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  Студентки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коле-

джу Кароліна Дімітрішина, Катерина Ільчук, Анастасія Владичинська у складі Паралімпійської збірної з во-

лейболу сидячи — вибороли бронзу на Міжнародному 

Чемпіонаті Європи - 2019.   

 Вітаємо наших студенток з 

перемогою адже ці успіхи – резуль-

тат таланту і наполегливої праці 

спортсменів, тренерів та усіх при-

четних до організації та участі 

спортсменок у Чемпіонаті. 

 Щиро дякуємо вам за те, що 

ви впроваджуєте, популяризуєте 

фізично-оздоровчу і спортивну дія-

льність, досягаючи високих спорти-

вних результатів не тільки на  

рівні міста, а й на міжнародному 

рівні.  

Ви - наша гордість, наша надія! Бажаємо успіхів, досягнення нових вершин та значних досягнень   

у спорті та у житті! Коледж пишається вами! Ви - найкращі!  

Освітні курси у коледжі 

Вступна кампанія — 2019 

mailto:Kp-peti@ukr.net


  Слово директора 

Вектор (№21) 31.07.2019 

Вектор Поділля 

 

Шановні студенти та  

педагоги!   

 

 Щиро вдячний вам за високі 

результати, які студенти продемонст-

рували під час 2018-2019 навчального 

року. Цей навчальний рік ознаменував-

ся перемогами, значними досягнення-

ми  студентів та викладачів закладу у сфері освіти і науки, спорту.  

Мені дуже приємно, що студентство коледжу є активними учасни-

ками культурно-освітніх заходів та беруть участь у форумах, науко-

вих конференціях, круглих столах, демонструючи високий рівень 

підготовки та удосконалюючи свої знання, уміння, інтелектуально 

розвиваються. 

 Дорогі студенти, я щиро вдячний Вам за гарні результати, особи-

сті досягнення, бажання перемагати та натхненно працювати.  

Шановні викладачі! Щиро вдячний Вам за високий професіона-

лізм, ефективну та успішну роботу. За покликом серця ми з вами об-

рали благородну, потрібну, але дуже відповідальну професійну стезю 

- педагогічну. Вчити дітей - це не просто наша робота, це стиль жит-

тя. Щиро дякую вам за відданість нашій спільній справі.   

Саме в коледжі відкриваються нові спеціальності та нові перспек-

тиви і можливості для розвитку. Так, Подільський коледж отримав 

ліцензію на підготовку фахівців ОС “Бакалавр” зі спеціальності 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування”.У коледжі створені усі 

умови для успішного навчання майбутніх економістів, обліковців, 

психологів, соціальних працівників! Максимум знань та індивідуаль-

ний підхід до студентів.  

Тож щиро дякую також вступникам, які обрали наш заклад. Знан-

ня, що закладаються студентам, майбутнім фахівцям в Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному 

коледжі, є гарним стартом  для молодого фахівця на ринку праці. 

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

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

і перемога кожного з вас!  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 Оголошення 

З повагою до Вас, директор коледжу              

       Мар'ян Миколайович  Тріпак Ірина ГУМЕНЮК 

Ст. 2 

Шановні колеги! 
 

Науковий журнал «Вектор 

Поділля»  
Подільського спеціального  

навчально-

реабілітаційного  

соціально-економічного 

 коледжу  оголошує набір  

наукових статей 

до Випуску №2/2019. 
Пропонуються наступ-

ні тематичні напрямки:  
 

1. Економіка та управління національним госпо-

дарством в умовах інклюзії. 

2. Облік, аналіз та аудит: національні особливо-

сті та європейські тенденції для сучасної моло-

дої людини з фізичними обмеженими можливо-

стями 

3. Гроші, фінанси і оподаткування в умовах 

рівноправної участі усіх громадян у соціумі. 

4. Демографія, економіка праці та соціальна 

економіка в умовах розширення прав та повно-

важень людей з фізичними обмеженими можли-

востями. 

5. Соціальна робота та соціальний захист. 

6. Психологія та педагогіка в умовах спеціаль-

ної освітньої діяльності. 

7. Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії. 

8. Нормативно-правове забезпечення та стан 

правового регулювання соціальної роботи та 

спеціальної освіти. 
 

Авторські примірники будуть направлені 

на поштові адреси, вказані в інформацій-

них довідках, рекомендованим листом.  

Детальна інформація на офіційному  

сайті коледжу http://posek.km.ua/. 



Ст. 3 Вектор (№21) 31.07.2019 

Освітні курси у коледжі 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

01 липня в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціаль-

но-економічному коледжі розпочали свою 

роботу освітні курси з підготовки до вступу у 

ВНЗ.  

 Слухачі курсів з 01 по 13 липня прохо-

дять підготовку з математики, української 

мови та літератури, історії України.  

 Крім основного матеріалу, що подаєть-

ся у вигляді лекцій, слухачі мають доступ до 

дистанційних матеріалів. Слухачі курсів за 

короткий період часу пройшли інтенсивний курс та підвищили рівень знань з пред-

метів.  

 01 липня розпочала свою роботу приймальна 

комісія Подільського спеціального  навчально-

реабілітаційного соціально-

економічного коледжу.  

 З 01 липня вже по-

дані перші заяви на спеціа-

льності 071 "Облік і опода-

т к у в а н н я " ,  2 3 1 

"Соціальна робота", 051 

"Економіка" з підготовки 

О К Р 

"Молодший спе-

ціаліст".  

 З 10 липня 

розпочався при-

йом документів 

для навчання та 

здобування ОС 

"Бакалавр" зі 

спеціальностей 

"Економіка" та 

с п е ц і а л і з а ц і ї 

"Економічна кіберне-

тика", а також спеціа-

льностей "Соціальна 

робота", "Психологія", 

"Облік і оподаткуван-

ня" .   

 Продовжується 

прийом документів на 

контрактній основі на  

ОС "Молодший бака-

лавр" (2750 грн. за семестр)  

та "Бакалавр" (2975 грн. за се-

местр).  Запрошуємо до вступу 

у Подільському спеціальному 

навчально-реабілітаційному со-

ціально-економічному коле-

джі сучасний вищий навчальний 

заклад, який забезпечує високоя-

кісну підготовку затребуваних 

на ринку праці фахівців. 

Вступна кампанія — 2019 

Альбіна ФАІН 

https://www.facebook.com/posnresek?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAhvw05Mmh8i4m2KOSaiVIflyzMlpj4TNqZmn2hE4pF4gtclJMesiMql5jFhAlnLWfi4gir9WuE4rd-&fref=mentions
https://www.facebook.com/posnresek?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAhvw05Mmh8i4m2KOSaiVIflyzMlpj4TNqZmn2hE4pF4gtclJMesiMql5jFhAlnLWfi4gir9WuE4rd-&fref=mentions
https://www.facebook.com/posnresek?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAhvw05Mmh8i4m2KOSaiVIflyzMlpj4TNqZmn2hE4pF4gtclJMesiMql5jFhAlnLWfi4gir9WuE4rd-&fref=mentions
https://www.facebook.com/posnresek?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAhvw05Mmh8i4m2KOSaiVIflyzMlpj4TNqZmn2hE4pF4gtclJMesiMql5jFhAlnLWfi4gir9WuE4rd-&fref=mentions


Ст. 4 Вектор (№21) 31.07.2019 

Спортивна перемога 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

 Про гру української команди із командою з Німеччини на Міжнародному 

Чемпіонаті Європи - 2019 зазначено також на сайті Національного комітету спорту інвалідів України, які наго-

лошують на визначній ролі нашої збірної у цьому чемпіонаті Євро-

пи саме 2019 року: "Це вже сьомий фінішний подіум України після 

першого п'єдесталу у 2007 році (тоді в України була срібна ме-

даль), і він ще й найцінніший тим, що тут, на чемпіонаті Європи-

2019, який проходив в столиці Угор-

щини - Будапешті, виступала націона-

льна команда в абсолютно оновленому 

складі!".  

 Команда Німеччини продемонс-

трувала велику волю до перемоги, 

проте, україночки у цьому двобої ви-

явились сильнішими: рахунок гри, 

власне, сам про себе говорить - 3: 2 (25

-22, 19-25, 25-23, 21-25, 15-10).   

 Це вже сьомий фінішний поді-

ум України після першого п'єдесталу у 2007 році (тоді в України була срібна медаль), і 

він ще й найцінніший тим, що тут, на чемпіонаті Європи-2019, який проходив в столиці 

Угорщини  - Будапешті, виступала національна команда в абсолютно оновленому скла-

ді!  

 Гра була дуже напруженою і, водночас, - неймовірною.  

 Національна жіноча волейбольна збірна виборола свою перемогу на дивовижному скорингу Еліни Безпрозванної, 

яка набрала 35 очок і зафіксувала 55% (31/56) ефективності ударів, а Людмила Лозко додала ще 20 очок.  

Оголошення 

Вітаємо нашу команду та бажаємо успіхів і перемог у спортивних змаганнях! 

Закінчення. Початок на стор. 1 



Ст. 5 Вектор (№21) 31.07.2019 

День бухгалтера 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

Марина ВОЛОЩУК 

 День бухгалтера — професійне свято в Україні. 

Відзначається щорічно 16 липня з 2004 року. Дата святку-

вання вибрана на честь дня прийняття Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра-

їні» (16 липня 1999 

року). 

 Свято встановле-

но в Україні «…

ураховуючи значний 

внесок працівників бух-

галтерських служб у 

розвиток фінансово-

господарської діяльнос-

ті підприємств, уста-

нов і організацій, зростання національної економіки…» 

згідно з Указом Президента України «Про День бухгалте-

ра» від 18 червня 2004 р. № 662/2004.  

 Бухгалтерська справа — досить рутинне заняття. 

Робота з фінансовими документами та ведення бухгалте-

рії віднімає колосальну кількість сил і часу. Іноді, особ-

ливо в кінці місяця, кварталу, року, у фінансових відділах 

часто виникає підвищена напруга. Проте в році існують 

особливі дні, в які всі ми маємо прекрасну можливість 

оцінити і висловити свою вдячність тим, хто займається 

цією нелегкою працею. 

 Професія бухгалтера шанована в багатьох країнах. 

Про престиж цієї професії 

свідчить також і наявність 

Міжнародного дня бухга-

лтера, який відзначається 

10-го листопада. Існує 

навіть регіональні святкові 

Дні бухгалтера, які встано-

влюються державними 

установами в деяких обла-

стях на місцевому рівні. 

Все це зовсім не ажіотаж, що виник на хвилі сучасного 

розвитку та економічного прогресу, адже основні управ-

лінські завдання бухгалтерського обліку - це збір і об-

робка достовірної і максимально повної інформації про 

діяльність опікуваного господарюючого суб’єкта, що в 

свою чергу перес-

лідує не тільки 

ведення правиль-

ної податкової 

звітності та фінан-

сового контролю, 

а й життєво необ-

хідно для прийнят-

тя рішень, заснова-

них на економіч-

ному аналізі цих 

даних. На скільки 

ці рішення будуть 

вірними, на стільки господарюючий суб’єкт буде почува-

ти себе впевнено і спокійно не тільки сьогодні, а й в най-

ближчій перспективі, на стільки його діяльність буде ус-

пішною і приносити користь, йому, його співробітникам і 

 його клієнтам і не тільки 

з простої фінансової точ-

ки зору, але і з соціальної. 

Ключовою ланкою всього 

цього є наш невтомний 

бухгалтер.  

 Завдання бухгал-

терської служби сьогодні 

- формування якісної, 

достовірної і повної інфо-

рмації про діяльність підприємства та її результати. 

 Правильне використання цієї інформації дозво-

лить керівнику оптимізувати свої управлінські та фі-

нансові рішення. Отже, бухгалтер сьогодні - це, в пев-

ній мірі, управлінець підприємства. Без перебільшення 

головного бухгалтера можна вважати другою особою 

після керівника, адже він несе юридичну і моральну 

відповідальність за законність та ефективність викорис-

тання фінансових і матеріальних ресурсів підприємст-

ва, господарських операцій, що здійснюється.  

 Важко переоцінити значення бухгалтерської про-

фесії для людського суспільства. Проте воно значно 

змінювалось із плином часу та з ходом еволюції. Так, у 

країнах Стародавнього Сходу, зокрема у Древньому 

Єгипті, обліковці обирались серед касти жерців і були 

наближеними особами Фараонів. Вони мали великі 

привілеї, владу і значний вплив на управління держа-

вою. Люди, що володіли мистецтвом письма і рахунку, 

вважались обраними та складали дуже привілейовану 

касту.  

 У Древній Греції навпаки – займатись обліком 

вважалось вкрай не престижно. На посади обліковців 

призначались раби, їх функції зводились до рахівницт-

ва. Рахунку та письму навчали у звичайних школах.  

 В умовах ринкової економіки роль та місце бух-

галтера докорінно змінюється. Розвинута і ефективно 

організована бухгалтерська справа є одним з невід'єм-

них елементів будь-якої економіки. Бухгалтери відігра-

ють життєво важливу роль в наданні доказової і досто-

вірної інформації, яка необхідна для прийняття управ-

лінських рішень.  

 Бухгалтер, сьогодні, повинен бути не тільки еко-

номістом, але і юристом. Вся його діяльність регламен-

тується тими або іншими нормативними, сукупність 

вимог до яких дозволяє говорити про бухгалтерське 

право.  
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Навчально-методичний посібник  

“Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях” готується до друку 

 З 17 червня по 07 липня студенти Подільського 

с п е ц і а л ь н о г о 

н а в ч а л ь н о -

реабілітаційного 

с о ц і а л ь н о -

е к о но м іч н о г о 

к о л е -

джу Загородня 

Ольга, Брозни-

цька Анастасія, 

Мельник Кате-

рина стали уча-

сниками корот-

к о с т р о к о в о г о 

тритижневого 

волонтерства у 

Польщі в рамках 

Ночі культури та фестивалю «Схід культури - інші 

звучання» (м. Люблін, Польща).  

 Ініціатор та натхненний координатор участі на-

ших студентів у програмі волонтерства – Ірина Алінії-

вна Гарбарець, завідувач навчально-методичного від-

ділу коледжу.  

 Студентки коледжу мали можливість стати ак-

тивними учасниками майстер-класів з проектного ме-

неджменту у сфері культури від провідних люблінсь-

ких експертів, що зарекомендували себе в Польщі та 

Україні, отримали цікавий досвід, успішно презентували 

місто та заклад та мали можливість покращити свої вмін-

ня з організації культурних подій спільно зі своїми поль-

ськими колегами.  

 Метою проекту є промоція основ нової та, водно-

час, найбільшої європейської програми волонтерства – 

Європейського корпусу солідарності, що стартувала цьо-

го року.  

 Дякуємо організаторам та координаторам 

 проекту за гарні знання та незабутні враження,  

можливість реалізувати свої знання і вміння 

 у сучасному форматі взаємодії молоді.  

Одним із пріоритетних напрямків науково-дослідної діяльності Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу є створення та розробка навчаль-

но-методичних матеріалів — посібників, 

збірників матеріалів, а також монографій. 

 Вченою радою коледжу рекомен-

довано до друку навчально-методичний 

посібник «Бухгалтерський (фінансовий) 

облік у схемах і таблицях», 

який відповідає навчальній про-

грамі навчальної дисципліни 

«Фінансовий облік».  

 Структура навчально-

методичного посібника побудо-

вана згідно з освітньо-

професійною програмою за 

спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». 

 У навчально-методичному посібнику «Бухгалтерський 

(фінансовий) облік у схемах і таблицях» розкрито облік гос-

подарської діяльності у вигляді схем, рисунків і таблиць, що 

дає можливість студентам засвоїти теоретичні питання з бух-

галтерського (фінансового обліку).  

 Посібник сформовано з дотриманням чинних норматив-

но-правових та законодавчих актів України, що регулюють 

питання ведення бухгалтерського обліку та складання фінан-

сової звітності.  
Олег КОРКУШКО 
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Вітаємо з Днем народження 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. 

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 

Бажаємо миру і світлої 

долі,  

Запалу, енергії, сили 

доволі.  

Творчого вогни-

ку, віри й насна-

ги,  

Щедрості серця, 

людської  

поваги.   

Бажаємо щастя i 

достатку  

Ясного неба i теп-

ла.  

В житті лиш зла-

годи 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 народжен-

ня, зі святом! 

 

Щастя зичимо  

багато! 

Хай завжди збува-

ється 

Все, що забажається. 

Нехай життя наснаги додає 

Любити, мріяти,  

творити, 

Здоров'я, радості,  

успіхів,  

Й у достатку прожити!  

Незабутніх вра-

жень, щасливих 

подій, 

Здійснення заду-

мів, втілення 

мрій! 

Хай прекрасним 

цвітом шлях жит-

тя рясніє, 

Здійснюються завжди  

заповітні мрії!  

Комарніцьку  

Людмилу  

Миколаївну  

Брудницького Володимира 

 Володимировича 

Кучіру  Світлану  

Йософатівну  

Марчак Тетяну  

Андріївну  

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 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Сушарника 

Ярослава  

Анатолійовича 

День народження 

— свято чудове! 

Хай життя буде 

світле, казкове, 

Хай збуваються 

мрії й бажання, 

Щастя, миру,  

натхнення,  

кохання!  



Вітаємо з Днем народження 
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Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Нехай цей день стане пер-

шою сходинкою на шляху 

до нових починань і відк-

риттів у вашому житті. 

Бажаємо, щоб поруч з 

вами завжди були дбайли-

ві і щирі друзі, удача не 

забувала заглядати 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 на-

вчанні і в житті! 

Всіх благ! 

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. Здоро-

в’я, щастя, довгих років! І кожен день народження не-

хай залишає добрий слід! Успіхів, позитиву,  

натхнення, вірних друзів,  

удачі у всіх починаннях!  

Здоров'я, щастя та добра, наснаги, 

успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас хай буде 

все у вас гаразд! 

Вітаємо з Днем народження 

Вітаємо з Днем народження 

Бажаємо невичерпного запасу 

здоров’я. Щоб кожен день супро-

воджувався радісними подіями і 

посмішкою на обличчі.  

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, щирих почуттів, 

яскравих барв життя та тільки радісних емоцій, гарних 

новин та чудового настрою на кожен день. 

Вітаємо з Днем народження 

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

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

Вітаємо з Днем народження 

студентку О-23 групи ІІ курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

Гораша Іллю Руслановича  

Петришена Мирослава Олександровича  

Шершун Наталію Василівну  

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

Балога Андрія Юрійовича 

Нечая Івана Степановича  

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

Базиліна Владислава Олеговича  

Ільчук Катерину Романівну  

Жигаловську Катерину Володимирівну 

студентів П-11б  групи І курсу  спеціальності 053 «Психологія»  

Каспрова Максима Володимировича  

Корінь Надію Миколаївну  

Політанського Владислава Валерійовича  

студентів П-11бз  групи І курсу  спеціальності 

053 «Психологія»  

Бардецьку Діану Сергіївну  

Кутасевича Олега Васильовича  

студентів П-21бз стн  групи І курсу   

спеціальності 053 «Психологія»  

Брозницьку Анастасію Анатоліївну 

Гуменюк Ольгу Юріївну  

Загородню Ольгу Анатоліївну 

Калинюка Любомира Богдановича 

Кісорця Владислава Сергійовича  

Кописова Владислава Сергійовича    

студентку С-21бз стн групи І курсу ОС 

«Бакалавр»  спеціальності 231 «Соціальна 

робота» (заочна форма)  

Глушко Олександру Степанівну 

студентку Е-21б групи ІІ курсу спеціальності 

051 «Економіка»  

Сапожник Анастасію Олександрівну 
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Літературна студія “Дивослово” 

Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу!  

Свої матеріали для публікації, пропозиції та побажання щодо наповненості номеру журналу надсилайте за електронною адресою 

marinavoloshchuk@i.ua  або marinabormv@gmail.com  
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Вітаємо 

Вітаємо 

Ті краї 

 
Пам’ятаєш я привіз тебе до країв, 

Де пече пекуче сонце і нема берегів, 

Де ти під вітрами вільною блукаєш, 

Ти мене до себе кличеш,  

маниш і гукаєш, 

 

Ніби хочеш щось сказати мені  

на вушко тихо, 

Заклинання прочитати від  

якогось лиха. 

 

Ті краї, вони чудові, 

Пісні линуть там казкові, 

І річки шумлять тихенько, 

Пташка цвірінчить маленька. 

 

Зачарований той край, 

Ми ж потрапили у рай. 

Він нагадує дитинство, 

Веселкове та барвисте. 

 

Ми звідси їхати не хочем, 

І на небо ми заскочим. 

Воно теплом нас огортає, 

І наше серце стало швидше битись, 

А корабель поплив у море... 

 

 

Ігор Одноволов 


