
Аналіз роботи за 2018-2019  навчальний рік 

 

        Члени циклової комісії викладачів та майстрів виробничого навчання професій 

будівельного профілю працювали над єдиною методичною проблемою 

«Забезпечення єдності професійно-теоретичної підготовки робітників будівельних 

професій за інноваційними педагогічними та виробничими технологіями» в рамках 

реалізації ІІ етапу загальноучилищної методичної проблеми: «Компетентнісно - 

спрямоване навчання – інструмент формування конкурентоспроможного 

випускника»  

 Циклова комісія  складається з  14 педагогів: викладачі -  3 – « спеціаліст І 

категорія», 2 – «спеціаліст ІІ категорії»; майстри в/н: 2 - педагогічне звання «майстер 

в/н І категорії». 

На засіданні циклової комісії (30.08.2019) було ухвалено план роботи, 

обговорено і внесено зміни до поурочно-тематичного планування,  погоджено  план 

роботи факультативу «Сучасні будівельні технології». Кожний член ЦК працював 

над індивідуальною методичною темою та працював за темою самоосвіти. 

Цикловою комісією було проведено 10 засідань, де обговорювалися актуальні 

питання освітнього процесу та удосконалення педагогічної майстерності членів 

циклової комісії: 

 Методичні рекомендації, що до організації навчально-виховного процесу 

(30.08.18) 

 Про концепцію розвитку освіти на 2017-2029 рр. (09.10.18) 

 Про індивідуальний підхід до учнів на уроках виробничого навчання 

(20.11.18) 

 Інноваційні методи та форми навчання учнів на уроках виробничого 

навчання (18.12.18) 

 Технологія особистісно-орієнтованого навчання та розвиток творчої уяви 

на уроках матеріалознавства (12.01.19) 

 Про компетентнісний підхід до учнів під час проведення професійно-

теоретичної та практичної підготовки (12.02.19) 

 Про роботу викладачів та майстрів в/н в міжатестаційний період 

(12.03.19) 

 Удосконалення педагогічної майстерності через самоосвіту (17.04.19) 

 Про формування учнівського колективу (13.05.19) 

 Діагностування педагогічних працівників циклової комісії (11.06.19) 

З метою обміну досвідом роботи та удосконалення педагогічної майстерності 

були проведені відкриті (показові) уроки: 

 викладач Темченко В.А. і майстер в/н Омарова В.Б.  (21.03.19) бінарний 

урок за темою «Декоративні штукатурки» у навчальній групі №30. 

Використовуючи активне навчання педагоги формували стійкі теоретичні 

знання та практичні уміння і навички з технології опорядження поверхонь 

декоративними штукатурними розчинами та готували декоративні розчини 

за сучасними технологіями і матеріалами провідних будівельних 

виробників; 



 викладач Клець О.О. і майстер в/н Пилипенко Є.І.  (25.01.2019) -  бінарний 

урок за темою: «Розрахунок необхідної кількості рулонів шпалер 

необхідних для наклеювання в залежності від розмірів приміщення. 

Способи розкроювання шпалер». Навчальна мета уроку: «Ознайомити 

учнів з технологіями розрахунку кількості шпалер та навчити правильних 

прийомів і навиків виконання робіт» 

 майстером в/н Литвинченко А.І. (18.11.18) проведено відкритий урок 

виробничого навчання за темою: «Накидання розчинової суміші кельмою з 

сокола на верхню, нижню та середню частину стіни» в групі № 18 за 

професією «Штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій». Під час уроку  ефективно були застосовані 

активні форми та методи навчання: таблиця самооцінювання, ділова гра, 

проблемні питання. 

 майстер в/н Малес В.Г. (30.01.19) провела відкритий урок за темою 

«Сучасні ґрунтувальні розчини глибокого проникнення та нанесення їх на 

поштукатурені поверхні щітками» для учнів групи № 14, які навчаються за 

професією: «Маляр», «Лицювальник-плиточник». Урок проведено згідно з 

методичними вимогами  та з використанням активних форм навчання. 

         Важливою ділянкою роботи ЦК є участь у проведенні конкурсів, олімпіад 

професійної спрямованості. 

27 лютого 2019 р. відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності з професії «Маляр» серед учнів  ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище 

професійне училище». Умови конкурсу передбачали: виконання теоретичного 

завдання з професійно-теоретичної підготовки, виконання практичного завдання. 

Завдання практичного туру: оздоблення поверхні фінішною шпаклівкою з 

формуванням фактури. 

Результатом роботи викладачів щодо формування професійних компетенцій є 

участь Школи Романа (учень групи №20) у обласній олімпіаді з професійно-

теоретичної підготовки, професія «Маляр», на якій він посів ІІ місце. 

Членами циклової комісії було проведено ряд заходів в рамках тижня  професій 

будівельної галузі з 18 по 23 березня 2019 року: 

 Семінар практикум та майстер-клас на тему «Опорядження систем 

утеплення» 

 Навчальний семінар «Енергозбереження та енергоефективність в 

будівництві» 

 Відео-презентація «Розумний будинок» тощо. 

Члени ЦК працювали над вивченням, узагальненням та упровадженням у 

практичну діяльність перспективного педагічного досвіду викладачів  Купіної Т.С., 

Прядко О.О.  та майстрів  в/н Набоки О.О., Волкової Р.П. 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки і майстри в/н розробили 

комплексно - кваліфікаційні завдання відповідно до вимог ринку праці та нових 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. 



Протягом навчального року члени циклової комісії активно долучалися до 

участі у семінарах - практикумах та майстер-класах, що проводили представники 

сучасних будівельних організацій та виробників, а саме: 

22.11. 2018 року, семінар-практикум «Основні принципи застосування 

оздоблювальних матеріалів ТМ PLATO» для педагогічних працівників (голів 

циклових комісій, майстрів виробничого навчання, викладачів спецдисциплін) 

професійної (професійно-технічної) освіти області, роботодавців будівельного 

напрямку Сумського регіону в рамках співпраці з компаніями ТДВ «Siniat», 

KALETA, «Olejnik». Організатори заходу: Державний навчальний заклад «Сумське 

міжрегіональне ВПУ» та ТДВ ««Siniat», провідні будівельні компанії Польщі та 

Білорусі KALETA, «Olejnik», за участю навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області та активної підтримки керівництва Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, органів міського 

самоврядування. Така співпраця є одним із напрямків вирішення методичної  

проблеми  циклової комісії: «Забезпечення єдності професійно-теоретичної 

підготовки робітників будівельних професій за інноваційними педагогічними та 

виробничими технологіями». 

 27.11.2018 року 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». 

 28.11.2018р. у Харківському центрі професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості директор ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» 

Камишанська В.О., заступники директора Ганицька О.О. , Петренко Т.О. 

(викладач професійно-теоретичної підготовки) та старший майстер Черняк 

О.Ю. були учасниками семінару-практикуму «Технологія виконання 

штукатурних робіт сумішами ТМ PLATO MultiStart механізованим способом 

станціями КАLETA», що проводила  ТДВ «Сініат» спільно з компанією 

«КАLETA» (Польша),  

 29.11.2018р. «Розвиток публічно-приватного партнерства у професійній 

освіті». Директор Камишанська В.О., заступник директора з навчально-

виробничої роботи Ганицька О.О., заступник директора з навчально-виховної 

роботи Петренко Т.О. взяли участь у відкритті Центру професійної 

досконалості ТОВ «Фомальгаут-Полімін», що проходив набазі ДНЗ «Одеський 

центр професійно-технічної освіти», в рамках  нового соціально-

просвітницького проекту «FOMALGAUT BUILDING UNIVERSITY». Також 

вони долучилися до майстер-класів декоративного та мистецького оздоблення 

поверхонь, SMART-аудиторією, можливостями використання Інтернет-

контентів для професійного навчання різної цільової аудиторії. 

 01.03. 2019 року на базі Регіонального тренінговий центр інноваційних 

технологій у будівництві від компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» 

проведений оффлайн-семінар для будівельників на тему «Системні рішення з 

облицювання». Семінар проводив технічний консультант компанії ТОВ 

«Хенкель Баутехнік (Україна)». 



 21.05. 2019 р., у межах реалізації німецько-українського проекту "Професійна 

освіта у будівельній сфері України", директор  Віталія Камишанська взяла 

участь у засіданні круглого столу «Кооперація між професійними навчальними 

закладами та підприємствами з метою модернізації професійної освіти», що 

проходив на  базі ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей». 

 02.06. 2019р., директор Камишанська В.О. взяла участь у всеукраїнському 

круглому столі «Розвиток соціального партнерства у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти регіону». 

 08.06. 2019 року, в рамках робочої поїздки до Сумської області, міністр освіти 

і науки України Лілія Гриневич ознайомилася з роботою навчально-

практичного будівельного центру з впровадження інноваційних технологій , 

майстер-класами за професіями будівельного,  енергетичного профілю та  

професій харчових технологій. Відбулася розмова з роботодавцями та 

соціальними партнерами щодо співпраці та співфінансування професійної 

(професійно-технічної) освіти, підготовки учнів за дуальною формою навчання. 

           Протягом 2018-2019 н.р. члени циклової комісії брали  активну участь у 

реконструкційних роботах приміщень для відкриття Навчально-практичного центру 

з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій  за технологіями ТДВ «Siniat» та  

Навчально-практичного центру з професії «Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування.  Електромонтажник силових мереж та електроустаткування».  

Підвищуючи педагогічну майстерність, педагоги  були учасниками 

психологічних семінарів і практикумів,  а також практикумів з удосконалення знань 

та методик проведення уроків, брали участь в тематичних засіданнях освітнього 

закладу: 

 27.11.2018 року,  семінар-практикум «Особливості проведення бінарного 

уроку» методистом училища Русановою Ольгою Іванівною проведено заняття 

для викладачів та майстрів виробничого навчання з метою удосконалення знань 

про методику проведення бінарних уроків. 

У березні  2019 року педагогічний колектив  успішно представив власний досвід 

інноваційної освітньої діяльності на Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти». Участь конкурсної роботи педагогів закладу освіти в номінації 

«Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» за темою 

«Підготовка компетентного робітника в умовах інноваційного освітнього 

середовища у  закладі професійної (професійно-технічної) освіти» відзначена 

Срібною медаллю. 

Члени циклової комісії брали активну участь у профорієнтаційних заходах 

училища і циклової комісії: 

 14 листопада, у Конгрес-центрі СумДУ,  Ярмарок професій «Веселка 

робітничих професій» – профорієнтаційний захід для учнів та батьків 

загальноосвітніх шкіл Сумського району. Викладачі, майстри в/н разом з 

учнями ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ»  демонстрували сучасні 

технології і можливості з різних напрямків виробничої діяльності. 



 12 лютого 2019 року,  в рамках роботи щодо виконання регіонального плану 

набору здобувачів освіти на 2019-2020 н.р. проведено  профорієнтаційні заходи 

для учнів 9-тих, 10-тих класів КУ Сумської ЗОШ l-lll ступенів № 22. Учнів  

школи  долучили до  різноманітних майстер-класів за професіями: «Штукатур», 

«Маляр», «Лицювальник-плиточник». 

З метою популяризації робітничих професій 13 квітня 2019 року  педагоги 

циклової комісії стали активними організаторами та учасниками заходів  «PROFI 

CITY» - профорієнтаційного проекту, що є візитівкою училища. Було створено всі  

умови  дітям спробувати себе у різних професіях. 

 1 червня 2019 року відбувся Ярмарок закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Професія – сьогодні, кар’єра – завтра, успіх – завжди!» 

СМВПУ представило професію «Combi builder» («Універсальний 

будівельник»). Представлені майстер-класи з професій «Архітектор-дизайнер», 

«Маляр-штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій» (ІІІ місце серед команд учасниць) 

 30 січня 2019 року, виїзний  майстер-клас з професій "Штукатур, маляр, 

лицювальник-плиточник"  у Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№23 для учнів 9-х класів. 

Майстри в/н і викладачі проводять  заняття з учнями з вивчення новітніх 

матеріалів та технологій в будівництві. 30.10.18 учні гр.№10, які навчаються за 

професією «Штукатур», «Маляр», «Лицювальник-плиточник», ознайомилися з 

сучасними будівельними матеріалами в ТРЦ «Епіцентр», зокрема, лакофарбовими 

матеріалами компанії Feidal. 

Проведена значна робота щодо поповнення та оновлення кабінетів та 

майстерень методичними засобами навчання. 

У новому навчальному році циклова комісія професій будівельного профілю 

реалізуватиме завдання ІІ етапу єдиної методичної проблеми закладу освіти.  Саме 

тому для педагогів циклової комісії важливим є: икористання електронних засобів 

навчання, впровадження ІТ-технологій у освітній процес, розширення і 

вдосконалення роботи щодо використання на уроках виробничого та професійно-

теоретичного  навчання сучасних педагогічних, виробничих технології та матеріалів. 

Необхідно зосередити  увагу на організацію активних форм роботи учнів на уроках  

професійно -теоретичної підготовки та виробничого навчання, на самоконтроль та 

самоаналіз проведених уроків, на забезпечення якості знань здобувачів освіти на 

компетентнісній основі. Ввести в практику відеозйомку уроків з послідуючим 

аналізом для забезпечення якісних освітніх послуг здобувачам освіти. 

 
 


