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Хроніка подій 

Зі святом, з Днем знань!  

В перший день нового 

навчального року, 2 вересня, на 

світлій, ошатній території 

Київського вищого 

професійного училища 

будівництва і дизайну зібралися 

учні, вчителі, батьки і 

 

                

 

В цей день дійсно свято — свято зустрічі з 

училищем, своїми вчителями та 

одногрупниками. Але є учні, для яких цей 

день - свято величне. Звичайно, ми маємо 

на увазі тих, хто переступив поріг нашого 

училища вперше. Ми раді прийняти вас в 

нашу дружну училищну родину. 

неповторні хвилини. 

 

 

співробітники. Матінка - природа 

до їх гарного настрою додала 

чудовий температурний комфорт. 

 
Текст заголовка 
хто переступив поріг нашого училища вперше. Ми раді прийняти 

вас в  дружну училищну родину. Збережіть назавжди в своєму 

серці ці неповторні хвилини. 

               Нехай на нас чекають добрі зміни!  

У наших свят традиція одна:  

 Хай Гімн держави зараз пролуна! 

Текст заголовка 

 Збережіть назавжди в своєму серці ці 

неповторні хвилини. 

                

                          Збережіть назавжди в своєму серці ці     

неповторні хвилини. 

         

              Нехай  на нас чекають добрі змінй!  



 

 

Хроніка подій 

Зі святом, з Днем знань! 

Оптимістичний настрій, 

побажання успіхів, переконання, 

що всі мрії збуваються, якщо цього 

прагнеш і над цим працюєш - все 

це було у   привітанні  заступника 

директора з  з НВР—Найверт Ю.О. 

Урочисто був оголошений наказ-

заповідь старшокурсників 

першокурсникам із неухильним 

виконання цього тексту впродовж 

усього періоду навчання в 

Київському вищому професійному 

училищі будівництва і дизайну. 

Текст 

Студентство – воістину найкращий 

період життя. Бажаємо вам 

відчути всі його переваги.  

 

   Якщо кожен 

змінить себе, то 

зміниться і 

поведінка всього 

суспільства.  Як ви 

вже зрозуміли тема 

нашого першого 

уроку буде пов’язана з екологією – «ЕКОЛОГІЯ 

ПРИРОДИ , ЕКОЛОГІЯ ДУШІ»  

 

 

Враження 

Київське вище професійне училище будівництва і 

дизайну – це моє перше місце роботи. 

Пропрацювавши в цьому закладі вже рік, я можу з 

точністю сказати, що це чудове місце для початку 

педагогічного шляху. Тут завжди панує дружня 

атмосфера серед колег. Як молодий спеціаліст, 

можу стверджувати, що наш директор - Георгій  

В’ячеславович Алексенко створює всі умови  для 

комфортної праці з учнями.  

Щодо учнів, вони всі у нас -  великі таланти. 

Хочеться побажати своїй 25-й групі, щоб їх 

навчання було легким, цікавим та незабутнім. 

      Боревич Вікторія Василівна, майстер, 

класний керівник 25-ї гр. 

Актуальне інтерв’ю 

Газета видається українською 

мовою. За точність викладення 

фактів відповідальність несе 

автор. Точка зору авторів 

публікацій може не співпадати з 

позицією редакції. 
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