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День Святого Валентина 

―Господарочка‖ 

Молодіжний форум  

«Молодь і науковий прогрес в 

соціально-економічному  

розвитку суспільства».  

Дебатний клуб 

Вступникам на замітку 

Оголошення 

Приєднуйся до  

найкращих 

 28 лютого в Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі у спів-

праці коледжу з ДНЗ «Подільський 

центр ПТО» відбувся молодіжний фо-

рум «Молодь і науковий прогрес в 

соціально-

економічному роз-

витку суспільства». 

З вітальним словом 

до усіх присутніх 

звернувся Вадим 

Анатолійович Са-

вчук, заступник 

міського голови, який передав найкра-

щі вітання від голови Кам’янець-

Подільської міської ради Михайла 

Євстафійовича Сімашкевича, а та-

кож подякував молоді міста «за ту ак-

тивність, в результаті якої Кам’янець-Подільський сьогод-

ні отримав статус Молодіжної столиці 2019». Вадим Ана-

толійович поділився враженнями від презентації в Кабіне-

ті Міністрів України заходів, що плануються в 2019 році в 

Кам’янці-Подільському, а директору коледжу – Тріпаку  

 Мар’яну Миколайовичу – урочисто вручив Паспорт 

громадянина Молодіжної столиці України, який також 

доступний для кожного студента у електронному варіанті 

й передбачає ряд заохочень для 

кам’янчан та, зокрема, для молоді 
міста.  Ще одна справжня історична 

подія відбулась  на відкритті  фору-

му – Подільський спеціальний ко-

ледж став першим вищим навчаль-

ним закладом, в якому прозвучав 

гімн Молодіжної столиці Украї-

ни. Гурт «Експансія» виконав 

гімн, а усі присутні підтримували їх оплесками. 

 На відкритті форуму з вітальним словом до усіх 

присутніх звернувся Мар’ян Миколайович Трі-

пак, заслужений працівник освіти України, к.е.н., доцент, 
директор Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, який 

презентував заклад та наголосив: «Кам’янець-

Подільський - це круте місто, гарна влада, а це озна-

чає, що в Кам’янці-Подільському – найкращі студенти. 

Скільки міст в Україні? А Молодіжна столиця саме в 

Кам’янці-Подільському».  
Продовження на 5-6 стор. 

Міжнародний день рідної мови 

День безпечного Інтернету 

mailto:Kp-peti@ukr.net
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Шановні студенти та  

педагоги!   
Позаду чарівні зимові свята, які дали 

нам приголомшливий заряд позитиву, 

ми наповнилися новими силами, щоб 
далі наполегливо навчатися і працюва-

ти, прагнути досягати вершин, збагати-

тися новими знаннями. 

Попереду — ІІ семестр, час не лише напруженої праці, а й час відк-

риттів, адже навчаючись творчо, працюючи над вивченням певної те-

ми, застосовуючи і розвиваючи свій інтелектуальний потенціал, ви 

наближаєтесь до поставленої мети — успішного навчання та отриман-

ня  сучасної освіти.  

 Дорогі студенти, бажаю вам успіхів у навчанні та опануванні 

професії, цілеспрямовано йти до своєї  мети, а також більше приводів 

для радості, нових перемог та відкриттів у навчанні й у житті. А науко-

во-педагогічний склад коледжу ефективно й  відповідально сприятиме 

вам у оволодінні новими знаннями й навиками, а також у реалізації 

науково-творчих планів й ідей.  

 Адже Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соці-

ально-економічний коледж забезпечує гарні умови для навчання, про-

понує якісну освіту, комфортне освітнє середовище для студентів з 

обмеженими можливостями, сприяє науковій та інноваційній діяльнос-

ті студентського та викладацького колективу. 

 Шановні педагоги, щиро вдячний вам за  ефективну педагогічну 
та науково-дослідну працю, результатом якої є кваліфіковані фахівці 

та численні науково-методичні розробки, посібники, матеріали. 

 Бажаю вам творчих здобутків, натхнення, енергії та нових відк-

риттів. 

 Сподіваюся, що у 2019 році сторінки життя коледжу поповнять-

ся новими здобутками у сфері науки й освіти, у спорті, Подільський 

спеціальний коледж сміливо відкриватиме простори міжнародного 

партнерства.   
  Я щиро вірю в світле майбутнє нашої дружньої сім’ї під назвою 

коледж. 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 
Засідання Вченої ради коледжу 

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/  

Олег КОРКУШКО 

 В Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі від-

булось засідання Вченої ради, на якому обговорювались 

особливості державної підсумкової атестації студентів у 

2019 році, інформаційно-профорієнтаційна роботи закла-

ду, освітні програми та інші питання.  

 На Вченій раді було затверджено назву навчально

-методичного посібника «Бухгалтерський 

(фінансовий) облік у схемах і табли-

цях» (Коркушко О.Н., Свирида О.В., Годнюк І.В., Куш-

нір Л.А., Шевчук Н.С., Яшина А.В. та ін), а також реко-

мендовано до друку навчально-методичні посібники та 

збірники навчально-дидактичних матеріалів: 

«Соціологія» (Загалевич В.Л.), «Вища математи-

ка» (Сидорук Л.М.), «English Grammar in 

use» (Чупрінчук О.В.), «Українська мова в інклюзив-

них групах: від теорії до практики» (Місько А.М.).  

 Директор коледжу Мар’ян Миколайович Трі-

пак, заслужений працівник освіти України, к.е.н., до-

цент  висловив найщиріші слова подяки та привітав юві-

лярів  – Присакара Володимира Васильовича,   к.п.н.,  

доцента  кафедри соціальної роботи та психології; Федо-

рчука Віктора Миколайовича, к п.н., доцента кафедри 

соціальної роботи та психології. Коледж пишається нау-

ково-дослідними досягненнями ювілярів та висловлює 

найщиріші слова 

подяки.  

 Для ефек-

тивної оптиміза-

ції кадрової по-

літики коледжу 

та у зв’язку із 

виробничою не-

обхідністю у 

сфері інновацій в 

закладі введено 

посаду заступ-

ника директора 

з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, 

яка передбачає ряд обов’язків – координація профорієн-

таційної роботи, міжнародні відносини, наукова робота 

та наукова діяльність коледжу та ін.  
Ірина ГОДНЮК 

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

отримав рекомендації  від Інституту модернізації змісту 

освіти (від 28.01.2019 № 22.1/12-Г-21) та рекомендований 

до проведення у 7-11 класах) (Анастасія Дьякова), 

«День безпечного інтернету 5 лютого: онлайн урок від 

Програми академій Cisco, Департаменту кіберполіції 

та компанії ERC» (Олена Домотенко).  

 Дякуємо за цікаві доповіді й відеоматеріали, за 

надану можливість долучитися до обговорення важливих 

тем, які надзвичайно актуальні для молоді.  

 Так, безумовно,  школярі та студентство активно 

користується Інтернет ресурсами та зазнає впливу сучас-

них тенденцій медіапростору.  

 Питання про кібербезпеку, ризики користування 

Інтернетом, кіберзлочинність є одними з найважливіших 

проблем сьогодення.  

 Усі матеріали вебінару є цікавими та корисними 

для викладачів закладу.  

Дякуємо також за нагоду ознайомитися з  

міжнародним досвідом у вирішенні цих проблем.  
  

 Міжнародний день рідної мови 

 Щороку, 21 лютого, починаючи з 2000 року, 

відзначається Міжнародний день рідної мови. Про 

«підтримку мовного та культурного різноманіття та 

багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Гене-

ральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 

жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі. 

 День рідної мови відзначає кожна культурна 

людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбан-

ням людства.  

 Мова - це історія народу, його світогляд, інтелек-

туальний та духовний результат кількатисячолітньої 

еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобу-

тньої культури — немає народу. 

 У цей день студентський та викладацький колек-

тив Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, за 

ініціативи кафедри інформаційної діяльності, докумен-

тознавства та фундаментальних дисциплін  (в.о. завіду-

вач кафедри — Марчак Тетяна Андріївна, к.ф.н.),  

підготували флешмоб ―Чому я розмовляю рідною мо-

вою?‖. Відео флешмобу можна переглянути на сайті ко-

леджу http://posek.km.ua/ 

 Розмовляймо, дбаймо й бережімо нашу рідну 

неймовірну, барвінкову, солов’їну, мелодійну мову,  
наш духовний скарб!  

День безпечного Інтернету 

 04 лютого на виконання листа Міністерства 

освіти і науки України № 1/9-26 від 16.01.2019 та у 

рамках проведення Дня безпечного Інтернету, що від-

значається 5 лютого, викладачі Подільського спеціаль-

ного навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу долучились до вебінару з нагоди 

Всесвітнього Дня Безпечного Інтернету 2019. Органі-

затори заходу: ДНУ 

«Інститут модерніза-

ції змісту освіти», ГО 

«Центр кращого Інте-

рнету», НВК № 141 

«ОРТ» м. Києва.  
 Для учасників 

вебінару були запро-

поновані доповіді та 

презентації на наступну тематику: «Інтернет та онлайн

-етикет» (Оксана Мель-

ник), «Кібербезпека в за-

кладах освіти» (Галина 

Коломоєць), 

«Кіберзлочинність – як не 

стати жертвою» (Андрій 

Пазюк), «Цифрові інстру-

менти та можливості 

Google для інформацій-

ної безпеки» (Антоніна 

Букач), «Навчання ос-

новам кібербезпеки в 1

-6 класах за методикою 

iCompute (з міжнарод-

ного досвіду, Великоб-

ританія)» (Сергій Дзюба),  «Захист дітей в інтернеті 

від сексуальних ризиків» (посилання на урок, який  
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Марина КВІТІНСЬКА 

―Господарочка‖ 

 В Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі піс-

ля занять, у вільний від навчання час, студенти закладу 

мають змогу відвідувати 

різноманітні гуртки. Так, 

гурток 

"Господарочка" (керівник 

гуртка - Ткачук Ніна Ми-

колаївна) користується 

популярністю у студенток 

коледжу.  На заняттях 

гуртка студентки вчаться 

правильно використовувати 

та обробляти інгредієнти 

для приготування різноманітних смаколиків.  

 Ось так майбутні обліковці, 

економісти, соціальні працівники та 

психологи, окрім виконання освітньої 

програми, знаходять час для створен-

ня справжніх 

кулінарних ше-

деврів, а кухня 

гуртожитку за-

кладу - перетво-

рюється на су-

часний простір, що нагадує теле-

візійне кулінарне шоу.  

Бажаємо успіху та натхнення  

у всіх ваших починаннях . 

Марина ВОЛОЩУК 

 День святого Валентина або 

День всіх закоханих, який щорічно 

відзначають 14 лютого, – це не лише 

свято романтики, кохання та ніжності. 

 Як повідомляють різні джерела, 

свято оповите багатьма легендами і 

ніхто достеменно не знає, чи існував 

святий Валентин і чи справді він впер-

ше подарував коханій романтичну ва-

лентинку. 

 У цей день прийнято дарувати 

коханим і дорогим людям квіти, цукер-

ки, повітряні кульки та інші приємні 

подарунки. Невід'ємний атрибут свята 

– «валентинка» – невелика листівка із 

зізнанням у коханні. Валентинки, як 

правило, роблять у формі серця і прик-

рашають трояндочками, ангелами, го-

лубками тощо. 

 Згідно з легендами, давній зви-

чай посилати коханим листівки в День святого Валентина 

також виник в Середні віки. Най-

першою валентинкою в світі вва-

жається записка, відправлена гер-

цогом Орлеанським Карлом в 

1415 році. 

 Перебуваючи в англійсько-

му полоні після битви під Азенку-

ром, він нібито надсилав із лон-
донської в'язниці віршовані любо-

вні послання своїй дружині. Одна 

з тодішніх "валентинок" нині зберігається в Британсько-

му Музеї. 

 Через кілька років після першої валентинки король 

Генріх V найняв письменника на ім'я Джон Лідгейт, щоб 

той склав "валентинку" для Катерини Валуа. З плином 

часу звичай надсилати коханим 14 лютого невеликі сувені-

ри та записки-валентинки існував лише на теренах Англії і 

Франції. Згодом про нього дізнались завдяки емігрантам у 

Новому Світі (сучасні Північна і Південна Америка). Спо-

чатку перші "валентинки" створювалися власними руками: 

Історія виникнення валентинки 

талановиті митці писали романтичні вірші на аркушах папе-

ру, згодом в Британії почали друкувати збірники віршів – 

закохані вибирали найкращі і переписували їх у 

"валентинки". Десь з цього часу і почалося масове виробни-

цтво "валентинок" в промислових масштабах.  

 Першою, хто продав листівок за рік на суму 5000 

доларів, стала американка Естер Гауленд. Сьогодні ж, за 

кількістю продажів, "валентинки" посі-

дають перше місце, поступаючись тіль-

ки різдвяним листівкам. 
 Але, незважаючи на таємничість 

походження свята, мільйони людей не 

пропускають можливість відсвяткувати 

романтичне святом разом зі своїми ко-

ханими та рідними людьми. Адже День 

святого Валентина – це не лише свято квітів, листівок та 

подарунків. Це символічний день для вияву трішки більшої 

уваги та любові тим людям, які перебувають поруч з вами. 

Любіть та даруйте радість і кохання не лише  

в День святого Валентина! 



Молодіжний форум 
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  Мар’ян Миколайович презентував усім 

присутнім результати роботи наукової школи студентів 

і викладачів, подякував голові міської ради Михайлу 

Євстафійовичу Сімашкевичу за постійну підтримку, а 

також науковому відділу коледжу, зокрема, Олегу Ни-

кодимовичу Коркушку, к.е.н., доценту й викладачам 

коледжу. Директор коле-

джу презентував усім 

присутнім науковий жур-

нал «Вектор Поділля» та 

поділився перспективни-

ми планами й ідеями, уро-

чисто вручив Вадиму 

Анатолійовичу Савчуку 

примірник наукового жу-

рналу «Вектор Поділля» 

та власний навчально-

методичний посібник 

«Психологія фінансів», а 

учасникам форуму побажав бути ініціативними, цілесп-

рямовано йти до поставленої мети.  

 З вітальним словом на відкритті форуму до учас-

ників форуму звернувся Андрій Вікторович Тітенок, 

заступник директора з НВР ДНЗ «Подільський центр 

ПТО», який також презентував заклад та акцентував 

увагу усіх присутніх на ролі «Подільського центру 

ПТО» у житті міста: «Маленка доля у тому, що Кам’я-

нець-Подільський став Молодіжною столицею – 2019 

теж є заслугою навчальних закладів, оскільки студен-

ти ДНЗ «Подільський центр ПТО» приймають активну 

участь у заходах, що відбуваються у місті, з радістю 

виготовляють історичні костюми для численних істо-

ричних фестивалів, які так полюбились кам’янчанам». 

 Андрій Вікторович ознайомив зі спеціальностя-

ми та професіями, що випускники здобувають після 

закінчення закладу, а також напрямками діяльності 

ДНЗ «Подільський центр ПТО».  

 З вітальним словом до усіх присутніх звернулась 

Віра Семенівна Чеховська, заступник директора Де-

партаменту соціального захисту населення Кам’янець-

Подільської міської ради, яка побажала цікавих ідей і 

гарних напрямів, обов’язково мати гарне завершення 

того напряму, над яким студенти натхненно працюють 

та успіхів у всіх 

починаннях.  

 На фору-

мі були пред-

ставлені допові-

ді на різномані-

тні тематики, 

піднімались 

актуальні пи-

тання сучаснос-

ті, цікаві ідеї та 

бізнес-проекти: 

проект щодо 

оптимізації ви-

користання  

автомобільних  

шин (В.Вишневський); бізнес-проект «Перукарня «З ну-

ля» (О.Грабовська, Ю.Бондаренко); обговорювались при-

чини, тенденції та наслідки освітньої міграції (І.Гораш); 

проблема збереження ене-

ргоресурсів (А.Гризак), 

енергоефективності сучас-

ного закладу професійно-

технічної освіти (Н.Дідик); 

модернізація системи во-

допостачання та економія 

води (Р.Закревський); гро-

шова система майбутнього 

(В.Калинюк); ідеї у вироб-

ництві одя-

гу, а також 

специфіка 

роботи кравця в сучасних соціально-

економічних умовах (О.Мізик, 

Д.Андронова); роль мораторію на землю 

(А.Ткачук); молодіжне безробіття в епоху 

економічної трансформації українського 

суспільства (Н.Томусяк); час як економічна категорія 

(К.Чесановська). 

Усі учасники фору-

му активно долуча-

лися до обговорен-

ня доповідей та 

порушували важ-

ливі питання, які є 

надзвичайно актуа-

льними для сього-

дення.  

 На завер-

шення форуму з 

доповіддю ви-

ступив Яро-

слав Анатолі-

йович Сушар-

ник, к.е.н., 

який презенту-

вав усім прису-

тнім переваги 

навчання у Подільському спеціаль-

ному коледжі та ознайомив з умова-

ми прийому й перспективами на-

вчання у закладі.  

 Ірина Леонтіївна Гуменюк, 

заступник директора з наукової, ін-

новаційної та міжнародної діяльнос-

ті, к.е.н., подякувала усім учасникам 

форуму, науковим керівникам, які 

працювали з учнями та студентами, висловила найщиріші 

слова подяки «Подільському центру ПТО» за співпрацю, 

подякувала ініціаторам форуму кафедрі фінансів, еконо-

міки і економічної кібернетики (в.о. завідувача кафедри - 

Годнюк Ірина Валентинівна, 

к.е.н., доцент). 

Продовження. Початок  на 1 стор. 

Продовження на 6 стор. 
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Запрошуємо на ІІІ Міжнародну конференцію 

Молодіжний форум 

  

Кафедра обліку і оподат-

кування (в.о. завідувача кафедри - Коркушко Олег Никодимович, 

к.е.н., доцент) також активно долучалась до організації заходу. 

Ірина Леонтіївна презентувала усім присутнім збірник матеріа-

лів форуму «Молодь і науковий прогрес в соціально-

економічному розвитку суспільства», який вже вийшов дру-

ком.  Директор коледжу Мар’ян Миколайович Тріпак також 

подякував усім за участь та присутність на форумі, а також за-

кликав до тісної співпраці ДНЗ «Подільський центр ПТО». 

 Лілія Сергіївна Шкира, заступник завідувача відділу мо-

лоді та спорту департаменту гуманітарної політики, 

подякувала молоді, що активно презентувала на форумі надзви-

чайно цікаві проекти, й запросила презентувати свої бізнес-

проекти на факультеті муніципального управління, а також на 

конкурсі молодіжних проектів. 

 На завершення форуму усі учасники отримали сертифіка-

ти, які засвідчують участь у форумі, подяки, а також пам’ятні 

подарунки від Кам’янець-Подільської міської ради. Після нагородження учасників Лілія Сергіївна Шкира та предста-

вники Молодіжної ради міста провели молодіжний інтерактив з учасниками форуму. 

Дякуємо усім учасникам форуму за цікаві ідеї, пропозиції,  бізнес проекти та гарні враження.  

До нових зустрічей! 

Продовження. Початок  на 1 та 5 стор. 

Марина ВОЛОЩУК 
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Дебатний клуб 

 Сьогодні молодь міста, активна та свідома, об’єднується навколо обговорення су-

часних проблем та тенденцій розвитку суспільства. 

 Неоціненною є діяльність Дебатного клубу м. Камянця-Подільського. 

 Дебатний клуб проводить внутрішні тренінги та дебатні турніри в навчальних за-

кладах міста, метою яких є навчити молодь правильно вести дискусію, розвивати оратор-

ські здібності, критичне й аналітичне мислення.   

 Президентом Дебатного клубу наразі є Коваль-

чук Олександр , студент Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу.   

 В процесі роботи Дебатного клубу 

створився гарний тандем тренерів Коваль-

чука Олександра (Подільський спеціальний 

коледж) та Сидорчук Олек-

сандри (КПНУ ім.І.Огієнка), 

які своїми тренінгами та спі-

лкуванню зацікавили над-

звичайно велику аудиторію учнівської та студентської молоді.  

 Представники Дебатного клубу беруть участь у різних 

культурно-освітніх заходах, постійно звітують про свою робо-

ту. Зокрема, на молодіжному форумі «Ініціатива’19», що про-

ходив в нашому місті 28 січня, та у якому брала участь делега-

ція Міністерства молоді та спорту України на чолі із міністром 

Ігорем Ждановим та його заступником Олександром Яремою, 

а також команда зі Львова, яку очолив міський голова - Андрій 

Садовий, Олександр Ковальчук  презентував усім присутнім 

результати діяльності Дебатного клубу, його перспективи, тен-

денції, плани. 

 Дебатний клуб активно продовжує свою роботу з 

учнівською молоддю. Так, 13 лютого президент Дебатного 

клубу Олександр Ковальчук , разом із активними пред-

ставниками клубу — Олександрою Сидорчук, Катери-

ною Дем’ян, Оленою Рациборською провели тренінг  у 

СЗОШ № 5.  

 Основне завдання тренінгу - ознайомити учнів 10 

класу із основами дебатів та підготувати до турніру,  який 

відбувся на на-

ступний день. 

 Під час 

тренінгу учні  

СЗОШ № 5 озна-

йомились із пра-

вилами дебатів, 

дізнались багато 

нової та корисної 

інформації. 

 Для твор-

чих та неповторних 

тренерів Дебатного 

клубу тренінги та-

кож є певним прос-

тором для навчання, 

адже спілкування з 

учнівською молод-

дю  

дозволяє розкрити   

ефективність  механізмів взаємодії у спілкуванні, а 

також потенціал молоді та осягати  все більше  ново-

го й цікавого в кожному учневі, задіянному в Дебат-

ному турнірі. 

 Це не останній тренінг 

для школярів від Дебатного 

клубу.  

 Після закінчення тренін-

гів Дебатний клуб організовує 

внутрішні дебати для учнів 9-

10 класів.  

 Весною учнівська мо-

лодь матиме змогу поборотися 

за кубок переможця Дебатного 

турніру, а також  вирушити до м.Київ для участі у 

Всеукраїнському Дебатному турнірі, представляючи 

молодь міста.  

Марина ВОЛОЩУК 



Вступникам на замітку 
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Оголошення 



Запрошуємо на навчання 
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Приєднуйся до найкращих 

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! 

https://maximum.fm/novini_t2  

Вітаємо з Днем народження 

 



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо весни в душі,  

безперервної романтики,  

тепла рідних, взаєморозумін-

ня  

та щирості,  

мільярдів щасливих моментів,  

виконання бажаного, райдужного настрою,  

квітучого здоров’я, безперервного позитивно-

го потоку подій, життєрадісності, всепоглина-

ючої і справжньої любові ! 

Всіх благ! 

Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще  

мріяти, творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє в здоров'ї й 

радості багато літ прожити!  

 

Нехай здоров’я завжди до-

брим буде, 

Щоби в роботі ладилось 

все, 

За справи добрі хай шану-

ють 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  

натхнення стануть постійними  

супутниками.   

Василишину Ніну Мирославівну  

Хай кожна мить життя буде чудова, 

Несе кохання та букетик мрій 

І, як веселка різнокольорова, 

Буде повна яскравіших подій. 
 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай здоров’я  

не підводить, 

Ваша нехай цвіте краса, 

Удача часто хай заходить. 

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 

З Днем народження  

вітаєм, 

Щастя й успіхів  

бажаєм, 

Щоб краса лиш  

розквітала, 

І в душі весна сіяла. 

Здоров'я, щастя та  

добра, 

Наснаги,  

успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 

Хай буде все у Вас  

гаразд! 

Вітаємо з Днем народження 

Присакара  Володимира Васильовича 

Комарніцького Олександра Борисовича  

Лаборешних  Ірину Олександрівну  

Мельник Вікторію Леонідівну  

Чекман Наталію Тимофіївну  

Андрейченко Оксану Володимирівну 



Вітаємо з Днем народження 
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Дідору Олександра  

Олександровича 
Благополуччя і весни, 

Втілення задумів, мети, 

Багатства, розкошів і статків, 

Щастя і радості завжди! 

Вітаємо з Днем народження 

 

студентів С-12 групи І курсу  спеціальності 231 

«Соціальна робота»  

Пархомук Тетяну Миколаївну 

Польову Олену Олександрівну   
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 сходи-

нкою на шляху до нових починань і 

відкриттів у вашому житті. Бажаємо, 

щоб поруч з вами завжди були дбайливі і 

щирі друзі, удача не забувала заглядати до 

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, смі-

ху, успіхів,  

чудового настрою, багато-багато здоров’я,  

море квітів і подарунків, а ще виконання 

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

І повсякденно, повсякчас хай буде все у вас гаразд! 

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

Іванюка Івана Миколайовича 

Штолима Михайла Михайловича  

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

Байкова Степана Михайловича 

Венгерську Вікторію Олександрівну  

Олійника Юрія Віталійовича  

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

Волошин Ярославу Йосипівну  

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

Безкоровайну Вікторію Олександрівну  

студентів О-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Голик Анжелу Сергіївну 

Павлюка Дениса Юрійовича  

студентів С-32 групи ІІІ курсу  спеціальності 231 «Соціальна робота»  

Абакумова Дениса Сергійовича 

Мельник Ірину Володимирівну  
студента С-31 групи ІІІ курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

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

Бойчука Івана Петровича  

студентів Е-11  групи І курсу  спеціальності 

051 «Економіка»  

Віхерко Інну Михайлівну 

Капущак Анастасію Василівну 

Коваля Олега Ігоровича  

Сідлецьку Ольгу Андріївну  

студентів О-11 групи І курсу  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»  

Гуріна Владислава Євгенійовича 

Зубика Віталія Дмитровича 

Малісевич Анастасію Ігорівну 

Ткачук Валентину Володимирівну    

студентку С-11 групи І курсу  спеціальності 

231 «Соціальна робота»  

Дзензюру Ганну Броніславівну  
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 Вітаємо 

Життя… 

 
Життя для кожного це —  

цінність 

Але для кожного свій шлях, 

І кожен ходить  

по своїх стежках, 

 

Іде туди де йому місце, 

Де пісня лине у серцях, 

а душа літає у віршах. 

 

У тебе є своя стежина, 

якою йтимеш довгий шлях. 

А пам'ятайте лиш єдине  

Життя для кожного це — скарб. 

 
Зарицька Анастасія 

Вітаємо 

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. 

студента О-23 групи ІІ курсу  спеціальнос-

ті 071 «Облік і оподаткування»  

Цимбалюка Андрія Васильовича  


