
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

Державного навчального закладу  

«Сумське міжрегіональне  

вище професійне училище» 

_____________В.О. Камишанська 

«__»___________2018р. 

ПЛАН 

роботи Будівельного навчально-практичного центру з упровадження  

інноваційних технологій Державного навчального закладу  

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище»  

на 2018 рік 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Місце проведення Термін Відповідальний Відмітка про 

виконання 

Організаційна робота 

1. Провести екскурсії на будівельні 

майданчики міста для ознайомлення з 

сучасними виробничими технологіями 

та матеріалами. 

«Сумбудмонтаж 1» 
Вересень  

2018 р. 

Майстер в/н 

Малес В.Г. 

 

Організація проведення підвищення кваліфікації, стажування за професіями, які є 

2. Проведення курсів для представників 

будівельних організацій області 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

Протягом року Ганицька О.О. 

заступник 

директора з 

НВР; 

Черняк О.Ю.  

 



старший 

майстер. 

 

3. Проведення курсів для педагогічних 

працівників будівельного профілю 

області. 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

Протягом року   

Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, тренінгів, майстер-класів 

4. Організувати проведення семінару з 

представниками компанії ТДВ «Sіniat» 

спільно з компанією KALETA на тему.:  

«Оздоблення поверхонь гіпсовими 

штукатурками механізованим 

способом. Принцип нанесення, обробки 

та переваги перед ручним методом». 

Сучасні технології  з залученням 

спеціалістів  ТДВ «Siniat»  для 

викладачів спецдисциплін та майстрів 

виробничого навчання будівельного 

профілю ДНЗ «Сумського 

міжрегіонального ВПУ»,та викладачів і 

студентів  

Будівельного коледжу. 

Роботодавців, соціальних партнерів 

будівельної галузі м. Суми 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

Листопад 

2018 року 

Петренко Т.О. 

заступник 

директора з 

НВР; 

Ганицька О.О. 

заступник 

директора з 

НВР; 

Черняк О.Ю.  

старший 

майстер. 

 

Майстри 

будівельного 

напрямку 

 

 

5. Організувати проведення майстер-

класу з представниками  компанії 

Хенкель Баутехнік (Україна) для 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

Грудень 2016 

Ганицька О.О., 

заступник 

директора з 

 



майстрів виробничого навчання з 

професій будівельного профілю ДНЗ 

«Сумське міжрегіональне ВПУ»: 

«Улаштування декоративної 

штукатурки VISAGE» ТМ Ceresit 

(візуальний ефект фасаду із каменю, 

дерева чи металу). 

училище» НВР 

Черняк О.Ю., 

старший 

майстер, 

тех.. спеціаліст 

компанії 

Хенкель 

Баутехнік 

(Україна)  

6. Організувати проведення майстер-

класу з представниками компанії Feidal 

(Україна) для майстрів виробничого 

навчання з професій будівельного 

профілю ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне ВПУ»: «Використання 

сучасних матеріалів ТМ «Feidal» 

виробництва компанії Файдаль 

Україна» 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

Жовтень 

2018 року 

Ганицька О.О., 

заступник 

директора з 

НВР 

Черняк О.Ю., 

старший 

майстер, 

тех.. спеціаліст 

компанії Feidal 

 

7. Провести семінар-практикум для 

викладачів спецдисциплін та майстрів 

виробничого навчання будівельного 

профілю ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне ВПУ»: Матеріали для 

ремонту та відновлення бетонних та 

залізобетонних конструкцій. 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

Листопад 

2018 року 

Ганицька О.О., 

заступник 

директора з 

НВР 

Черняк О.Ю., 

старший 

майстер, 

 

Профорієнтаційна робота 

8. Відвідування дня відкритих дверей 

Сумського будівельного коледжу 

Сумський 

будівельний коледж 

27 жовтня 

2018 року 

Ганицька О.О., 

заступник 

 



10 листопада 

2018 року 

директора з 

НВР, 

майстри в/н 

випускних груп 

будівельного 

профілю 

 

9. Проведення конкурсу професійної 

майстерності за професією «Штукатур» 

серед учнів ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище професійне 

училище» (гр..№18, 10) 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

(ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

(коридор І-й 

поверх). 

Листопад 2018 

року 

Ганицька О.О. 

заступник 

директора з 

НВР; 

Черняк О.Ю.  

старший 

майстер: 

Литвинченко 

А.І. 

Галущенк Г.І. 

 

10 Проведення конкурсу професійної 

майстерності за професією 

«Лицювальник-плиточник» серед учнів 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище 

професійне училище» (гр.. № 24,30) 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» (Душові 

в спортивному 

комплексі) 

Грудень 

2018 року 

Ганицька О.О. 

заступник 

директора з 

НВР; 

Черняк О.Ю.  

старший 

майстер; 

Байдак А.Ю. 

Омарова В.Б. 

 

Розроблення навчально-методичного, інформаційного супроводу 

11. Розроблення макетів: Навчальна Протягом року Галущенко Г.І.,  



« Зразки шпалер»,   

«Інструмент маляра», «види багетів». 

 

лабораторія завідуюча 

лабораторією 

12. Неволення кваліфікаційних 

характеристик з професії «Маляр ІІ, ІІІ 

розрядів». 

Навчальна 

лабораторія 

Протягом року Галущенко Г.І., 

завідуюча 

лабораторією 

 

Надання виробничих послуг 

13.  

 

Надання послуг населенню з 

виконанням опоряджувальних робіт 

 

 

Згідно з договорами 

 

 

Протягом року 

Ганицька О.О., 

заступник 

директора з 

НВР 

Черняк О.Ю., 

старший 

майстер 

 

 

Оновлення навчально-матеріальної бази 

14. 

Продовжити облаштування навчальної 

лабораторії з професії «Маляр» -  

Декоративне оформлення стіни різними 

фактурами та фарбами компанії Feidal. 

 

Навчальна 

лабораторія 

І півріччя 

2018р.  

навчальний рік 

Заступник 

директора з 

НВР 

Ганицька О.О. 

Старший 

майстер 

Черняк О.Ю. 

Завідуючий 

лабораторією 

Галущенко Г.І. 

 

15. Організувати взаємовідвідування 

уроків професійно-теоретичного та 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

Згідно плану 

роботи ЦК 

Голови ЦК 

Методист 

 



виробничого навчання вище професійне 

училище» 

Русанова О.І. 

16. 

Провести відкриті уроки виробничого 

навчання за темами: 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

І півріччя 

2018р.  

навчальний рік 

Майстри в/н  

Підготовка раніше поштукатурених 

поверхонь під пофарбування 

Навчальна 

лабораторія 

Грудень  

2018 року 

Малес В.Г.  

Бінарний урок: 

Розрахунок необхідної кількості 

шпалер. 

Способи розкроювання шпалер. 

 

Навчальна 

лабораторія 

Грудень  

2018 року 

Пилипенко Є.І.  

17. 
Залучити учнів до роботи в 

факультативах: 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

  

 

 

Сучасні технології зварювального 

виробництва 
Кабінет № 41 З жовтня 2018 

Викладач 

Купіна Т.С. 
 

Сучасні будівельні технології Кабінет № 44 З жовтня 2018 
Викладач 

Темченко В.А. 
 

Інформаційні технології в будівельній 

галузі 
Кабінет № 23 З жовтня 2018 

Викладач 

Жолудь А.В. 
 

 


