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 Міжнародний жіночий день у  

коледжі 

Інструкторсько-методичне заняття 

Відкрите заняття з історії 

Студентські “Notabene” 

“My future profession” 

Ділові ігри на заняттях у коле-

джі 

Відкрите заняття з вищої матема-

тики, з української мови 

Перемоги у спорті  

Відкрите заняття “Захист 

Вітчизни” 

 Студенти Подільського спеціального навчально

-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

долучились до Міжнародного флешмо-

бу #ByShevchenko «Великий Шевченко», присвяче-

ного 205 річниці від Дня народження Великого Коб-

заря, прийнявши естафету від Кам’янець -

Подільського медичного училища.  

 Дякуємо студентам за талановите та  

оригінальне виразне читання поетичних творів 

Тараса Григоровича Шевченка.  

Щиро дякуємо організаторам за заходи, що  

згуртовують молодь навколо спільної ідеї.  

 Відеоролик, який підготували студенти Поільського спеціа-

льного навчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу до Міжнародного флешмобу #ByShevchenko «Великий Ше-

вченко», присвяченого 205 річниці від Дня народження Великого 

Кобзаря, доступний за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_

-VE-lkhnLA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VXMlOERZuPPUB7MXck8vy8WJbRKJuFWNZYDrHcSGUBT8OW9tYDzMXtlI 

  

Булінг. Атестація 

Випуск магістрів 
Ст.8 

mailto:Kp-peti@ukr.net
https://www.facebook.com/hashtag/byshevchenko?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/byshevchenko?source=feed_text&epa=HASHTAG


  Слово директора 

Вектор (№17) 31.03.2019 

ІІІ Міжнародна конференція 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

Щиро вітаю Вас з початком весни!  

Бажаю вам, щоб весна принесла нові 

здобутки, радість у навчанні, прагнен-

ня здобувати нові знання, уміння і на-

вики у професії. 

Адже Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціа-

льно-економічний коледж забезпечує гарні умови для навчання, 

сприятливі умови для студентів з обмеженими можливостями, сприяє 

всебічному розвитку студентів й постійно удосконалюється й відкри-

ває нові простори для діяльності студентського та викладацького ко-

лективу у науково-дослідній сфері, спорті та ін. 

  Шановні педагоги та студенти, щиро вдячний вам за плідну 

роботу, завдяки якій коледж упевнено прямує вперед, а студенти —

успішно навчаються та постійно вдосконалюють свої знання, демон-

струють свої досягнення на  рівні міста, держави. 

 Бажаю вам натхнення, значних здобутків та успішного втілення 

науково-творчих планів і задумів.  

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

вана молодь, яка прагне до розвитку, сміливо мріє й ініціативно вті-

лює свої творчі задуми, цілеспрямовано рухається до своєї мети й є 

активними учасниками науково-дослідних і культурно-освітніх захо-

дів міста, області, держави та ін. 
Я вірю в успіхи кожного з вас, вірю в ваші перемоги у навчанні, в 

опануванні майбутньої професії, у спорті та у житті, й бажаю вам, 
щоб ваша праця неодмінно принесла винагороду кожному з вас! 

Шановні студенти та колеги, я щиро вірю в успішне й світле май-
бутнє нашої дружньої сім’ї під назвою коледж. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Всеукраїнське заняття “Не вір — перевір” 

З повагою до Вас, директор коледжу                  

           

                                                Мар'ян Миколайович  Тріпак 

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/  

Ірина ГУМЕНЮК 

Марина ВОЛОЩУК 

Ст. 2 

 12 березня у Подільському спеціа-

льному навчально-реабілітаційному соці-

ально-економічному коледжі відбулось 

Всеукраїнське заняття з пошуку фактів 

"Не вір - перевір", яке провів Сергій 

Трасіух.  

 На занятті викладачі коледжу 

ознайомились з особливо-

стями впливу та основни-

ми механізмами маніпуля-

ції, а також психологічно-

го впливу на свідомість 

людини, вчились розрізня-

ти факти та судження, засвоїли поняття 

"політична джинса", "фейк" й кіль-

кість політичної джинси у сучасному 

медіапросторі та ін. Після заняття від-

булось активне обговорення актуаль-

них питань, пов'язаних із механізмами 

маніпуляції.  

Дякуємо за чудове заняття, гарне спілкування та цікаву інформацію.  

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 (№17) 31.03.2019 

Міжнародний жіночий день у коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

В Подільському спеціальному коледжі відбувся святко-

вий захід, присвячений Міжнародному жіночому дню. 

 Ціле дій-

ство розгорта-

лось на сцені 

коледжу, яке 

відбувалося у 

форматі сучас-

ного телебачен-

ня. На початку 

дійства Мар’ян 

Миколайович 

Тріпак, заслу-

жений праців-

н и к  о с в і т и 

України, к.е.н., доцент, директор коледжу разом з чоло-

вічою половиною колективу коледжу привітали жінок 

закладу, висловили найщиріші слова подяки та теплі й 

добрі сло-

ва, й пре-

зентували 

квіти та 

с о л о д к і 

подарун-

ки усій 

ж і н о ч і й 

половині 

колекти-

ву. 

Студенти 

коледжу 

д е м о н -

стрували 

свої ар-

тистичні, 

вокальні  

й хореографічні таланти 

у неповторних та неза-

бутніх концертних но-

мерах.  

 У свято, яке прис-

вячене жіночому дню, 

віддаємо данину любові 

й захоплення тим, до 

кого звертаємося в радо-

сті і печалі – чарівним 

жінкам – берегиням на-

шого роду. Студенти коледжу зі сцени дякували жінкам 

та матерям за доброту, за щирість і ласку, за любов, за 

рідну пісню колискову, за рідну мову, за світлий серпа-

нок дитинства. Дякуємо організаторам та учасникам цьо-

го святкового заходу за гарні враження, святковий на-

стрій, квіти добра й любові, які ви дарували усім присут-

нім впродовж концерту.  

Вітаємо усіх з Міжнародним жіночим днем.  



Ст. 4 Вектор (№17) 31.03.2019 

Інструкторсько-методичне заняття 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Тетяна МАРЧАК 

Марина ВОЛОЩУК 

Відкрите заняття з історії 

 В Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі про-

водилося інстру-

к т о р с ь к о -

методичне занят-

тя з питань по-

жежної безпеки 

(провів заняття - 

Скла да нів сь-

кий Олег Леоні-

дович, викладач 

кафедри інфор-

маційної діяль-

ності, докумен-

тознавства та фундаментальних дисциплін). Пожежна 

безпека об’єкту регламентується Кодексом цивільного 

захисту Украї-

ни, «Правилами 

пожежної без-

пеки в Украї-

ні», затвердже-

ними наказом 

МВС України 

від 30.12.2014 

р. №1417 та 

« П р а в и л а м и 

пожежної без-

пеки для навча-

льних закладів 

та установ системи освіти України», затвердженими на-

казом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 

р. № 974.  

 Головна увага приділялась виконанню правил по-

жежної безпеки студентами, які проживають в гуртожит-

ку. Адже, в гуртожитках цілодобово перебувають люди, 

тому це є 

об’єкт підви-

щеної пожеж-

ної небезпеки. 

Під час заняття 

розглядались 

практично всі 

питання, що 

с т о с у ю т ь с я 

життя та безпе-

ки людей, зок-

рема: порядок 

куріння та ко-

р и с т у в а н н я 

відкритим вогнем; користування електропобутовими 

п р и л а д а м и 

(електрообігрівачами, 

електрочайниками, пра-

сками, плойками, фена-

ми тощо); виконання 

заходів з евакуації на 

випадок пожежі; ви-

вчення знаків пожежної 

безпеки та їх розміщен-

н я  н а  о б ’ є к т а х 

(будівлях, спорудах, 

приміщеннях тощо); правила користування первинними 

засобами пожежогасіння тощо. Увага! Виконання ви-

мог пожежної безпеки – запорука життя і здоров’я 

всіх студентів та персоналу, який працює в закладі 

освіти!  

  14 березня відбулось відкрите заняття з навчальної 

д и с ц и п л і н и 

«Всесвітня істо-

рія» на тему - 

«США в міжво-

єнний період», 

яке провела Зага-

левич Валентина 

Леонідівна, ви-

кладач суспільних 

дисциплін.  

 Мета за-

няття – охаракте-

ризувати основні тенденції розвитку США у 20-ті роки, 

розкрити причини та глибину Великої депресії 1929-1933 

рр., з’ясувати причини обрання Ф.Рузвельта президентом 

США, суть «Нового курсу» та ін.  

 Валентина Леонідівна на занятті застосовувала 

цікаві фото та відеоматеріали й успішно втілювала сучас-

ні методики взаємодії зі студентами, які сприяли активно-

му обговоренню попередньої теми та засвоєнню нової. 

Надзвичайно цікавими для студентів також були постаті 

цього періоду, які відіграли важливу роль в розвитку 

країн.  

 Студен-

ти вміло ана-

лізували та 

з і с т а в л я л и 

історичні фак-

ти, а також 

р о з г л я д а л и 

історичні яви-

ща в конкрет-

но-історичних 

умовах, готували власні 

доповіді та порівнювали 

економічні моделі, що 

впроваджувались в США 

в зазначений період з 

сучасними моделями, які 

працюють в економічній 

та політичній системі 

України сьогодні. 



Студентські “Notabene” 

Ст. 5 Вектор (№17) 31.03.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

“My future profession” 

 18 березня в Подільському спеціальному коледжі 

відбулись студентські сходини “Notabene”, на яких обго-

ворювалась тема «День українського добровольця».  

 Доброволець – це люди-

на, яка допомагає людям абсо-

лютно добровільно, безоплатно, 

не отримуючи за це матеріаль-

ної винагороди. Студенти озна-

йомились з історією впрова-

дження Дня добровольця та від-

значення його щороку 14 берез-

ня.  

 День українського добро-

вольця установлений Верхов-

ною Радою України з 

метою вшанування му-

жності та героїзму за-

хисників незалежності, 

суверенітету та терито-

ріальної цілісності 

України, сприяння да-

льшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві,  

посиленню суспільної уваги та турботи до учасників 

добровольчих формувань та на підтримку ініціативи гро-

мадськості.  

 На закінчення лінійки Яна Валентинівна Коло-

мієць, завідувач навчально-реабілітаційного відділу, 

урочисто вручила грамоти та медалі футбольній команді 

коледжу, яка посіла ІІІ місце в Чемпіонаті області з фут-

залу серед спортсменів «Інваспорт».  

 Професія — це певна спеціальність, яку вибирає 

людина в певний момент життя. Важливо зробити пра-

вильний вибір, адже помилкове рішення цього питання 

може зіпсувати 

все подальше 

життя. Отже, не 

лише професійна 

реалізованість, 

але й рівень за-

доволення жит-

тям залежить від 

вибору професії.  

 

 Ось чому, 

перед тим як прийняти доленосне рішення, потрібно 

ретельно обміркувати різні варіанти.  

 Над цими та іншими запитаннями розмірковували 

студенти Подільсь-

кого спеціального 

коледжу на відкрито-

му занятті з англій-

ської мови «My fu-

t u r e  p r o f e s -

sion» («Моя майбут-

н я  п р о ф е с і я » ) 

(викладач - Чупрін-

чук Олена Володи-

мирівна).  

 В п р о д о в ж 

заняття застосовувались різні форми взаємодії зі студен-

тами, обговорювались сучасні тенденції вибору професії.  

Ділові ігри на заняттях у коледжі 

Марина ВОЛОЩУК 

 Гроші, грошовий оборот, грошова маса, інфляція 

- ось актуальні питання, що є важливими в усі часи та 

етапи розвитку ринко-

вих відносин. 

  Саме цій темі 

19 березня присвяче-

не відкрите заняття у 

форматі пізнавальної 

ділової гри (викладач 

– Гарбарець Ірина 

Алініївна). Під час 

гри дві команди змага-

лись й активно брали 

участь у обговоренні проблемних питань, розв’язанні 

задач. Гроші, інфляція, обсяг номінального внутрішнього 

продукту, грошова маса, мар-

жа, валюта, валютна система 

та багато іншої професійної 

лексики упевнено звучало із 

уст студентів й вміло викорис-

товувалось під час розв’язання 

задач та обговорення завдань 

різної складності, що, безумов-

но, свідчить про високий рі-

вень засвоєння студентами 

теми й оволодіння необхідними професійними навичками, 

необхідними у майбутній професійній діяльності.  

ЯНА КОЛОМІЄЦЬ 



Ст. 6 Вектор (№17) 31.03.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Відкрите заняття з вищої математики. Онлайн платформа Classtime 

Оголошення 

 Сьогодні використання сучасних смартфонів та 

інших гаджетів є надзвичайно популярним. У транспор-

ті, на вулиці, у магазинах та інших локаціях молодь 

активно використовує смарт-

фони. Проте, сучасні гадже-

ти можна застосовувати не 

лише для перегляду фото, 

відео, що часто має розважа-

льний характер, а й задля 

навчання. Вам цікаво як са-

ме? На відкритому занятті з 

вищої математики на тему 

«Розв’язування систем лінійних рівнянь за форму-

л а м и  К р а м е -

ра» (викладач – Сидо-

рук Людмила Мико-

лаївна), студенти ви-

користовували девай-

си для виконання тес-

тових завдань, засто-

совуючи онлайн плат-

форму Classtime.  

 Ця методика 

перевірки знань й умінь є звичною для студентів ко-

леджу, оскільки постійно застосовується на занятті з 

вищої математики й оптимізує процес перевірки за-

своєного теоретичного та практичного матеріалу.  

 Так, лише протягом кількох хвилин, студенти 

проходять тестування, демонструючи свої знання з 

попередньої теми та розгадуючи тему наступного за-

няття - «Розв’язування систем лінійних рівнянь за фо-

рмулами Крамера». Слід зазначити, що студенти про-

тягом заняття 

демонстрували 

високий рівень 

знань, зацікав-

леність у ви-

вченні застосу-

вання формули 

Крамера до ро-

з в ’ я з у в а н н я 

систем ліній-

них рівнянь, а 

також задач 

економічного 

змісту. Студенти спеціальності «Економіка» (група Е-

21) навчились досліджувати економічні процеси засо-

бами вищої математики й закріпили навички обчис-

лювати визначники.  

Відкрите заняття з української мови 

 Народ із покоління в покоління переда-

вав стійкі вислови – перлини народної мудро-

сті. Фразеологізми займають особливе місце 

серед інших одиниць мовної системи. Вони 

виникають у зв’язку з потребою виражальних 

засобів комунікації – вербального вираження 

почуттів, емоційних оцінок, засобів емоційно-

го впливу, влучних характеристик людини, 

предметів, явищ тощо.  

 Саме цій темі 20 березня було присвя-

чено відкрите заняття «Основні групи фразеологізмів» (викладач - Місько Алла Михайлівна), на якому студен-

ти активно використовували фразеологізми в мовленні, збагачуючи свій словник новими фразеологізмами та крила-

тими висловами. На занятті студенти виконували різнорівневі завдання та активно обговорювали особливості вжи-

вання фразеологізмів різного походження. На занятті застосовувались інтерактивні методи навчання: мікрофон, 

малюнковий диктант, мозковий штурм, ігри «Кодове слово», «Фразеологічне лото», 

«Незакінчене речення», «Намисто» та ін. Тетяна МАРЧАК 

Марина ВОЛОЩУК 



Перемоги у спорті 

Ст. 7 Вектор (№17) 31.03.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Відкрите заняття з навчальної дисципліни “Захист Вітчизни” 

Вітаємо студентів Подільського спеціального коледжу з 

перемогою! У Че-

мпіонаті області з 

настільного тенісу 

серед спортсменів 

"Інваспорт" з ва-

дами слуху, УО-

РА, студенти ко-

леджу вибороли 

призові місця: 

Василь Лукасе-

вич - ІІ місце, 

Владислав Гна-

тюк - ІІІ місце!  

Вітаємо й бажаємо успіхів та славетних перемог у  

спорті та у житті!  

Коледж пишається своїми студентами!  

 

 В Подільському спеціальному коледжі відбулось 

відкрите заняття з навчальної дисципліни «Захист Віт-

чизни» на тему «Основні способи захисту населення в 

надзвичайних ситу-

аціях» (викладач – 

С к л а д а н і в с ь к и й 

Олег Леонідович). 

Протягом заняття 

використовувались 

кейс-методи, метою 

використання яких є 

навчання учасників 

навчального процесу 

аналізувати інформа-

цію, структурувати її, 

виявляти ключові проблеми, генерувати альтернативні 

шляхи вирішення та ін.  

Заняття для студентів було надзвичайно цікаве і пізнава-

льне, оскільки, впродовж заняття студенти закріплюва-

ли знання та навички алгоритму дій у надзвичайних  

ситуаціях, а в аудиторії було створено навчальні умови 

надзвичайної ситуації макси-

мально наближені до  реаль-

ності й студентами викорис-

товувались теоретичні кон-

цепції при вирішенні практи-

чних ситуацій щодо оцінки 

надзвичайних ситуа-

цій й вирішення 

питань цивільного 

захисту.  

 Пам’ятаймо 

про алгоритм дій 

та засоби захисту у 

надзвичайних си-

туаціях, адже без-

пека оточуючих не втрачає своєї актуальності ніколи.  

 26 березня у День визволення Кам'янця-

Подільського від німецьких загарбників студенти По-

дільського спеціального 

коледжу брали участь у 

покладанні квітів до мо-

гили Невідомого солдата 

на Руськофільварецькому 

цвинтарі. Про страшні 

роки війни розповідав 

усім присутнім Олек-

сандр Євгенійович Мас-

лов, голова ради ветера-

нів військово-інженерного училища, й закликав пам’ята-

ти подвиг захисників рідної неньки-України.  

 До усіх присутніх також звернувся Дмитро Сер-

гійович Васильянов, секретар міської ради, й закликав  

День визволення Кам’янця-Подільського 

шанувати й цінувати можливість вчитися, працювати, 

жити на рідній землі, а також можливість 

жити і радіти життю, яку подарували нам ті 

солдати, які у роки війни 1940-1945 рр. від-

важно захищали рідну землю від загарбни-

ків. На покладанні квітів були присутні сту-

денти вищих навчальних закладів, учні 

шкіл.  Ми низько вклоняємося перед за-

хисниками української землі. Вічна слава 

всім, хто поліг смертю хоробрих на фрон-

ті, у партизанських загонах та підпіллі. Ми є нащадка-

ми славного покоління наших предків, які завоювали нам 

мирне і щасливе сьогодення. Наш обов’язок – бути гідни-

ми їхнього подвигу й усіма своїми справами утверджува-

ти мир, злагоду та суспільну гармонію на нашій рідній 

українській землі.  
Олександр КОВАЛЬЧУК 



Слухачі магістратури—дипломовані магістри! 

Ст. 8 Вектор (№17) 31.03.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Атестація працівників 

Булінг: вчинок та його відлуння 

 26 березня у стінах Подільського спеціального 

коледжу відбулась історична подія - перший випуск магі-

стрів, що стало можливо у тісній співпраці коледжу з 

ТНЕУ. Так, на базі Подільського спеціального коледжу 

здійснювалась підготовка магістрів, а 26 березня відбу-

лось вручення дипломів. Тріпак Мар'ян Миколайович, 

заслужений працівник освіти України, к.е.н., доцент, ди-

ректор коледжу, привітав усіх з отриманням дипломів та 

побажав не зупинятися на досягнутому й подякував Кри-

соватому Андрію Ігоровичу, ректору ТНЕУ, д.е.н., про-

фесору, та усім викладачам університету, що опікувались 

слухачами магістратури. Магістрів з отриманням дипло-

мів привітала Литвин Зоряна Богданівна, к.е.н., доцент 

кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу (ТНЕУ), яка подякувала усім за гарну роботу та побажала удо-

сконалюватися і не полишати стежину науково-дослідної діяльності.  

Вітаємо магістрів та бажаємо успіхів й нових досягнень!  

 26 березня відбулась атестація педагогічних 

працівників Подільського спеціального коледжу. 

 До закладу завітала Ніна Володимирівна 

Червоноградська, член атестаційної комісії.  

 Педпрацівники, які атестувались, предста-

вили методичні розробки та різні матеріали, в яких 

відображаються оригінальні інноваційні педагогіч-

ні ідеї викладачів коледжу, особливе місце займа-

ють інтерактивні методи – створення проблемних 

ситуацій, ролові діалоги, мозковий штурм, кейс-

метод та ін.  

 Педагогічні представники підтвердили ви-

сокий рівень професіоналізму, досконале володін-

ня інноваційними освітніми методиками і техноло-

гіями викладання дисциплін, викладачі закладу 

також активно впроваджують в практику роботи 

інноваційні педагогічні ідеї, що значно підвищує 

рівень професійної підготовки студентів, забезпе-

чує високу об’єктивність оцінки їх знань, привчає 

до самоконтролю. 

 В Подільському спеціальному коледжі 

відбулась бесіда-застереження «Булінг: вчинок 

та його відлуння». Гонтар Віта Віталіївна, 

біблотекар І категорії Кам’янець-Подільської 

міської ЦБС бібліотеки-філії № 2, підготувала 

виставку літератури та наочність, присвячену 

проблемі булінгу у суспільстві та у дитячому 

середовищі. Петрик Ганна Вікторівна, заступ-

ник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Кам’я-

нець-Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, про-

вела бесіду «Протидія булінгу в дитячому сере-

довищі», метою якої є ознайомлення з поняттям 

булінгу, його видами та проявами формувати негативне ставлення до булінгу.  

Дякуємо за цікаву та пізнавальну інформацію, гарні враження та чудову атмосферу й обговорення теми.  

Марина ВОЛОЩУК 

Ірина ГУМЕНЮК 



Вітаємо 

Ст. 9 Вектор (№17) 31.03.2019 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Вітаємо 

Вітаємо 

Бажаємо, щоб поруч з вами зав-

жди були вірні і 

щирі друзі, удача 

та успіх у роботі та 

у житті. 

До сотні літ до-

жить без горя і 

журби, 

Від гір, від сонця, від калини 

Всіх благ земних – з роси й води 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

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. 

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 завт-

ра,  

красивих мрій і їх здійс-

нення!  

Хай кожен день буде 

сповнений гарним на-

строєм, приємними й 

цікавими зустрічами та 

Вітаємо 

Ліщинську Анну Борисівну  

Яцемірську Ірину Антонівну 

Паламар Ольгу Людвигівну  

Данилюк Галину Олексіївну  

Любінського Олександра Івановича  

Бажаємо терпіння і здоров'я, проміння  

сонця в ранішню пору, 

Любові, щастя, радості, достатку 

 Нехай у серці розквітає весна, 

На многії і многії літа. 

Бачинську Олену Миколаївну  

Щоб була прекрасна доля, 

І схилялась Божа воля, 

Щоб чудовим 

був Ваш світ 

І Господь да-

рував сто літ! 

 

Ладоренко Ніну Іванівну  

Здоров'я, щастя та добра, 

Наснаги, ус-

піхів, тепла. 

І повсякден-

но, повсякчас 

Хай буде все 

у Вас гаразд! 



Вітаємо з Днем народження 

Ст. 10 Вектор (№17) 31.03.2019 

Вітаємо з Днем народження 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

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!  

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! 

 
Гапоненко Наталію Пилипівну 

У дім хай доля затишок несе.  

Радості, веселощів, достатку та  

міцного здоров’я Вам і всім 

рідним і близьким.  

Оголошення 

Марковську Наталію Василівну  

Стрільчука Володимира Івановича 

Білу  Ірину Миколаївну  



Вітаємо з Днем народження 

Ст. 11 Вектор (№17) 31.03.2019 

Вітаємо з Днем народження 

 

Вітаємо з Днем народження 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

 

Бажаємо невичерпного запа-

су здоров’я. Щоб кожен 

день супроводжувався радіс-

ними подіями і посмішкою 

на обличчі. Нехай будь-які 

негаразди обходять сторо-

ною, а кращі якості допома-

гають 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 відкриттів у вашому 

житті. Бажаємо, щоб по-

руч з вами завжди були 

дбайливі і щирі друзі, 

удача не забувала загля-

дати 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! 

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 

Вітаємо з Днем народження 

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

І повсякденно, повсякчас хай буде все у вас гаразд! 
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Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Щиро дякуємо 

за солодощі та смако-

лики, які презентував 

ТОВ "Український 

кристал" жіночому 

колективу Подільсь-

кого спеціального 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційного со-

ціально-економічного 

коледжу до Міжна-

родного жіночого 

дня 8 березня.   

 Ви подарували 

частинку тепла та 

святковий настрій колективу закладу.  

 Дякуємо вам за неймовірні емоції, за радість, за  

солодкі спогади про свято!  

Ваша продукція дарує радість та добро усім людям.  

Бажаємо вам успіхів і процвітання!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  

www.posek.km.ua 

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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Вітаємо 

Подяка 

Павутинка … 
 

Павутинка бри-

нить на вітру 

Я в думках до 

тебе пливу 

Веселу посміш-

ку бачу твою 

І завжди я хочу 

бути з тобою 

 

А ти від мене дуже далеко. 

Я повідомлення кожного дня відправляю 

Хоч трошки про себе тобі  

нагадаю… 

 

Думками про тебе мене  

відносить туди, 

Де спокій і тиша і ми  

назавжди. 

 

І тепло відразу 

стає на душі 

В думках я з 

тобою і ми там 

одні. 

 

Катерина 

Бакуменко 


