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Для педагогічних працівників (голів циклових комісій, майстрів 

виробничого навчання, викладачів спецдисциплін) професійної 

(професійно-технічної) освіти, роботодавців будівельного напрямку 

Сумського регіону 22 листопада 2018 року в рамках співпраці з 

товариством додаткової відповідальності «Siniat» проводився семінар-

практикум «Основні принципи застосування оздоблювальних матеріалів 

ТМ PLATO». Зустріч педагогів, будівельників та представників 

провідних компаній – це унікальна можливість для обговорення 

актуальних питань з технології використання будівельних матеріалів 

компаній «Siniat», KALETA, «Olejnik». 

Основна частина семінару розпочалася з ознайомлення керівником 

навчально-практичного центру ТДВ «Siniat» Олексієм Солоненком із 

структурою компанії та асортиментом і перевагами продукції, зокрема: 

ГК Plato, Арка, Plato Vognestop, Plato Akustik, Plato Filler. Регіональні 

представники компанії «КАЛЕТА» (Володимир Стрілець, Володимир 

Ігнатов, директор) і компанії «Olejnik» (Роман Карпяк, Мар’ян Марець) в 

свою чергу надали інформацію учасникам семінару про асортимент і 

особливості використання малярного інструменту бренду «Olejnik» та 

про принципи роботи зі штукатурною станцією KALETA А4. 

У практичній частині заходу викладачам, майстрам в/н, 

представникам будівельних організацій запропонували взяти участь у 

таких майстер-класах: 

• Використання радіальних елементів гіпсокартонних конструкцій 

(демонстратори Леонід Рижак, спеціаліст з технічної підтримки та 

навчання компанії «Siniat» та Руслан Бокаров, представник компанії). 

• Оздоблення стін механізованим способом нанесення штукатурки 

PLATO MultiStart штукатурною станцією KALETA А4 (демонстратори 

Володимир Ігнатов, директор компанії «КАЛЕТА» та Володимир 

Стрілець, представник даної компанії). 

Участь у семінарі-практикумі «Основні принципи застосування 

оздоблювальних матеріалів ТМ PLATO» взяли участь педагогічні 

працівники з 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області, Сумського будівельного коледжу, викладачі будівельного 

факультету Сумського національного аграрного університету та 39 

представників будівельних організацій Сумського регіону. Після 

завершення навчання учасникам урочисто вручено сертифікати від ТДВ 

«Siniat» та інформаційні технічні матеріали від ТМ «PLATO». 

Позитивний результат семінару-практикуму – це оволодіння 

новими знаннями, практичними навичками, ознайомлення з 

креативними підходами до вирішення виробничих завдань, формування 

мотивації до самоудосконалення, саморозвитку та обмін досвідом з 

фахівцями і колегами. 



До проведення заходу долучився НМЦ ПТО у Сумській області. 

Методистом Вітою Лубинець було проведено заняття (методичний кейс) 

для голів циклових комісій, майстрів виробничого навчання, викладачів 

спецдисциплін професійної (професійно-технічної) освіти, на якому 

обговорено питання з розробки комплексних кваліфікаційних завдань 

відповідно до вимог ринку праці та розглянуто технологію складання і 

надано методичні рекомендації щодо структурних елементів ККЗ. 

 

 
 

У рамках соціального партнерства з компанією «Хенкель Баутехнік 

(Україна)» 27 листопада 2018 року на базі Державного навчального закладу 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище» проведений семінар з 

теми «Особливості застосування матеріалів та технологій ТМ «Ceresit». 

На семінарі технічний консультант компанії «Хенкель Баутехнік 

(Україна)» Олефір Анатолій представив серію нових розробок матеріалів і 

технологій торгової марки «Ceresit». 

Всі присутні, а це представники будівельних організацій м. Суми та 

регіону, соціальні партнери навчального закладу, представники Сумського 

будівельного коледжу, власноруч мали змогу ознайомитись з новинками 

продукції. 

Учасники по закінченню семінару отримали сертифікати ТМ «Ceresit» 

та подарунки для подальшої роботи. 
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