 8-річній Поліні Вінник. 

 У фінальній частині форуму учасники виступили  

громадські діячі – Олег Малець, проектний менеджер КУ 

«Інститут міста» (успішні кейси діяльності аналітичного 

центру установи), Володимир Хмелюк, радник міського 

голови Кам’янця-Подільського, власник «Svithub» ("Є ідея 

- є грант!"), Тетяна Сметанюк, голова ГО «Творче об’єд-

нання письменників та художників міста «Кам’яний ост-

рів»», яка поділилась 

досвідом як можна зі 

своєю командою стати 

найактивнішим аплікан-

том міських програм 

підтримки молодіжних 

проектів та розповіла 

про особливості роботи 

для забезпечення такого 

результату.  

 Завершився форум заключним словом Олександра 

Яреми, заступника міністра молоді та спорту та спільним 

фото. 



Ст. 4 Вектор (№15) 31.01.2019 

Зустріч директора зі студентами, які активно займаються спортом 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Яна РЕМАРОВИЧ 

Ірина ГОДНЮК 

 Директор коледжу Мар'ян Миколайович Тріпак зустрівся зі сту-

дентами закладу, які активно займаються спортом й беруть участь у Між-

народних турнірах у складі Паралімпійської збірної України з волейбо-

лу сидячи -  

Владичинською Анастасією та Дімітрішиною Кароліною, а також з ви-

кладачем Погорецькою Ольгою Феофанівною.  

 На зустрічі відбулось обговорення досягнень, здобутків, нагород 

студентів у спорті, стратегії та плани на майбутнє.  

Засідання Стипендіальної комісії Подільського спеціа-

льного коледжу відбулось в кінці 2018 року. Члени Сти-

пендіальної 

комісії коле-

джу ознайо-

мились з 

рейтинго-

вим балом 

за підсумка-

ми семест-

рового конт-

ролю та до-

датковими 

балами за 

участь у 

громадській, 

художній, спортивній та науковій діяльності у І семестрі  

Засідання Стипендіальної комісії коледжу 

2018-2019 н.р.  

 Приємно, що студен-

ти коледжу, члени комісії, 

активно відстоювали та 

відповідально аргументува-

ли свою точку зору.  

 На засіданні 

вирішувались нагаль-

ні питання, члени 

комісії активно голо-

сували та проводили 

обговорення актуаль-

них проблем.  Марина ВОЛОЩУК 

Засідання Вченої ради коледжу 

 11 січня в Подільському спеціальному навчально

-реабілітаційному 

соціально-

економічному коле-

джі відбулось засі-

дання Вченої ради, 

на якому розгляда-

лись нагальні пи-

тання, а також об-

говорення створен-

ня у коледжі двох 

кафедр - кафедри 

обліку і оподатку-

вання та кафедри 

фінансів, економіки та економічної кібернетики.  

 Тріпак Ма-

р'ян Миколайович 
заслужений праців-

ник освіти України, 

к.е.н., доцент, дире-

ктор коледжу пред-

ставив виконуючих 

обов'язки завідува-

чів кафедр - Корку-

шка Олега Нико-

димовича, к.е.н., 

доцента (кафедра 

обліку і оподатку-

вання) та Гуменюк 

Ірину Леонтіївну, 

к.е.н. (кафедра фі-

нансів, економіки та 

економічної кіберне-

тики), які 

ознайомили 

з Положен-

нями про 

кафедри, 

стратегіями 

й планами.  

 Віта-

ємо новос-

творені 

кафедри та 

бажаємо 

успіхів у реалізації задуманих науково-творчих планів 

й задумів!  



                           Патріотичний Лекторій 

Ст. 5 Вектор (№15) 31.01.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
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Марина ВОЛОЩУК 

 22 січня відбувся Патріотичний Лекторій, ство-

рений Культурно-масовим сектором Молодіжної Ради 

Кам`янця-Подільського.  

 Тема зібрання Лекторію - День Соборності 

України.  

Свої доповіді пре-

зентували Анато-

лій Юрійович 

Скрипник, доктор 

історичних наук, 

доцент, викладач 

Подільського спе-

ціального навчаль-

но-

реабілітаційного 

соціально-

економічного коледжу; В`ячеслав Полятинчук, очіль-

ник Кам`янець-Подільської організації "Просвіта"; Оле-

ксандр Заремба голова Кам`янець-Подільського війсь-

ково-історичного товариства; Олександр Марчук, аспі-

рант Кам`янець-Подільського національного університе-

ту імені Івана Огієнка.  

 Усі присутні отримали багато гарних вражень та 

можливість пере-

нестися у часи 

УНР та активно 

обговорювали те-

ми доповідей.  

 Анатолій 

Юрійович Скрип-

ник, доктор істо-

ричних наук, до-

цент, викладач 

Подільського спе-

ціального навчаль-

но-реабілітаційного соціально-економічного коледжу  

презентував доповідь на  тему "Історичний контекст 

та державотворчі чинники Акту Злуки 22 січня 1919 

року: минуле і сьогодення".  

До організації  

Патріотичного 

Лекторію ак-

тивно долуча-

лась Молодіж-

на Рада 

Кам`янця-

Подільського. 

Зокрема, Оле-

ксандр Кова-

льчук, сту-

дент Поділь-

ського спеціа-

льного коледжу та президент Дебатного клубу, став уча-

сником заходу.  

Дякуємо усім, хто долучився до цього заходу та  по-

дарував багато цікавих доповідей й  

позитивних емоцій. 

  

Вітаємо випускників коледжу — Кирила та Катерину Богданюк 

 Сім’я Кирила та Катерини Богданюк — ви-

пускників Кам’янець-Подільського технікуму — нині 

Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

— стала учасником реаліті-шоу  ―Весілля за один 

день‖.  

 У листопаді Кирило та Катерина одружилися. 

Однак Кирило вирішив подарувати своїй коханій 

справжню казку - організувати для неї таємну цере-

монію одруження, а також здійснити її заповітну мрію – біле плат-

тя, якого в неї не було.  Під час зйомок телепередачі Кирило розпо-

вів про своє дитинство, улюблене заняття — створення картин у 

техніці енкаустика й свою благодійну діяльність завдяки своїй май-

стерності малювання. Впродовж телепередачі Кирило ділився романтичними спогадами про знайомство з Катери-

ною, навчання у школі та Подільському спеціальному коледжі, а церемонія одруження була незабутньою й казко-

вою. Вітаємо випускників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного  

коледжу - сім'ю Кирила та Катерини Богданюк. Радіємо й пишаємося вами. Нехай ваше весілля стане першим 

кроком у світле велике майбутнє, хай в сім’ї панує розуміння і щастя,  

хай спільний шлях буде світлим і щасливим.  

Олександр КОВАЛЬЧУК 
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Інструкторсько-методичне заняття 

Оголошення 

 24 січ-

ня в Подільсь-

кому спеціаль-

ному навчаль-

но-

реабілітацій-

ному соціаль-

но-

економічному 

коледжі відбу-

лось інструк-

торсько-

методичне заняття на тему «Основні правила пожежної 

та техногенної безпеки під час організації освітнього 

процесу в коледжі та дотримання правил пожежної 

безпеки в побуті».  

 Олег Леонідович Складанівський, викладач 

захисту Вітчизни, 

ознайомив праців-

ників коледжу з 

керівними докумен-

тами з питань здій-

снення контролю за 

додержанням про-

типожежного ста-

ну, огляду терито-

рій і приміщень, 

порядку ввімкнення 

освітлення, а також 

дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів по-

жежної сигналізації.  

На занятті працівники закладу 

обговорювали загальні вимоги 

Інструкції з пожежної та техно-

генної безпеки для навчальних 

кабінетів (службових примі-

щень); вимоги правил пожеж-

ної безпеки щодо 

утримання навча-

льних кабінетів 

(службових примі-

щень). Олег Леоні-

дович також проде-

монстрував особливості застосування первинних 

засобів поже-

жогасіння, а 

також ознайо-

мив з поряд-

ком застосу-

вання первин-

них засобів 

пожежогасін-

ня та засобів 

індивідуаль-

ного захисту . 



Подяка 
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Оголошення 
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Оголошення 



Вітаємо 
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Вітаємо 

Вітаємо 

Бажаємо, щоб поруч з вами зав-

жди були вірні і щирі друзі, уда-

ча 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! 

Бандирського Володимира Віталійовича  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження Вітаємо з Днем народження 

Здоровецького Дмитра Миколайовича  

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, 

Любові, доброти і щастя повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 

І соняхом квітує золотим. 

Герук Оксану Іванівну 

Хай постійний успіх, радість 

 і достаток 

Сипляться до вас, немов  

вишневий цвіт, 

Хай життєвий досвід творить  

з буднів свята, 

Господь дарує довгих-довгих літ! 

У радісний і світлий день  

Вашого народження ба-

жаємо Вам щасливого 

сьогодні і світлого завтра,  

красивих мрій і їх здій-

снення!  

Хай кожен день буде 

сповнений гарним на-

строєм, приємними й 

цікавими зустрічами та 

успішною працею. 
 

Адамчук  

Олену  Вікторівну  
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Вітаємо з Днем 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще  

мріяти, творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє в здоров'ї й 

радості багато літ прожити!  

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих привітань, 

Від зірок здійснення бажань! 

Від сонця - світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була!  

Нехай здоров’я завжди добрим буде, 

Щоби в роботі ладилось все, 

За справи добрі хай шанують люди 

Добра, любові і підтримки, 

Надійних друзів у житті! 

Усі найкращі побажання 

Сьогодні — в вашу честь: 

Натхнення, успіхів, кохання, 

Чудових перехресть, 

Сміливих планів, мрій здійснення, 

Щодня родинного тепла. 

Щоби здоров’я й довголіття 

В долонях доля піднесла! 

Щоб була прекрасна доля, 

І схилялась Божа воля, 

Щоб чудовим був Ваш світ 

І Господь дарував сто літ! 

В цей чудовий день від усього серця 

побажаємо Вам виконання 

всіх бажань.  

Нехай збудуться всі мрії! 

Нехай успіх, радість і на-

тхнення стануть постійними 

супутниками.   

Бажаємо весни в душі,  

безперервної романтики,  

тепла рідних, взаєморозуміння  

та щирості,  

мільярдів щасливих 

моментів,  

виконання бажаного, 

райдужного настрою,  

квітучого здоров’я, безперервного пози-

тивного потоку подій, життєрадісності, 

всепоглинаючої і справжньої любові ! 

 
Гевака Василя Михайловича 

Пилипчука Миколу Володимировича  

Комарніцьку Оксану Миколаївну  

Слободяна Володимира Дмитровича  

Романову Віру  Михайлівну  

Вітаємо з Днем народження 

Хай кожна мить життя буде чудова, 

Несе кохання та букетик мрій 

І, як веселка різнокольорова, 

Буде повна яскравіших подій. 

Кухмай Нілу Йосипівну  

Вітаємо з Днем народження 

Нехай здоров’я не підводить, 

Ваша нехай цвіте краса, 

Удача часто хай заходить. 

Хай збудуться ці всі слова! 

У дім хай доля затишок несе.  

Радості, веселощів, достатку та  

міцного здоров’я Вам і всім 

рідним і близьким.  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Яшину Аллу В’ячеславівну  

Місько Аллу Михайлівну  

З Днем народження вітаєм, 

Щастя й успіхів бажаєм, 

Щоб краса лиш розквітала, 

І в душі весна сіяла. 

Вітаємо з Днем народження 

Кобзар Людмилу Михайлівну 

Білецьку Тетяну  Вікторівну 

Кушнір Людмилу Анатоліївну  

Здоров'я, щастя та добра, 

Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 

Хай буде все у Вас гаразд! 
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

 

Благополуччя і весни, 

Втілення задумів, мети, 

Багатства, розкошів і статків, 

Щастя і радості завжди! 

Вітаємо з Днем народження 

Лукасевича Василя Олександровича 

Протаса Олександра Сергійовича 
 

Бажаємо невичерпного запасу 

здоров’я. Щоб кожен день супро-

воджувався радісними подіями і 

посмішкою на обличчі. Нехай 

будь-які негаразди обходять сто-

роною, а кращі якості допомага-

ють в досягненні життєвих цілей.  

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай цей день стане першою сходинкою на 

шляху до нових починань і відкрит-

тів у вашому житті. Бажаємо, щоб 

поруч з вами завжди були дбайливі 

і щирі друзі, удача не забувала за-

глядати до вас  як можна частіше! 

Бажаємо приємних зустрічей, завжди відмінних новин, раді-

сних подій, щасливих посмішок навколо,  

вірних друзів, а ще приємних поїздок й  яскравих вражень!  

Бажаємо Вам щастя і достатку, 

Ясного неба, сонця, тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була.  

Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки!  

Вірних друзів, успіхів у навчанні і в житті! 

Всіх благ! 

У цей святковий день бажаємо побільше 

посмішок, радості, сміху, успіхів,  

чудового настрою, багато-багато 

здоров’я,  

море квітів і подарунків, а ще ви-

конання всіх бажань!  

Хай сонце яскраво освітлює ваш шлях,  

а в двері ніколи не постукає сум.  

Бадьорості, радості, вірних друзів!  

Хай сонечко світить із ясного неба,  

Бажаємо усього, чого тільки треба, 

Хай доля дарує довгого віку, 

Доброго здоров’я і щастя без ліку! 

Хай буде життя позитивним, 

Веселим, чудовим, активним, 

Багатим, щасливим і плідним, 
Цікавим, блискучим і гідним! 

Нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди. Здоров’я, щастя, 

довгих років! І кожен день народження нехай залишає добрий 

слід! Успіхів, позитиву, натхнення, вірних друзів,  

удачі у всіх починаннях!  

Вітаємо з Днем народження 

студентів С-21  групи ІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Головатюка Олександра Сергійовича 

Ковтонюк Юлію Сергіївну  

студентів  групи С-22  ІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Білика Сергія Володимировича 

Цибулько Аліну Анатоліївну   

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

Міськову Марію Сергіївну  

студентів О-32 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Куриленко Сніжану Андріївну 

Івончик Каріну Анатоліївну 

 Паштецьку Діану Олексіївну   

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

Бояркіну Марію Євгенівну  

студентів О-33 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Вигівську Наталію Павлівну 

Козловцева Василя Анатолійовича 

Шевеля Євгенія Валерійовича    

студента С-11 групи І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Альмова Євгенія Миколайовича 

студентку С-12 групи І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Смолінську Анастасію Олександрівну  

студентів П-11б  групи І курсу  спеціальності 

053 «Психологія»  3р.10м. (денна)  

Барабанову Лілію Михайлівну  

Бойка Андрія Володимировича 

Маркевича Антона Корнелійовича 

студентку С-21б стн групи І курсу ОС 

«Бакалавр»  спеціальності 231 «Соціальна 

робота» (денна форма) 2р.10м.  

Таран Анну Василівну 

студента Е-21б стн групи І курсу  спеціальності 051 «Економіка» (денна форма)  

Дикого Івана Олександровича  

Вітаємо з Днем народження 

Здоров'я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас хай буде все у вас гаразд! 

студентів О-31б стн  групи І курсу   

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

(денна форма)  
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                                 Вітаємо 

Моє місто 
 

Наше місто дуже старовинне 

І побачило немало: 

Ось татари нападали, 

Козаки нас захищали. 

 

Потім бачило війну - 

І криваву, і страшну. 

В тій війні було там зле — 

Ворог страшний був, але… 

 

Всі гуртом його здолали — 

Перемога наша стала. 

Зараз також є проблеми 

І життя в людей складне… 

 

Та ми вирішим дилему — 

Місто наше розцвіте! 

І засяють у нас очі — 

Буде все в житті о’кей. 

 

І злетить у небо голуб — 

Символ миру для людей. 
 

Ігор Одноволов 

Вітаємо 


