
Звіт 

про роботу циклової методичної комісії будівельного профілю 

за 2021-22 навчальний рік 

Організаційна робота 

Протягом 2021-2022 навчального року циклова методична комісія педагогічних працівників будівельного 

профілю працює згідно затвердженого плану роботи.  

Плануюча документація з дисциплін, предметів профтехциклу  і виробничого навчання була розроблена 

викладачами і майстрами виробничого навчання, розглянута і схвалена на засіданні циклової методичної 

комісії.   

На даний час склад циклової методичної комісії – 15 членів, з  яких 9 викладачів спецдисциплін і 6 майстрів 

виробничого навчання. Згідно кваліфікації члени комісії мають:  

Викладачі: 

- спеціалісти вищої категорії – 3, з них:  викладач-методист – 1; старші викладачі - 2; 

- спеціалісти першої категорії - 4; 

- спеціалісти другої категорії - 1; 

Майстри виробничого навчання: 

-  14 розряд -1, педагогічне звання майстер виробничого навчання 2 категорії -1. 

- 13 розряд - 3; 

- 12 розряд – 1; 

- 11 розряд -1. 

 

Методична робота 

Розробка методичних видань: заплановано - 17 методичних видань, здано – 16 методичних видань. 

- по вищій освіті: заплановано - 8, здано – 9, це 1 електронний підручник, 2 посібники, конспект 

лекцій -2, методичні вказівки до контрольних робіт - 1, методичні вказівки практичних робіт -2, 

методичні вказівки до проходження переддипломної практики – 1, збірник тез конференції -1. 

- по профтехосвіті - заплановано - 8, здано – 7, це методичні розробки тем – 2, методичні 

розробки уроків – 3, методична розробка до написання дипломних робіт – 1, методична розробка до 

проведення пробних кваліфікаційних атестацій – 1. 

Читання доповідей: заплановано взяти участь у: 

1. науково-практичному семінарі на тему: Особистісне зростання педагога як запорука успішної реалізації 

методичної мети» жовтень 2021 року  - 5 членів комісії, взяли участь – 4 членів комісії; 

2. науково-практичному семінарі на тему: Шляхи формування компетентностей здобувачів освіти»  

лютий 2022 року – 5 членів комісії, взяли участь – 5 членів комісії; 

3. науково-практичному семінарі на тему: «Формування системи професійно-практичних компетенцій 

фахівців» – 5 членів комісії, учасники готують доповіді. 

Взаємовідвідування уроків відбулося частково із за впровадження дистанційного навчання. 

Атестація членів комісії. 

В цьому навчальному році проходили атестацію майстер виробничого навчання Єлізарова Н.Ф, якій 

встановлено 12 кваліфікаційних розряд; Шмаль О.Ф. встановлено кваліфікаційну категорію  «спеціаліст 

першої категорії»; Герасимик-Чернова Т.П. на підтверджено встановлення вищої категорії методиста. 

Проведений тиждень профтехосвіти, :  

- відкритий урок з матеріалознавства в групі 21 тема «Портландцемент та його різновиди», викладач 

Данилік С.М.;    

- брей-ринг в групі 10 викладач Герасимик-Чернова Т.П., майстер в/н Арендарчук С.М., Гладь О.П.; 

- вікторина в групах 21, 31 майстри в/н Кух Б.І., Кух С.М. 

Проведений тиждень будівельника, під час якого були проведені: студентська науково-практична 

конференція «Сучасні матеріали та технології в будівництві», керівники Оласюк В.С., Шмаль О.Ф., Герасимик-

Чернова Т.П., Масюк В.П., Данилік С.М., Мінєєва Т.Л.;  круглий стіл «Велике руйнівництво: втрати 

будівельного фонду України під час війни. Відбудова України» презентували свої доповіді Шмаль О.Ф., 

Герасимик-Чернова Т.П., Оласюк В.С., Данилік С.М.; онлайн майстер-класи в робітничих групах, представила 

Арендарчук С.М., Гладь О.П.; майстер-клас на тему «Ліпнина для оформлення інтер’єру» викладач Мінєєва 

Т.Л.; онлайн-презентація на тему «Сім чудес України». 

Взяли участь в обласних онлайн-методобєднаннях в листопаді 2021 року та в квітні 2022 року. 



Навчальна робота 

Протягом навчального року педпрацівниками поповнювалась матеріально-технічна база кабінетів, 

майстерень, лабораторій та методична база дисциплін і предметів. 

Згідно внутрішнього наказу в І семестрі директорські контрольні роботи не передбачались. 

В другому семестрі ДКР буде проводитись з дисципліни Кольороведення в групі 32-тб викладач Мінєєва Т.Л. 

На належному професійному і кваліфікаційному рівні проводились виробничі практики в І семестрі: 

- в групі 21 за професією муляр 2-3 розряду, в групі 31 за професією штукатур 2-3 розряду; технологічна 

практика в групі 42-тб. Після кожної практики проводились кваліфікаційні пробні роботи, поетапна 

кваліфікаційна атестація або захист.  Група 42-тб: успішність –100%, якість знань –  75 %; група 21: з 

ПКА -успішність – 100%, якість знань – 63%, з ПКР успішність – 100%, якість знань – 56%,  ;  група 31: 

ПКА успішність – 100%, якість знань – 43%,  з ПКР успішність – 100%, якість знань – 52%  

Практики проходили в коледжі та на підприємствах. Під час практики, а також  виробничого навчання  і 

індивідуально учні виконували ремонтні роботи в гуртожитку, навчальному корпусі. 

Зароблено грошей: група 31 – 5000 грн; 

                                     група 21 – 3864 грн., 50% яких перераховано в коледж. 

- в ІІ семестрі проведені практики в коледжі в групі 10 за професією штукатур 2-3 розряду, в групі 31 за 

професією маляр 2 розряду, в групі 10 за професією маляр 2 розряду; геодезична практика в групі 22-

БЦІ-ф, 

 22-БЦІ-с; макетна практика в групі 32-тд, переддипломна практика в групі 42-тб. Після практик 

проводились кваліфікаційні пробні роботи, поетапна кваліфікаційна атестація або захист. 

Зароблено грошей: гр.10 – 3421,25 грн, 50% з яких перераховано в коледж. 

На даний час практику проходять: в групі 31 за професією маляр 3 розряду, в групі 10 за професією маляр 3 

розряду; технологічна практика в групі 32-тд, навчальна практика в групі 22-БЦІ-ф, 22-БЦІ-с в коледжі і на 

підприємствах.  

Під час практики здобувачі освіти виконують ремонтні роботи в гуртожитку (ремонт кабінетів на п’ятому 

поверсі, ремонт і оформлення конферензалу, тощо), навчальному корпусі. 

Протягом року вивчався стан викладання дисциплін «Кольороведення» і «Економіка будівництва» та якість 

досягнень здобувачів освіти, викладачі Мінєєва Т.Л. та предметів «Технологія кам’яних робіт» викладач 

Масюк В.П., «Технології малярних робіт» викладач Данилік С.М. 

Профорієнтаційна робота. 

Циклова методична комісія взяла участь у онлайн-тижні відкритих дверей підготовивши відео-презентацію 

спеціальності коледжу, відео-презентацію робітничих професій, буклети. 

Наукова робота 

Всі члени комісії проходять курси підвищення кваліфікації на різних платформах онлайн і офлайн. 

 

№н/п Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Кількість  

годин 

Вид, тема Сертифікат  

№, дата 

 

Єлізарова Н.Ф. 

1. Прометеус 30 годин Он-лайн курс: Медіаграмотність: 

Практичні  навички 

Сертифікат від 

12.10.2021р. 

Кух С.М. 

1. Прометеус  45год. Он-лайн курс:  

Інформаційна гігієна. Як розпізнати 

 брехню в соцмережах в інтернеті та 

 на телебаченні 

Сертифікат від 

07.10.2021р 

 ТОВ «Снєжка- Україна»  4 год. «Практичне використання 

лакофарбових матеріалів ТМ 

«Sniezka» та технологій Групи 

Сертифікат 

11.02.2022 рік 



компаній «Sniezka» 

                                                                                                   Хрупчик Є.З. 

                                                                                           Гладь О.П.    

1. Прометеус  60год. Он-лайн курс:  

Медіаграмотність для освітян 

Сертифікат від 

29.09.2021р 

 

2 ТОВ «Снєжка- Україна»  4 год. «Практичне використання 

лакофарбових матеріалів ТМ 

«Sniezka» та технологій Групи 

компаній «Sniezka» 

Сертифікат 

11.02.2022 рік 

                                                                                          Арендарчук С.М. 

1. Рух освіта 15год. Он-лайн курс:  

Проведення інтерактивних занять у  

застосунку Microsoft TEAMS 

Сертифікат від 

18.10.2021р 

Кух Б.І. 

1. Прометеус  45год. Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті та на телебаченні. 

від 05.10.2021 

р. 

Герасимик-Чернова Т.П. 

1  

ОП «Соціальна 

перспектива» 

3 год. «IT та веб-технології в інклюзивному 

освітньому середовищі» 

Сертифікат № 

ZBJBOC-CE 

000095 від 

30.07.2021 р. 

2 ТОВ «Снєжка- Україна»  4 год. «Практичне використання 

лакофарбових матеріалів ТМ 

«Sniezka» та технологій Групи 

компаній «Sniezka» 

Сертифікат 

11.02.2022 рік 

3 Всеосвіта 

 

2 год. Особливості адаптації та модифікації 

освітнього процесу  в контексі 

інклюзивного навчання 

Сертифікат 

SX790500, від 

27.10.2021р. 

4 Комплексна програма з 

удосконалення кар’єрних 

навичок розробили CSR 

Ukraine, експертна 

організація Центр 

«Розвиток КСВ», в 

рамках Платформи 

розвитку кар’єри Career 

Hub за підтримки 

UNFPA, Фонду ООН у 

галузі народонаселення 

та Міністерства освіти і 

науки України  

10 годин Курс «Навички для успішної 

кар`єри» 

Сертифікат № 

102021052 від 

10.10.2021р. 

5 Регіональний навчально-

практичний центр 

КНАУФ на базі Луцького 

ВПУ 

будівництва та 

архітектури  

16 год За програмою: Зведення каркасної 

будівлі із панелей ЛСТК з 

використанням комплектних систем 

Кнауф. Монтаж перегородки з 

Аквапанелі, 

сертифікат від 

03.02.2022р.,  

6 МОН України,  

Академія Української 

преси 

12 год. Абетка вакцинації чи освітнє 

щеплення від дезінформації: від А до 

Я» 

Сертифікат 

АУР-

АВЕТКА-

1617 від 

02.11.21р. 



7 ТзОВ «МЦФЕР-Україна» 1 година «Підвищення кваліфікації: як 

планувати та визначати результати» 

Сертифікат 

від 

08.12.2021р. 

Данилік С.М. 

1 Платформа ВСЕОСВІТА 

 

2 

(0,06 

кредиту 

ЄКТС) 

«Вебінар» (дистанційно) на тему: 

«Figma - сучасний інструмент для 

створення якісних методичних 

матеріалів. Від ідеї до реалізації» 

Сертифікат

№ RS834688 

від 23.10.2021 

року 

2 Вінницький інститут 

ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини 

«Україна» за організації 

ГО «Соціальна 

перспектива» 

30 Курс дистанційного навчання 

«Інклюзія та дистанційне навчання»  

Сертифікат 

№ ISO51Y-

CE000432P 

01/11/2021-

05/11/2021 

року 

3 МОНУ НМЦ вищої та 

фахової передвищої 

освіти. 

16 Підвищення кваліфікації голів 

циклових комісій закладів фахової 

передвищої освіти «Інноваційна 

педагогічна діяльність в закладах 

фахової передвищої освіти», МОНУ 

НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти. 

Сертифікат № 

38282994/ 

4712-21 

10.12. 2021 

року 

4 НМЦ ПТО у Волинській 

області 

М. Луцьк 

2 

(0,07 

кредиту 

ЄКТС) 

Регіональний навчально-практичний 

семінар «Навчальні проекти. Коротко 

про головне» та вдосконалила 

професійно-педагогічні, 

інформаційно-цифрові компетенції з 

впровадження навчальних проектів в 

освітній процес ЗП(ПТ)О 

Сертифікат 

№С-609 від 

18.02.2022 року 

5 ТОВ «Снєжка- Україна»  4 год. «Практичне використання 

лакофарбових матеріалів ТМ 

«Sniezka» та технологій Групи 

компаній «Sniezka» 

Сертифікат 

11.02.2022 рік 

Кух І.П. 

1 PROMETHEUS DSL 90 Онлайн-курс Наукова комунікація в 

цифрову епоху 

Сертифікат  

від 

22.07.2021р 

Масюк В.П. 

1 ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти 

» 

8 год. Всеукраїнська науково-практична 

конференція на тему: «Сучасні 

освітні середовища і проблеми 

професійної самореалізації 

педагогів» 

№12-18/289 

Від 

30.08.2021р.                                                

Мінєєва Т.Л. 

1. Прометеус 80 год. Он-лайн курс: «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» 

Сертифiкат 

вiд 

15.12.2021 р. 

Оласюк В.С. 

1 Всеосвіта обсягом - 

2 год. або 

0,06 

кредиту. 

Вебінар «Особливості адаптації та 

модифікації освітнього процесу в 

контексті інклюзивного навчання» 

Сертифікат 

BW186611 

від 27.10.2021 

2 ДІЯ обсягом - Базовий курс «Цифрові навички для Сертифікат 



НАДС 0,1 

кредиту. 

вчителів» від 01.12.2021 

3  

ТЗОВ МЦФЕР-Україна 

 Вебінар «Підвищення кваліфікації:як 

планувати та визнавати» 

Сертифікат 

від 08.12.2021 

 

Пігулко Н.З. 

1 Прометеус  30 Академічна доброчесність: онлайн – 

курс для викладачів 

Сертифікат 

від 01.12.2021 

р. 

2 Міністерство цифрової 

трансформації України 

Дія  

1 Цифрограм для вчителів Сертифікат від 

29.11.2021 р. 

Шмаль О.Ф. 

1. Прометеус 80 год Он-лайн курс: «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» 

Сертифікат від 

14.10.2021 р 

2. ЕдЕра 4 год Он-лайн курс: «Академічна 

доброчесність» 

Сертифікат від 

28.11.2021 р 

3. ЕдЕра 20 год Он-лайн курс: « Бери й роби. 

Змішане та дистанційне навчання» 

Сертифікат від 

28.11.2021 р 

4. Дія. Цифрова освіта 1 Тестування: Цифрограм для вчителів Сертифікат від 

29.11.2021 р 

Рябіїк А.М. 

1. Львівський навчально-

науковий центр 

професійної освіти 

90 Управління навчальним закладом № 21-1092 від 

22.06.2021 р. 

2. PROMETHEUS 45 Інформаційна гігієна. Як розпізнати 

брехню в соцмережах, в інтернеті та 

на телебаченні. 

№10df79d1494

5456c8500cbc5

3083b123, від 

28.09.2021 р. 

3. Міністерство цифрової 

трансформації України 

(Дія) 

3 Цифрові навички для вчителів 29.11.2021 р. 

 

У 2021 році здобувачі освіти (Авдейчик Олександр, Зоренко Сергій) посіли І-ІІІ місця в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напрямку та ІІІ місце у Всеукраїнському етапі конкурсу з проектом «Енергоефективний будинок», 2022 рік 

(Зоренко Сергій) – керівник Герасимик-Чернова Т.П. 

У міжнародних науково-практичних конференціях взяли участь Шмаль О.Ф., Герасимик-Чернова Т.П., 

Данилік С.М. 

У всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, педагогічних читаннях, круглих 

столах взяли участь Герасимик-Чернова Т.П., Данилік С.М., Масюк В.П. 

№

п\п 

Прізвища та 

ініціали 

Теми доповідей, тез 

1 

 

Данилік С.М. 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові 

тенденції розвитку науки, освіти та технологій» м. Полтава, Тема 

«»Рідке дерево» - екологічно чистий композиційний матеріал», 

Сертифікат від19.10.2021 року 

ІУ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні 

напрями досліджень в науковій та освітній діяльності», Львівський 

науковий форум, Тема «Гнучка плитка – інноваційний 

облицювальний матеріал» , 21-22 жовтня 2021 року 



2 Герасимик-Чернова 

Т.П. 
1. Перший Всеукраїнський Круглий стіл «Екологічна безпека 

держави», 16 вересня 2021 року онлайн. Тема доповіді: 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. Чернов О.В., науковий керівник 

Герасимик-Чернова Т.П. 

2. Всеукраїнська конференція  «Дуальна форма здобуття освіти: 

успіхи та проблеми другого року запровадження пілотного 

проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти 

України». Тема доповіді «ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВИХ 

МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ». 

3. Учасниця Всеукраїнського форуму «Кар'єра зі школи: 

вибір і планування», 29.10.2021р. 

4. ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-

конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та 

стратегії розвитку України». 
Конфереція проводиться за підтримки Проекту Еразмус+ «Multilevel 

Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate 

Services, Climate Change Adaptation and Mitigation /. Тема доповіді: 

«ЗАМІНА БЕТОНУ НА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ У 

БУДІВНИЦТВІ», Чернов О.В., науковий керівник Герасимик-

Чернова Т.П. 13 жовтня 2021р. 

5. Учасник методологічного семінару «РОЗВИТОК 

ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СВІТОВИЙ ТА 

ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ», 18 листопада 2021 року. 

6. Наукові педагогічні читання  «Актуальні ідеї Василя 

Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному 

освітньому просторі» (м. Луцьк, 26 лист. 2021 року, КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради). 

Тема доповіді: «Моральне виховання у педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського» 
 

3 Герасимик-Чернова 

Т.П., Масюк В.П. 
ОНЛАЙН  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  «СУЧАСНІ ОСВІТНІ СЕРЕДОВИЩА І 

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

ПЕДАГОГІВ». ТЕМА ДОПОВІДІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА, 30 вересня 2021р. 

4 Шмаль О.Ф. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові 

тенденції розвитку науки, освіти та технологій», 19 жовтня 2021 

року, тема «Звукоізоляційні матеріали». 

 

Плани на перспективу: 

1. Постійно поповнювати матеріально-технічну, методичну базу кабінетів, майстерень; 

2. Підвищувати свій професійний рівень; 

3. Покращувати рівень методичної та наукової роботи. 

В цілому роботу циклової методичної комісії вважаю задовільною. 

Голова ц.м.к                                                              Данилік С.М. 


