
Звіт
про роботу протягом 
тиж ня будівельних 

дисциплін



05.11.2018 р., з нагоди Дня української писемності та мови, викладач 
Захарук О.В. у групі М-21,23 провела відкриту виховну годину : «Сила слова 

або отрута лихослів'я».



Надзвичайно актуальна 
тематика заходу та вдало 
підібраний матеріал 
зацікавили не лише 
студентів, а й присутніх 
викладачів та майстрів 
виробничого навчання. 

Епіграфом заходу стали 
слова геніальної української 
поетеси Ліни Костенко:



Мета заходу: 

• профілактика та корекція 
лихослів'я в учнівському середовищі; 

• формування негативного 
ставлення до лихослів'я шляхом 
надання інформації про його вплив 
на здоров’я та розвиток 
особистості та про значення і силу 
слова в житті людини; 

• удосконалення вміння керувати власними емоціями, контролювати гнів, 
поважати почуття інших; 

• виховання свідомого ставлення до 
своїх мовленнєвих вчинків та прагнення 
до адекватного вираження власних 
почуттів, морального саморозвитку та 
самовдосконалення. 



06.11.2018 р. – Залуцька А.М. провела урок виробничого навчання в групі РО-31

за темою: «Підготовка бетонних поверхонь під наклеювання шпалер». 

Мета уроку – навчити технологічних операцій при підготовці бетонних 
поверхонь 

під наклеювання шпалер. 
Майстер доступно та аргументовано 
пояснив навчальний матеріал 
з чітким дотриманням структури уроку.



07.11.2018 р. – Захарук О.В. провела урок теоретичного 
навчання з матеріалознавства в групі М-11 за темою:

«Штучні кам'яні матеріали на основі мінеральних 
в'яжучих. Залізобетон». 

Мета уроку – ознайомити студентів з номенклатурою штучних виробів, 
розглянути суть попередньо напруженого залізобетону, закріпити 
отримані знання з предмету «Виробнича база будівництва» по питанню 
способів виробництва збірного залізобетону. Викладач розробила 
презентацію до цієї теми, доступно пояснила даний матеріал, 
використала навчальне відео, що дало можливість студентам наочно 
ознайомитись з матеріалом. Були використані міжпредметні зв'язки.



08.11.2018р. – Скрипчук С.П. провела урок виробничого навчання в 
групі РО-11 за темою: «Накидання розчинової суміші кельмою з 
сокола способом «зліва-направо» на нижню частину стіни». 

Мета уроку – формувати первинні уміння 
і навички накидання розчинової суміші 
кельмою з сокола способом зліва направо на 
нижню частину стіни.  

Майстер доступно та аргументовано 
пояснила навчальний матеріал з чітким 
дотриманням структури уроку. 
Використала плакати на дану тему.  



Мікроклімат заняття 
сприяв засвоєнню нових 
знань та активації 
пізнавальної активності 
учнів.



09.11.2018р. – Захарук О.В., Захарук П.В. та студенти групи М-21 
провели наукову конференцію на тему:

«Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії». 



Мета конференції – обговорити 
проблеми та перспективи розвитку 
використання відновлювальних 
джерел енергії для електро- і 
теплопостачання країни за рахунок 
енергії сонця, вітру, 
гідроенергетичних і біоенергетичних 
ресурсів, тепла землі, а також 
реалізації заходів для 
енергозбереження та 
енергоефективності.



Вступне та заключне слово мала викладач
Захарук О.В. 
Студенти групи М-21:
Богородецький Юрій, 
Угрин Любомир,
Левко Микола, 
Пульковський Михайло та 
Стець Юрій 
виступили з доповідями, в яких поділились 
своїми дослідженнями відносно переваг і 
недоліків певного виду альтернативної 
енергії



Викладач ЗахарукП.В. виступив з рекомендаціями щодо 
енергозберігаючих заходів та енергоефективності. 

Конференція пройшла цікаво, 
доповненням доповідей були
презентації та 
роздатковий матеріал. 





Підсумки тижня викладачі та майстри 
виробничого навчання циклової комісії 
будівельних дисциплін провели після конференції у 
формі круглого столу, під час якого обговорили 
всі проведені заходи, поділилися враженнями та 
новими ідеями.

Голова циклової комісії будівельних дисциплін
Захарук О.В.
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