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1 березня 2019 року у навчально-практичному центрі «Ceresit» 

Сумського міжрегіонального вищого професійного училища проведений 

оффлайн-семінар для будівельників на тему «Системні рішення з 

облицювання. 

Семінар проводив технічний консультант компанії ТОВ «Хенкель 

Баутехнік (Україна)» Олефір Анатолій. 

Компанія систематично проводить навчання. На семінар були присутні 

роботодавці, соціальні партнери та педагогічні працівники Сумського 

будівельного коледжу та Сумського національного аграрного університету. 

 

 
 

 5 березня 2020 року був проведений онлайн семінар-практикум 

«Особливості застосування та експлуатації матеріалів ТМ «Ceresit» для 

гідроізоляції, спеціальні добавки, розчинові суміші, нові фасадні фарби ТМ 

«Ceresit»». 



 
 

Сумське міжрегіональне вище професійне училище продовжує 

співпрацю з компанією ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)». Соціальні 

партнери надали можливість 17 вересня 2020 року здобувачам освіти та 

педагогічним працівникам пройти навчання у "HENKEL Academy" у 

режимі онлайн тестування з технологій та матеріалів Ceresit. У роботі 

взяли участь учні, що здобувають професію «Штукатур, маляр, 

лицювальник-плиточник», майстри виробничого навчання й викладачі з 

предметів професійно-теоретичної підготовки. 

Для покращення освітнього процесу обрано електронні навчальні курси: 

 декоративне опорядження поверхонь з використанням матеріалів ТМ 

Ceresit; 

 облицювання поверхонь з використанням матеріалів ТМ Ceresit; 

 утеплення фасадів з використанням матеріалів ТМ Ceresit. 

 
 

19 листопада 2020 року старший майстер Черняк О.Ю. взяла участь у 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні 

технології при підготовці фахівців будівельної галузі». 

 
 



24 лютого 2021 року на базі «Будівельного навчально-практичного 

центру з упровадження інноваційних технологій», який включає в себе 

структурний підрозділ: «Регіональний навчально-практичний будівельний 

центр (Ceresit)», майстром виробничого навчання Омаровою В.Б. були 

проведені майстер-класи для дорослого населення регіону на тему: 

«Нанесення інтер’єрної акрилової фарби IN 52 та IN 53 ТМ Ceresit». 

 

   
 

Директор       Віталія КАМИШАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Оксана ГАНИЦЬКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Програма 

короткострокових курсів підвищення кваліфікаційного рівня на 

компетентнісній основі, матеріалами ТМ «Ceresit» 
 

Професія Компетенції 

«Штукатур» ІІІ 

розряду 

Технологія підготовки внутрішніх та зовнішніх 

поверхонь під декоративне опорядження 

матеріалами ТМ «Ceresit» 

Технологія штукатурення прямокутних, круглих 

колон та пілястр 

Опорядження поверхонь сухою штукатуркою на 

клеевих складах 

Грунтування водопоглинаючих основ, видалення 

цвілі та забруднень за допомогою матеріалів 

Ceresit СТ-99 

Підготовка основ під улаштування теплоізоляції 

матеріалами ТМ «Ceresit»: СТ-29, СТ-17 

«Штукатур» ІV 

розряду 

Штукатурення поверхонь фасадів будинків, 

реставраційні роботи матеріалами Ceresit СО-81, 

Ceresit CR-62, Ceresit СR-63 

Технологія влаштування декоративних покриттів 

полімерцементними штукатурками Ceresit СТ-35, 

Ceresit СТ-36, Ceresit СТ-137 

Опорядження поверхонь акриловими, 

силікатними та силіконовими штукатурками ТМ 

«Ceresit» 

«Лицювальник-

плиточник» ІІІ 

розряду 

Технологія підготовки поверхонь під 

облицювання матеріалами ТМ «Ceresit»: СТ-17, 

СТ-16, СТ-99 

Улаштування гідроізоляції підлог матеріалами 

ТМ «Ceresit»: CR- 65, CR-66, CR-52 

Улаштування стяжок під керамічне облицювання 

з використанням матеріалів ТМ «Ceresit»: СN-

178, СN-83 

Затирання швів у плиткових облицюваннях з 

використанням матеріалів ТМ «Ceresit»: СЕ-33, 

СЕ-40, СЕ-43 

Улаштування прошарків та стяжок матеріалами 

ТМ «Ceresit»: СN-178, СN-83 

Облаштування підлог керамічними плитками на 

сухих клеевих сумішах ТМ «Ceresit»: СМ-11 

Улаштування гідроізоляції підлог з 

використанням CR-66, CR-52 

«Лицювальник-

плиточник» ІІІ-

IV розряду 

Технологія облицювання внутрішніх та 

зовнішніх поверхонь з використанням матеріалів 

ТМ «Ceresit»: СМ-11, СМ-14, СМ-115 

«Маляр» ІІІ 

розряду 

Високоякісне оздоблення поверхонь сучасними, 

високоякісними матеріалами ТМ «Ceresit» 



Фарбування фасадів полімерними 

водорозчинними фарбами (акрилові, силікатні, 

силіконові) СТ-48, СТ-54 

Підготовка поверхонь під фарбування 

шпаклівками ТМ «Ceresit»: СТ-93, СТ-225, СС-83 

Фарбування фасадів матеріалами Ceresit СТ-44 

«Маляр» ІV 

розряду 

Опорядження поверхонь полімерними фарбами 

ТМ «Ceresit» (акрилові, силікатні, силіконові СТ-

48, СТ-54, СТ-42) 

«Монтажник 

систем 

утеплення 

будівель» ІІІ 

розряду 

Технологія підготовки поверхні під улаштування 

теплоізоляції  

Кріплення систем теплоізоляції 

Клеєві суміші ТМ «Ceresit» СТ-83, СТ-85, СТ-180  

«Монтажник 

систем 

утеплення 

будівель» ІV 

розряду 

Оздоблення систем утеплення  СТ-60, СТ-174 

Фарбування теплоізоляційних шарів. Фарби СТ-

48, СТ-54 

  

 

 


