
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор державного  

навчального закладу «Сумське   

міжрегіональне вище професійне училище»  

__________ В.О.Камишанська 

«__» __________ 2020 р. 

 

ПЛАН  

роботи Будівельного навчально-практичного центру з упровадження  

інноваційних технологій Державного навчального закладу 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище» включаючи структурні підрозділи:                       

Регіональний навчально-практичний будівельний центр; Навчально-практичний центр за професією                      

« Монтажник гіпсокартонних конструкцій» за технологіями ТДВ « Сініат» 

на 2020 рік 

№ 

з/п 

Найменування заходів Місце  проведення Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання  

Організаційна робота 

1 

Заключення угоди зі школами міста 

Суми щодо проведення елективного 

курсу. 

Сумські загальноосвітні 

школи 
Січень-лютий 

Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР,  

Ганицька О.О. заступник 

директора з НВР, 

майстри в/н 

 

2. 
Провести екскурсії на будівельний 

майданчик міста ,для ознайомлення з 

сучасними виробничими технологіями 

та матеріалами 

ТДВ « Фарбекс» 
Вересень-

жовтень 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

 



Організація проведення підвищення кваліфікації, стажування за професіями, які є в НПЦ 

3. 

Проведення курсів підвищення 

кваліфікації для представників 

будівельних організацій області  

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат» 

Протягом 

року 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

 

4 

Проведення курсів підвищення 

кваліфікації для педагогічних 

представників будівельного профілю 

області 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат»; 

Протягом 

року  

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

 

5. Організація та проведення курсів з 

охорони праці ,для дорослого 

населення регіону: 

-робота на висоті-понад 1.3 метра; 

-верхолазні та скелелазні роботи; 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат» 

Протягом 

року 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

 

6. Провести навчання студентів 

Сумського будівельного коледжу за 

спеціальностями будівельного 

напрямку: 

Штукатур;маляр;лицювальник-

плиточник; монтажник гіпсокартонних 

конструкцій; 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат 

Травень-

червень 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

 

7. Провести навчання студентів 

Сумського національного аграрного 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 
Травень-

Ганицька О.О., 

заступник директора з 
 



університету за спеціальностями 

будівельного напрямку: 

Штукатур; маляр; лицювальник-

плиточник; монтажник гіпсокартонних 

конструкцій; 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат 

червень НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

8. Провести навчання слухачів з числа 

незайнятого населення  за 

спеціальностями будівельного 

напрямку: 

Штукатур; маляр; лицювальник-

плиточник; монтажник гіпсокартонних 

конструкцій;Монтажник систем 

утеплення; Монтажник 

металопластикових конструкцій; 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат 

Протягом 

року 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

 

9. Провести навчання слухачів з 

отриманням ваучеру , за 

спеціальностями будівельного 

напрямку: 

Штукатур; маляр; лицювальник-

плиточник; монтажник гіпсокартонних 

конструкцій; Монтажник систем 

утеплення; Монтажник 

металопластикових конструкцій; 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат 

Протягом 

року 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

 

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

10 

Проведення семінару-практикуму: « 

Особливості застосування та 

експлуатації матеріалів ТМ « Церозит» 

для гідроізоляції ,спеціальні 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ; 

Березень 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

 



добавки,розчинові суміші,нові фасадні 

фарби ТМ « Церозит» 

 майстер 

11. 

Проведення тренінгу для 

представників бізнес структур регіону 

та учнів професійних(професійно-

технічних) навчальних закладів 

м.Суми з теми:» Нові системні 

рішення в утепленні фасадів 

матеріалами ТМ « Церозит» 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ 

травень 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

 

12. 
Проведення семінару» Сучасні фарби 

в інтер’єрі « матеріалами  ТМ « 

Файдаль» 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ 

вересень  

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

 

13. 

Сучасні технології використання 

сухих сумішей та гіпсокартонних 

конструкцій.тренінг з представниками  

компанії ТДВ « Сініат»для 

роботодавців,соціальних партнерів  

будівельної галузі м.Суми 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат» 

жовтень 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

 

Профорієнтаційна робота 

14 

Проведення елективного курсу 

«Школа ремонту» для учнів 

навчальних закладів міста та області з 

метою їх професійної орієнтації: 

 

1. Декор приміщень матеріалами 

ТМ «Ceresit» 

2. Творчість в малярних роботах із 

застосуванням інноваційних 

матеріалів ТМ « Файдаль» 

3. Елементи системи утеплення 

будівель із застосуванням 

матеріалів ТМ «Полімін» 

4. Лайфаки гіпсових робіт із 

Сумські загальноосвітні 

школи 

Січень-

травень 

 

Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР,  

Ганицька О.О. заступник 

директора з НВР, 

Педагогічні працівники 

 



матеріалів « Сініат»  

 

15 

Проведення конкурсу професійної 

майстерності за професією 

«Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій»  серед учнів ДНЗ 

«Сумське міжрегіональне ВПУ» (гр.. 

№ 18,28)(підготовка робочих 

мфсцьдля проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу з професії « 

Штукатур» 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

НПЦ « Монтажник ГКК» 

ТДВ « Сініат» 

І поверх учбових майстерень 

Лютий-

березень 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР 

Майстри в/н  груп 

будівельного  профілю 

 

16 
Проведення І етапу Всеукраїнського 

конкурсу з професії « Штукатур»(гр. 

28;30) 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Регіональний НПБЦ  

Березень 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю., 

старший майстер 

Пилипенко Є.І., 

Литвинченко А.І., 

майстри в/н 

 

17 Проведення ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу з професії « Штукатур» 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище» 

5-7 травня 

2020 

Адміністрація 

ДНЗ«Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище»; 

Організаційний. комітет 

конкурсу 

 



 

18 

Організація і проведення 

профорієнтаційного фестивалю:           

« Місто професій»(із залученням 

роботодавців,соціальних 

партнерів,спонсорів) 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище» 

11 Квітня 

Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР,  

Ганицька О.О. заступник 

директора з НВР, 

Педагогічні працівники 

 

19 
Відвідування Дня відкритих дверей: 

- СНАУ (Будівельна кафедра); 

- Сумський будівельний коледж; 

СНАУ 

СБК 

Травень 

Травень; 

Жовтень; 

Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР,  

Ганицька О.О. заступник 

директора з НВР, 

Педагогічні працівники 

 

Розроблення навчально-методичного, інформаційного супроводу 

20. 
Організувати взаємовідвідування 

уроків професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки  

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище» 

 

Протягом 

року 

Голови ЦК; методист 

Русанова О.І. 
 

21. Провести відкриті уроки виробничого 

навчання 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище» 

 

Протягом 

року 

відповідно до 

плану роботи 

ЦК 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер; 

Майстри в\н 

 

22. 

Брати участь у засіданні творчої групи 

викладачів спецдисциплін та майстрів 

в\н будівельного профілю з теми:        

« Розробка пакету документів олімпіад 

них завдань з професії « Лицювальник 

плиточник» 

 
Протягом 

року 

Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НВР,  

Пилипенко Є.І.Завідуюча 

майстернею 

 

 

Надання виробничих послуг 

23. Розширити перелік платних послуг,що  Протягом 
Ганицька О.О., 

заступник директора з 
 



можуть надаватися закладом освіти року НВР, 

Черняк О.Ю. старший 

майстер 

Оновлення навчально-матеріальної бази 

24. 

Організація і проведення творчої 

майстерні (роботи)  учнів  за 

професією «Штукатур»; 

 

Майстерня  штукатурів 
Протягом 

року 

Черняк О.Ю., старший 

майстер 
 

25. 

Створити у навчальній майстерні з 

професії « Монтажник системи 

утеплення будівель»  робочі місця для 

відпрацювання вправ з монтажу 

зовнішнього кута будівлі. 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище» 

Навчальні майстерні 

До 2021 року 

Адміністрація; 

Пилипенко Є.І.Завідуюча 

майстернею 
 

26. 

Обладнати місця для проведення 

лабораторно –практичних робіт в 

лабораторії « Будівельні матеріали і 

вироби» 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище 

професійне училище» 

Навчальні майстерні 

До 2021 року 

Адміністрація; 

Пилипенко Є.І.Завідуюча 

майстернею 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи                                                                  О.О.Ганицька 


