
 

 
 

Шановні викладачі, студенти, співробітники, 

батьки, випускники минулих років та всі друзі 

коледжу! 

Запрошуємо вас взяти участь в урочистостях, 

присвячених  85-річчю Коледжу, що відбудуться  

26 вересня 2018 року о 14-00  

в актові залі Харківського коледжу будівництва, 

архітектури та дизайну  

 
 

вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6 
 



 

Будуйте своє майбутнє власними руками, 

Тільки дії ведуть до Перемоги! 

 

 

 

Ювілей коледжу – це певна віха, це чудова нагода підвести підсумки, 

розглянути розвиток навчального закладу, проаналізувати досягнення в 

органічній єдності з його історією. 

Історія – це досвід. 

Ми приймаємо його від наших попередників, один у одного і маємо 

хороші традиції. Дружня робота всього педагогічного колективу, 

співробітників, студентів, випускників коледжу створили високий 

авторитет нашому, найкращому серед навчальних закладів, – Харківському 

коледжу будівництва, архітектури та дизайну.  

Результати нашої праці – в успіхах студентів, в повазі та шані 

випускників, батьків.  

Життя коледжу оснащене новітніми навчальними технологіями, 

креативними педагогічними ідеями, хвилюючими зустрічами, мудрими 

вчинками, щирими переживаннями.  

Тож нехай довгим буде життєвий шлях коледжу, що завжди гостинно 

й привітно зустрічає господарів та гостей. 

Бажаю, щоб сотні весен і зим для Вас усіх, кого об’єднав коледж, сяяло 

сонце. Тепла і любові, віри і добра, щоб доля щастя простеляла килимами.  

Світлих і добрих людей поряд! 

Нових звершень та гармонії в серцях! 

 

З любов’ю та повагою  

директор коледжу, Г.І. Филипенко 

 



 

 

 

 

Щиро вітаю з прекрасною ювілейною датою – 85-річчям Харківського 

коледжу будівництва, архітектури та дизайну!  

У цей святковий день всім своїм колегам бажаю молодості душі, 

творчого натхнення, зичу невичерпної енергії і оптимізму. 

Нехай і далі ваша благородна місія веде студентів за собою до світла, 

ваші серця будуть завжди наповнені співчуттям, добротою і милою 

приємністю, а настрій завжди буде прекрасним і оптимістичним, хай 

життєвий ваш шлях буде усіяний щастям. 

Любому поколінню студентства бажаю досягти своєї мети, знайти 

гідне місце у житті, зустріти добрих і надійних друзів. Бажаю, щоб кожна 

сторінка вашого життєвого підручника  була  цікавою, щоб ви ніколи не 

зупинялися на нескінченній дорозі Знань. 

Нехай сьогоднішня відчайдушність, сміливість, ваша життєва 

енергія, творча наснага будуть гарантією великих досягнень, а кожна 

розпочата справа стане сходинкою до вершин успіху. 

Вчиться старанно, посміхайтеся щодня і будьте щасливі! 

                                                                 

 

  

О.М. Осетрова, викладач вищої  

                                                                    вищої категорії, викладач-методист                                                                                                                                                                                                                                 
 



 

 

 

 

Поздравляю наш замечательный колледж с юбилеем. В этот 

прекрасный день, много лет назад, он был основан, чтобы превратиться в 

альма-матер для многих талантливых людей, настоящих профессионалов 

своего дела.  

Для многих студентов колледж становится вторым домом, где мы 

получаем знания, находим новые знакомства. 

Здесь трудится команда преподавателей, которые дают нам те 

бесценные знания, без которых нам не постичь науку в будущем, а также 

делятся с нами тем жизненным опытом, который пригодится нам на 

протяжении  всей дальнейшей жизни.  

Также не могу не вспомнить руководителя колледжа Филиппенко Анну 

Ивановну, на плечах которой лежит организация учебного процесса и 

решения хозяйственных вопросов всего нашего любимого ХКСАД. 

С праздником! Хочу пожелать нашему колледжу процветания, 

коллективу – благополучия. 

И пусть будущие поколения студентов будут достойны своих 

предшественников.   

 

 

Третьяк Анна,  

студентка гр. Т-21  
 

 



 

 

 

Сьогодні свято – ювілей 

В святковий день прийміть вітання 

Та найкращі побажання від студентів групи Б-32 

 

Улюблений коледж! Ти – наш другий дім, ти вчиш нас, виховуєш, даєш 

нам цінні поради. Твої викладачі – наші другі батьки. Тільки їм ми довіряємо 

наші потаємні мрії, а вони дають нам натомість свою доброту і тепло.  

Наші милі викладачі, ви – приклад для наслідування! Ваша стійкість, 

мудрість, цілеспрямованість, азарт у справі, вміння вийти з будь-якої 

ситуації і прийняти правильне рішення стоять на вищому щаблі людяності. 

Тільки в твоїх стінах, коледж, ми знаходимо корисні знання, які потім 

використовуємо  у своїй кар’єрі та професії. 

Рідний коледж, у тебе сьогодні День народження! Але, не дивлячись на 

те, що роки летять швидше птахів, ти завжди залишаєшся молодим. Ми 

бажаємо тобі тільки процвітання, щастя, мудрих викладачів і відданих 

студентів! Твій день народження – це і наше свято теж!  

 

З Днем народження, 

наша рідна  

Альма-матер!  
 



 

 

 

 

С юбилеем тебя, родной мой колледж! 

Когда-то именно здесь я получила путевку в жизнь. Сюда я пришла после 

девятого класса. Именно здесь я получила необходимые знания, чтобы 

продолжить обучение в институте, нашла своих друзей. 

Хочется высказать самые теплые слова благодарности всему 

преподавательскому составу, который вложил в меня желание учиться и 

получать от этого колоссальное удовольствие.   

Хочется поздравить также и студентов. Пожелать им с радостью 

встречать каждый день, с легким сердцем переступать порог колледжа, без 

проблем сдавать сессии и быть востребованными по жизни. 

Будьте счастливы и любимы. Всех благ!!! 
 

 

 

 

 

С уважением Осетрова А.В.,  

выпускница колледжа,  

преподаватель ТиОБВ 
 



 

 

 

Сегодня  85-летие нашего колледжа. 

За эти 85 лет  колледж пережил многое.  После Великой Отечественной 

войны он был восстановлен практически с нуля. Мы должны быть счастливы 

и благодарны тем людям, которые поддерживают его в чистоте и 

сохранности. Преподаватели нашего колледжа передают нам бесценный 

опыт, знания, которые нам понадобятся в дальнейшем.  

В колледже мы на себе можем ощутить, что такое «строительство».  

Я горд тем, что  учусь в этом колледже. От всего сердца поздравляю с 

юбилеем наш любимый колледж и наших опытных, добрых, умных 

преподавателей.  

С днем рождения! 

 

 

 

 

 

Комар Александр 

студент гр. БС-31 

 



 

 

 

Поздравляем от всего сердца наш дорогой колледж строительства, 

архитектуры и дизайна с 85-летием! 

 

В его стенах мы проводили одни из самых лучших дней своей жизни, 

получили огромный опыт, который пригодился нам в жизни.  

Наш колледж – это не просто вуз, предоставляющий знания, это ещё и 

то место, в котором можно обрести семью в лице студентов и 

преподавателей, которые всегда готовы прийти на помощь, выручить и 

поддержать в трудную минуту.  

Хотим пожелать нашему колледжу дальнейшего развития и успехов, а 

директору Филипенко Анне Ивановне, преподавателям и персоналу крепкого 

здоровья и огромного терпения, потому что именно они, жертвуя собой, 

предоставили нам «плацдарм» для успешного старта нашей карьеры и 

развития в целом.  

С Днём рождения, ХКСАД! 

 

 

Лебединец Игорь 

Ходак Александр 

Шопин Дмитрий 

Выпускники гр. БК-42, 2013 



 

 

 
 

 

Поздравляю с юбилеем – 85!!! 

Желаю с годами только крепчать и совершенствоваться. 

С каждым днем воплощать потрясающие идеи в реальность,  

слово – в важную цель – в достижение! 

Всему коллективу желаю железобетонного здоровья, неисчерпаемых сил и 

широких возможностей. 

Всех благ и удач!!!  

 

 

 

 

 

 

 

Бєлих Н.А., голова циклової комісії 

ТіОБВ, викладач-методист, 

викладач вищої категорії  

 

 



 

 

 

 
 

Всех поздравляем с юбилеем! 

Желаем ярких славных лет, успехов, новых достижений, больших и 

маленьких побед! 

Так принимайте наши поздравления, пусть будет светел каждый день 

и час, а мы своими успехами будем радовать ВАС! 

 

 

 

 

 

Мороз Алексей – выпускник 2010 г.,  

работает в СМУ-11, Жилстрой-1 

Берлизев Максим – выпускник 2012 г.,  

работает в СМУ-7 



 

 
 

Шановні колеги, студенти та випускники коледжу! 

Прийміть найщиріші вітання  з нагоди ювілею нашого навчального 

закладу! Давні традиції й активне сьогодення, пам’ять про минуле й 

далекоглядні плани на майбутнє об’єднують сьогодні колектив коледжу. А       

85-літній ювілей вселяє гордість за його славну історію та надихає на 

подальші творчі пошуки. 

Висловлюю щиру вдячність моїм викладачам, а нині колегам:             

Некрасову М.І., Собіні В.І., Филипенко Г.І., Горлачову І.М., Лігутіній В.Ф., 

Надточей В.П., Неділько Т.В., Осетровій О.М., Ширяєвій Л.А., викладачам, які 

знаходяться на заслуженому відпочинку: Александровій В.П., Доценко О.І., 

Єфременко   Г.О.,  Максименко Н.О., Пугачу В.І., Улановській Л.С.,  Хаджиєву 

В.І., Цибулевському Д.М. за знання, які вони дарували  і продовжують  

дарувати студентам, за доброту душі і власний приклад відданості 

улюбленій справі. 

Зичу колективу невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів 

та задумів, натхненних думок та щирих почуттів, сповнених любові та 

добра. 

Нехай для студентів будуть цікавими навчальні роки, а викладацькому  

складу бажаю творчої наснаги, відчуття професійної значущості, здобутків 

у праці і вихованні ще не одного покоління спеціалістів будівельної галузі.  

 

Безбородова Н.В., випускниця 1985 р., 

заступник директора з навчально-виробничої роботи 
 



 

 

 

 

Стих к юбилею колледжа 

Поздравляю с Днем рожденья! 

Счастья, радости, везенья,  

Чтоб побольше ясных дней 

В жизни встретилось твоей. 

Чтоб студенты не грустили 

И улыбку подарили. 

Признанья, уважения,  

В карьере продвижения. 

Колледж, милый, дорогой 

Все гордимся мы тобой! 

Тепла, добра, везенья и счастья. 

С днем рождения! 

 

 

 

 

Студентка гр. А-11 

Заярная Елизавета  
 


