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Історія дня 

Наші таланти 

Дата Дня української мови та  писемності припадає на православне свято – день вшанування 

преподобного Нестора - літописця. Адже дослідники вважають, що саме з його праці починаєть-

ся писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме у цей день, після слу-

жби у церкві, де молились та просили у Нестора -літописця аби благословив майбутніх учнів. Це 

й не дивно, адже преподобний здобув всесвітню славу. Принесла її праця всього життя Нестора -

літописця, котрий взяв участь у літописанні Київської Русі і залишив світу неоціненний скарб – 

«Повість минулих літ».  

Щорічно, у цей день, 9 листопада, відбувається урочисте покладання квітів до пам’ятника Не-

стора  -літописця. Також з 2000 року існує надзвичайно цікава традиція всеукраїнського масш-

табу – “радіодиктант”. По Українському радіо у цей день проводять диктант, у якому можуть 

взяти участь всі бажаючі. 

 

Учні та викладачі Київського вищого професійного училища  будів-

ництва та дизайну  готуються до написання  радіодиктанту  національної єдності в читальній 

залі бібліотеки 

Не обійшлось і без змагань: у цей день щорічно стартує конкурс Петра Яцика, в якому за пер-

шість змагаються знавці української мови з усього світу, а кількість учасників вимірюється у 

мільйонах. Серед них—і  учні нашого училища. 

9 листопада—День української мови та писемності 

Наші випускники 

Першого листопада учні групи № 45 за професією 

«Агент з організації туризму, адміністратор, діло-

вод» стали випускниками! Щиро вітаємо! Бажає-

мо не зупинятися на досягнутому, твердо крокува-

ти до здійснення мрій, і надалі прославляти наше 

училище своїми професійними злетами. 

                         Класний керівник:                                          

Кваша Наталія Валеріївна 

Шляхами класики -2019                                          

  Цікавий захід відбувся 30 жовтня 2019 о 15:00 у примі-

щенні Київського будинку художньої та технічної твор-

чості. Це був літературний вечір під назвою «Шляхами 

класики-2019». Він був присвячений ювілейним датам 

Івана Петровича Котляревського  та Михайла Михай-

ловича Коцюбинського. Серед учасників була і предста-

вниця від  учнівського колективу Київського вищого професійного учи-

лища будівництва і дизайну - учениця гр. №15  Кириле Анастасія.   Вона 

виступила з вокальним номером «Пісня Наталки Полтавки». 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 
    Безпечні умови праці – найголовніша засада 

функціонування навчального закладу.  Щоб забезпечити сприятливі 
умови для праці та життя, людина повинна знати навколишній світ 
небезпек і керувати ними, мінімізуючи можливий ризик. Ключовими 
за таких обставин є виховання та освіта, котрі формують у учнів від-
повідний світогляд, який допомагає  уникати небезпек у повсякден-
ному житті й трудовій діяльності. Тому сьогодні пріоритетною й най-
важливішою потребою залишається забезпечення безпеки життєдія-

льності учнів закладів професійної освіти. Особли-
вого значення набуває проблема особистої безпеки 
учня, тобто проблема дієвої реалізації всього ком-
плексу організаційних, виховних, навчальних, 
правових, фінансових та інших заходів щодо забез-
печення захисту життя та здоров’я учнів.  
В Київському вищому професійному училищі буді-

вництва і дизайну 25 жовтня  в актовій залі проводилася лекція про техніку безпеки на за-
лізничному транспорті. Лектор в цікавій  та доступній формі інформувала учнів про прави-
ла безпеки під час поїздок та переходах через колії. Застерігала про небезпеку ігор  з м’ячем, 
катання на скейтах на платформі. 

Охорона життя і здоров’я: все про булінг 
06.11.2019 року представниками 
Управління юстиції   в м.Києві 
були проведені лекції на те-
ми:”Разом проти насильства та 
булінгу”,”Права, обов’язки. Від-
повідальність”.  

Хроніка подій 



Готуючись до ЗНО 

Літературна сторінка 

«Веселий пересмішник – щира душа України»  

До 130-річчя від дня народження Остапа Вишні (Павла Михайловича Губенка) (1889—1956) 

Остап Вишня - письменник-гуморист. Упродовж життя  написав 
близько двох з половиною тисяч творів: гуморески, нариси, фейлето-
ни, памфлети, мемуари, щоденник, переклади. Започаткував у літе-
ратурі новий жанр - усмішку (різновид гумористичного оповідання, 
у якому оповідь про події була короткою, точною, дотепною і доб-
рою). Провідна тема всієї творчості письменника: розвінчання недо-
ліків   людини і суспільства. 

Його постать – неординарна. І не лише тому, що він – з невеликої ко-
горти українських письменників, твори яких викликають щиру посмішку. Але й тому, що, 
переживши переслідування, арешти, ув’язнення і 10 років таборів, ця людина не втратила 
почуття гумору та смак до життя… 

Зональні змагання з волейболу  

5-7листопада 2019 проводилися  зональні змагання на пер-

шість ЗПО м. Києва  з волейболу серед дівчат  на базі Київсь-

кого професійного коледжу з підвищеною військовою та фізи-

чною підготовкою. Команда КВПУ будівництва і дизайну у 

складі: Кухаренко Оксани(46гр.), Шевчук Сніжани (34гр.), 

Арзамасової Діани(33гр.), Дзюбенко Софії(2ТУ-1), Овсяної 

Катерини (34гр.), Мироненко Карини

(31гр.), Бабушкіної Ярослави  (гр.ТУ-1), Курач Інни(24гр.)  після 

трьох днів змагань програла тільки одну гру господарям. Наші 

спортсменки вийшли до фінальної частини першості, і в результаті -

четверте місце.  Побажаємо нашій команді досягати ще кращих  ре-

зультатів .              

Міська  методична секція старших майстрів  

 12 листопада 2019 року на базі Київського вищого професійного 

училища будівництва і дизайну відбулася міська методична сек-

ція старших майстрів закладів професійної  (професійно- техніч-

ної) освіти м. Києва за темою: «Оновлення форм та методів про-

фесійної підготовки – запорука становлення професіонала, кон-

курентоспроможного на ринку праці». 

Учасники методичної секції відвідали майстер-класи та уроки  

майстрів виробничого навчання Київського вищого професій-

ного училища будівництва і дизайну.  

 

 

 

Після чого були проаналізовані всі відвідані уроки та майстер-класи. Звучали схвальні 

відгуки та побажання. Також гості ознайомилися з матеріально-технічною базою закладу. 

освіти.  

Спортивні досягнення 

           Влучні стрільці 

          «Талановиті люди – талановиті у всьому». Для учнів на-
шого училища, які наполегливо вдосконалюють свою профе-

сійну майстерність та оволодівають новітніми знаннями, ці слова – не пустий звук. Так, 
команда нашого училища у складі Захара Костенка (23 гр.), Владислава  Соколенка (21 
гр.), Єгора Житовоза (23 гр.) та Владислава Сальника (23 гр.) у запеклій боротьбі виборола 
почесне ІІ місце у змаганнях з кульової стрільби з гвинтівок з діоптричним прицілом серед 
учнів закладів професійно-технічної освіти Солом’янського району, які відбулися 7-го лис-
топада у Центрі службово-прикладних видів спорту «Динамо».   Особливо необхідно відмі-
тити Захара Костенка, який найкращий не тільки за 
обраною професією, а й в особистому заліку у стрільбі. 
Він показав неперевершений результат та по праву 
визнаний самим влучним серед учасників змагань.  

    Викладач предмету “Захист Вітчизни”    

                             Будниченко Юрій Сергійович 

Хроніка подій 

           ЗНО—2020: якими будуть нові тести 

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти, у розділі «ЗНО-2020», розміще-
но актуальні характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання завдань від- 

критої форми з розгорнутою відповіддю та програми зовнішнього незалежного оціню-
вання. 

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти."У характеристиці сер-
тифікаційної роботи з певного навчального предмета зазначено структуру тесту, кіль-
кість та типи завдань, наведено схему нарахування тестових балів і кількість балів, які 
можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також вказано час, відведе-
ний на виконання тесту", - йдеться у повідомленні. 

В УЦОЯО зазначають, що ознайомлення з інформацією, зазначеною в характеристиці 
сертифікаційної роботи, допоможе випускникам шкіл раціонально розподілити час для 
написання тесту та виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання. Також в УЦОЯО повідомили, що фахівці Центру 
пояснюватимуть особливості виконання компетентнісних завдань у щотижневій рубриці 
«Готуючись до ЗНО» на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти 
у Facebook. 

Військова підготовка 


