
«Кожний великий будівничий – обов’язково великий поет.
Він повинен бути великим, оригінальним, 
інтерпретатором свого часу»

Ф.Райт

Циклова комісія 
викладачів та майстрів 
виробничого навчання 
будівельних дисциплін



Пріоритетне завдання роботи циклової 
комісії будівельних дисциплін - підвищення 
успішності студентів та поліпшення якості 
підготовки висококваліфікованих фахівців –
будівельників та майстрів виробничого 
навчання будівельного профілю, здатних 
вирішувати питання виробничої діяльності в 
будівельних організаціях та їх підрозділах 
різних галузей народного господарства, 
незалежно від форм власності.



Методична проблема циклової 
комісії:

“Впровадження інноваційних 
освітніх та виробничих технологій у 
навчальний процес при підготовці 

кваліфікованих робітників та 
майстрів виробничого навчання.”



1. Матеріалознавство
2. Технологія будівельного виробництва
3. Будівельні конструкції
4. Організація будівництва та сантехнічних робіт
5. Інженерно-технічне обладнання будівель
6. Виробнича база будівництва
7. Будівельна техніка та обладнання
8. Інженерна геодезія
9. Технологія ремонтно-будівельних робіт
10.Матеріалознавство штукатурів
11.Матеріалознавство плиточників
12.Матеріалознавство малярів
13.Технологія штукатурних робіт
14.Технологія лицювальних робіт
15.Технологія малярних робі
16.Виробниче навчання за спеціальностями

Цикл предметів професійної 
підготовки: 



 Викладачі циклової комісії



Захарук Олеся Василівна

Освіта:   Полтавський технічний                  
університет

Фах за освітою: інженер-будівельник

Посада:  викладач будівельних дисциплін
спеціаліст  вищої  категорії,          
голова циклової комісії

Педагогічний  стаж роботи:  19 років

Дисципліни, які  викладає: Технологія      
будівельного виробництва, організація     
будівництва, будівельні конструкції,  ІТОБ,       
матеріалознавство, виробнича база          
будівництва.



Освіта:   Львівська політехніка

Фах за освітою: інженер, викладач 
будівельних  дисциплін

Посада:  викладач будівельних              
дисциплін, спеціаліст  вищої   
категорії,          

Педагогічний  стаж роботи:  27 років

Дисципліни, які  викладає: Технологія 
ремонтно-будівельних робіт, інженерна 
геодезія, технологія штукатурних робіт, 
технологія плиткових робіт, технологія 
малярних робіт.

Лебедевич Елеонора Степанівна



Захарук Павло Васильович

Освіта:   Полтавський технічний                  
університет

Фах за освітою: інженер-будівельник

Посада:  викладач будівельних  
дисциплін, спеціаліст  вищої 
категорії,          

Педагогічний  стаж роботи:  15 років

Дисципліни, які  викладає: Технологія      
будівельного виробництва, організація     
будівництва, будівельні конструкції,  
ІТОБ,  матеріалознавство, виробнича 
база  будівництва (заочне відділення)



Залуцька Антоніна Миколаївна

Освіта:  Чернівецький будівельний        
технікум 

Фах за освітою: технік-будівельник

Посада:  майстер виробничого                
навчання 1 категорії  14 тариф-
ного  розряду

Педагогічний  стаж роботи:  52 роки

Дисципліни, які  викладає: Виробниче 
навчання підготовки кваліфікованих
робітників за  професією: штукатур, 
лицювальник-плиточник, маляр         



Скрипчук Софія Петрівна

Освіта:  Чернівецький будівельний        
технікум 

Фах за освітою: технік-будівельник

Посада:  майстер виробничого                
навчання 2 категорії  14 тариф-
ного  розряду

Педагогічний  стаж роботи:  40 років

Дисципліни, які  викладає: Виробниче 
навчання підготовки кваліфікованих
робітників за  професією: штукатур,      
лицювальник-плиточник, маляр         



Кот Катерина Дмитрівна

Освіта:  Глухівський педагогічний       
університет

Фах за освітою: вчитель трудового     
навчання, креслення

Посада:  майстер виробничого                
навчання 2 категорії  14 тариф-
ного  розряду

Педагогічний  стаж роботи:  34 роки

Дисципліни, які  викладає: Виробниче 
навчання підготовки кваліфікованих
робітників за  професією: штукатур,      
лицювальник-плиточник, маляр         



Ковтуник Марія Степанівна

Освіта:  Харківський індустріально- пе
дагогічний технікум 

Фах за освітою: технік-сантехнік

Посада:  майстер виробничого                
навчання 2 категорії  14 тариф-
ного  розряду

Педагогічний  стаж роботи:  31 рік

Дисципліни, які  викладає: Виробниче 
навчання підготовки кваліфікованих
робітників за  професією: штукатур,      
лицювальник-плиточник, маляр         



Бобела Надія Миколаївна

Освіта:  Глухівський педагогічний       
університет

Фах за освітою: вчитель трудового     
навчання, креслення

Посада:  майстер виробничого                
навчання 2 категорії  14 тариф-
ного  розряду

Педагогічний  стаж роботи:  16 років

Дисципліни, які  викладає: Виробниче 
навчання підготовки кваліфікованих
робітників за  професією: штукатур,      
лицювальник-плиточник, маляр         



Напрямки роботи циклової комісії 
будівельних дисциплін

1. Підвищення науково-теоретичної компетентності 
викладачів та майстрів виробничого навчання.

2. Впровадження в практику роботи мультимедійних 
засобів навчання.

3. Глибоке вивчення вимог нормативно-правової бази 
викладання дисциплін.

4. Удосконалення професійного рівня викладачів та 
майстрів виробничого навчання.

5. Розвиток пізнавальних інтересів і здібностей учнів 
на уроках спецпредметів.

6. Здійснення міжпредметних зв′язків, обмін досвідом.
7. Вибір оптимальних форм і методів контролю 

навчальних досягнень учнів при вивченні 
спецпредметів.



Завдання та функції циклової 
комісії

 готувати кваліфікованих фахівців, що мають теоретичні
знання та практичні навички відповідно до вимог КХ;

 поєднувати теорiю i практику;
 передавати студентам необхiдний обсяг знань i вмінь;
 готувати сучасного фахівця-будівельника, озброєного

знаннями новітніх технологій будівельної галузі;
 привчати учнів та студентів до систематичної роботи над

собою, формувати вмiння користуватися набутими
знаннями в умовах ринкової економіки;

 розвивати вміння приймати нестандартнi рішення з
особистою вiдповiдальнiстю за справу;

 систематично працювати над вдосконаленням власної
професійної майстерності.



Навчальні аудиторії
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