
ПЛАН  ЗАСІДАНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

№ 
п/п 

 
Зміст заходів 

Термін 
Виконан 

ня 

 
Виконавці 

Відмітка 
про 

виконання 
ЗАСІДАННЯ № 1 

1 Обговорення і затвердження  плану роботи комісії 

на 2015 – 2016 н.р. 

 

 

 

 

 
27.08.15 

 

 

 

 

 
Губар Л.С. 

  

2 Обговорення та затвердження робочих навчальних 

програм з дисциплін, які викладаються членами  

комісії  
3 Обговорення та затвердження індивідуальних 

планів роботи членів комісії 
4 Обговорення та затвердження завдань на курсове 

проектування з ТіОБВ, курсові роботи з 

реконструкцій будівель і споруд та економіки 

будівництва. 
5 Обговорення та затвердження  планів роботи 

кабінетів та  гуртків 
6 Різне 

ЗАСІДАННЯ № 2 
1 Перевірка виконання рішень попереднього 

засідання 

 

 

 

 
16.10.15 

Губар Л.С. 
  

2  Обговорення проблем, над якими буде працювати 

комісія в навчальному році 

 

 
Губар Л.С. 

Члени комісії 
 

 

3  Обговорення недоліків виявлених у процесі  

захисту ДП 
4 Обговорення та затвердження завдань для 

проведення ККР і курсового проектування для 

студентів денного відділення 
5  Методичне забезпечення КП та ДП 
6 Підготовка матеріалів для проведення 

олімпіад та тестового контролю знань з дисциплін 
 

7 Затвердження тем та завдань для дипломного 

проектування  заочного відділення 
 

8 Різне  

ЗАСІДАННЯ № 3 
1 Перевірка виконання рішень попереднього 

засідання 
 

 

 

 
20.11.15 

Губар Л.С. 
  

2 Розгляд екзаменаційної документації 
3  Аналіз та обговорення успішності навчання 

студентів та пропуску ними занять без поважних 

причин 

Губар Л.С. 

Члени комісії 

4 Розглянути та затвердити  індивідуальні завдання 

на виробничу та переддипломну практику 
Губар Л.С. 

Члени комісії 
5 Різне  

ЗАСІДАННЯ № 4 
1 Перевірка виконання  рішень попереднього 

засідання 
 

 

 
18.12.15 

Губар Л.С. 
  

2 Стан  методичного забезпечення курсового та 

дипломного проектування викладачами комісії 
Технологи, 

економісти 
3 Обговорення та затвердження тем завдань на 

курсове проектування з ТіОБВ для студентів 

заочного відділення 
Губар Л.С. 

4 Різне  

ЗАСІДАННЯ № 5 
1. Перевірка виконання  рішень попереднього 

засідання 
 

 

 
15.01.16 

Губар Л.С. 

   

2. Аналіз дипломного проектування, обговорення 

недоліків по заочному відділенню 
3 Обговорення та затвердження планів роботи 



кабінетів і гуртків на ІІ семестр 
4. Різне    

ЗАСІДАННЯ № 6 
1. Перевірка виконання рішень попереднього 

засідання 
 

 

 

 
19.02.16 

Губар Л.С. 

  

2. Організація і проведення декади дисциплін 
циклової комісії 

3 Ознайомлення і схвалення  методрозробок та 

конкурсних робіт з дисциплін комісії 
Члени комісії 

4. 
5. 

Розгляд завдань на ДП по денному відділенню 
Різне 

ЗАСІДАННЯ № 7 
1. Перевірка виконання рішень попереднього 

засідання  

 

 
18.03.16 

Губар Л.С. 
   

2. Організація ДП на денному відділенні 
3. Обговорення відкритих занять, розгляд 

методичних розробок Члени комісії 
4. Різне  

ЗАСІДАННЯ № 8 
1. Перевірка виконання рішень попереднього 

засідання 
 

 

 

 
15.04.16 

Губар Л.С. 

  

2. Розгляд та затвердження екзаменаційної 

документації. 
3. Підсумки проведення декади дисциплін циклової 

комісії 
4.  Аналіз та обговорення успішності студентів та 

пропуску занять без поважних причин Члени комісії 
5. Різне 

ЗАСІДАННЯ № 9 
1.  Перевірка виконання рішень попереднього 

засідання 
 

 

 

 
20.05.16 

Губар Л.С. 
  

2. Стан підготовка викладачів до здачі річної 

документації 
Губар Л.С. 

3. Обговорення та затвердження екзаменаційних 

матеріалів по фаховій справі  на вступні екзамени 

в 2016 році 
Губар Л.С., 

Члени комісії 
4. Різне 

ЗАСІДАННЯ № 10 
1. Підсумки роботи комісії за 2015 – 2016 навчальний 

рік 
 

 
17.06.16 

Губар Л.С. 
   

2 Підведення підсумків рейтингу викладачів комісії 

та рейтингу циклової комісії. 
Губар Л.С. 

Члени комісії 
2.  Розподіл педнавантаження на наступний 2016– 

2017  навчальний рік Голова комісії 
3. Різне 

 



ПРОТОКОЛ №1 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від  27 серпня 2015 року 

 

Присутні: Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко А.Ю.,   

Семенченко П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., 

Гончаров М.С. 

Відсутні:  Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю., Циба П.С., Чиж Л.Л., Сергеєва Т.І. 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення і затвердження плану роботи комісії на 2015 – 2016 н.р. 

2. Обговорення і затвердження робочих навчальних програм з дисциплін, які 

викладаються членами комісії. 

3. Обговорення і затвердження індивідуальних планів роботи членів комісії. 

4. Обговорення і затвердження завдань на курсове проектування  з ТіОБВ, курсові роботи 

з реконструкцій будівель і споруд, економіки будівництва. 

5.Затвердження планів роботи кабінетів і гуртків на І семестр. 

6. Затвердження ККР з дисциплін технологічної комісії. 

7.Різне. 

Слухали: Губар Л.С. про  план роботи комісії  на 2015–2016 навчальний рік  та про 

основні напрямки роботи навчальних кабінетів, про організацію проведення дипломного 

проектування та захисту дипломних проектів, про проблеми  тестового контролю і оцінки 

знань студентів, про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів комісії 

 Гончаров М.С. про зміну графіка навчального процесу та модульно–рейтингове 

навчання студентів та його ефективність, про завершення роботи над створенням 

електронної версії  навчально–методичного комплексу з дисциплін, про виховання 

студентів. 

  Газукіна М.Д. про проблеми проходження виробничої, технологічної та 

переддипломної  практик студентами денного відділення.  

Виступили:   
І. Викладачі комісії  про  індивідуальне планування  роботи на навчальний рік. 

ІІ.   Ходарченко О.Г., Гончаров М.С. про теми завдань на курсове проектування  з 

ТіОБВ. 

ІІІ. Зав. кабінетами про плани роботи кабінетів та гуртків: 

Губар Л.С., Чиж Л.Л., Усачов Є.М, Левочко А.Ю., Бардаченко Т.М.,  

Гончаров М.С. 

Ухвалили:  

1. Затвердити план роботи циклової комісії на 2015–2016 навчальний рік 

2. Затвердити індивідуальні плани роботи викладачів комісії. 

3. Затвердити завдання на  курсове проектування  з технології і організації 

будівельного виробництва, на курсову роботу з реконструкцій будівель і споруд, з 

економіки будівельного виробництва для студентів 4 курсу денного відділення. 

4. Затвердити завдання на дипломне проектування для студентів заочного 

відділення. 

5. Затвердити плани роботи кабінетів. 

6. Затвердити плани роботи гуртків. 

7.Затвердити ККР з дисциплін технологічної комісії. 

 8.Перелік тем на виконання курсових проектів з ТіОБВ, курсових робіт з ББіС та 

економіки будівництва до протоколу додаються. 

 

 

        Голова комісії                                                Л.С. Губар 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від 16 жовтня 2015 року 

 

Присутні: Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко А.Ю.,   

Семенченко П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., 

Гончаров М.С., Сергеєва Т.І. 

Відсутні:  Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю., Циба П.С., Чиж Л.Л. 

 

Порядок денний: 

1.Перевірка виконання рішень попереднього засідання. 

2. Обговорення проблем, над якими буде працювати комісія в поточному навчальному 

році. 

3.Обговорення недоліків виявлених у процесі захисту ДП. 

4.Обговорення та затвердження завдань для  проведення  ККР і курсового проектування з 

ТіОБВ  та курсову роботу з економіки будівництва для студентів денного відділення.  

5. Методичне забезпечення КП та ДП. 

6.Підготовка матеріалів для проведення олімпіад та тестового контролю знань з 

дисциплін. 

7. Затвердження  тем та завдань для ДП заочного відділення. 

 8. Різне.  

 

Слухали:  1.Губар Л.С. про перевірку виконання попереднього засідання. 

Ухвалили: заслухавши підсумки виконання рішень попереднього засідання наголосити 

викладачам Сергеєвій Т.І., Цибі П.С., Гончаровій Н.М., Левочко А.Ю.,  які несвоєчасно 

оформили відповідну документацію (індивідуальні плани), негайно підписати і здати. 

Термін виконання: до 25.10.15р. Взяти до відома рекомендації щоб своєчасно оформяли 

відповідну документацію: індивідуальні плани, плани гуртків та  кабінетів; обновляли 

посеместрово методичні куточки. 

Слухали : 2. Губар Л.С. про обговорення проблем, над якими буде працювати комісія в 

поточному навчальному році. 

Ухвалили : заслухавши пропозиції голови циклової комісії про перелік проблем, над 

якими повинна працювати циклова комісія, члени комісії вирішили виділити такі 

проблеми: 

Забезпечення реалізації професійних потреб студентів через 

індивідуально -зорієнтовану систему навчального процесу коледжу. 

 Формування конкурентноспроможної особистості із постійною потребою  самореалізації 

та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і   почуттям відповідальності 

за долю України. 

 Формування особистості студента, його наукового світогляду, розвиток його здібностей 

та обдарувань.  

 Робота викладачів із залученням до науково – дослідницької роботи студентів. 

 Вивчення, узагальнення, пропагування кращого педагогічного досвіду. 

 Поліпшення гурткової роботи та практичного навчання. 

 Підготовка студентів до подальшої освіти й трудової діяльності. 

Слухали:  Гончарова М.С. про недоліки виявлені у процесі захисту ДП денного 

відділення.  

Ухвалили:   

1.Керуватися сучасними вимогами до виконання будівельних процесів при організації та 

технології будівництва в дипломному проекті.  

2.Застосовувати нові матеріали (покрівельні матеріали, утеплювач, матеріали для підлог 

та ін.) 

 3. Постійно доповнювати і обновляти навчально –методичне забезпечення курсового та 

дипломного проектування. 



 4.Інтенсивніше використовувати в навчальному процесі матеріалів   

локальної мережі (Інтернет). 

 5.Впровадження в навчальний процес новітніх технологій  в будівництві. 

Слухали:  4. Губар Л.С. про  підготовку матеріалів для проведення олімпіад та підготовку  

викладачів до складання електронного варіанту залікових завдань відповідно до 

Положення про складання тестового контролю знань в електронному варіанті, 

затвердженого директором коледжу. 

Ухвалили:   

1.Підготувати матеріали для проведення олімпіад з дисциплін: Економіка будівництва, 

ТіОБВ, Інженерна геодезія, Будівельне матеріалознавство та ін. 2.Викладачам комісії 

підготувати  тестові завдання з дисциплін та подати в електронному варіанті. 

Затвердити теми завдань на курсове проектування з технології та курсову роботу з 

економіки будівництва. Перелік тем додається. 

 

 

 

Голова комісії                                                                       Л.С. Губар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від 20 листопада 2015 року 

 

Присутні:   Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко А.Ю.,   

Семенченко П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., 

Гончаров М.С., Сергеєва Т.І. 

Відсутні: Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю., Циба П.С., Чиж Л.Л. 

 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання. 

2.Розгляд екзаменаційної документації. 

3. Аналіз та обговорення успішності навчання студентів та пропуску ними занять без 

поважних причин. 

4.Розглянути та затвердити індивідуальні завдання на виробничу та переддипломну 

практику. 

5. Різне. 

Слухали: 1. Губар Л.С. про перевірку виконання рішень попереднього засідання. 

Ухвалили:  В результаті проведення перевірки виконання рішень попереднього засідання  

передивитися та оцінити завдання на дипломне проектування для заочного відділення.  

Керівникам  дипломного проектування удосконалити завдання сучасними вимогами до 

виконання будівельних процесів при організації та технології будівництва.   

Слухали: 2. Губар Л.С. про розгляд екзаменаційної документації. 

Ухвалили:  Переоформити та обновити екзаменаційну документацію до початку сесії.  

Слухали:  3.   Губар Л.С. про негативні результати навчання та відвідування студентами 

занять без поважних причин на 4 –му курсі. 

  Пояснення студентів 4 – го курсу Мельника Ю.,Степка М.,  Сікача Є., 

Мірошниченка О., Чернова О. про низьку успішність та постійні пропуски занять. 

Ухвалили:  3.  Вище вказаним студентам звернути увагу на низький рівень успішності, до 

вказаного терміну - 11.12.15р., скласти заборгованість по дисциплінам та організувати 

себе щодо постійного відвідування занять і не пропускати їх.  

 Слухали: 4. Губар Л.С. про  необхідність розглянути індивідуальні завдання на 

виробничу та переддипломну практику. 

Ухвалили: 4.  Затвердити індивідуальні завдання на виробничу та переддипломну 

практику. 

 

 

 

Голова комісії                                                             Л.С.Губар 

 



 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від 18 грудня 2015 року 

 

Присутні: Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко 

А.Ю.,   Семенченко П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., 

Гончаров М.С., Сергеєва Т.І., Циба П.С., Чиж Л.Л. 

Відсутні: Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю. 

 

Порядок денний: 

1.Перевірка виконання  рішень попереднього засідання. 

2.Стан методичного забезпечення курсового та дипломного проектування викладачами 

комісії. 

3.Обговорення та затвердження тем завдань на курсове проектування з ТіОБВ для 

заочного відділення. 

4.Обговорення  про погодження дозвілу на перескладання семестрового заліку з 

дисципліни «Інженерна геодезія» -  викладачу Левочко А.Ю.,  на підвищену оцінку 

студенту денного відділення гр.23-Т Пищолці В.І. 

5. Різне. 

Слухали:   

1. Губар Л.С. про результати перевірки виконання рішень попереднього засідання: 

 2. Гончарова  М.С.  про стан методичного  забезпечення курсового та дипломного 

проектування викладачами комісії 

  3. Ходарченко О.Г.,Сергеєву Т.І., Цибу П.С., про теми завдань на курсове проектування з 

ТіОБВ для студентів заочного відділення.      

  4. Губар Л.С. про погодження  дозвілу на перескладання семестрового заліку з 

дисципліни «Інженерна геодезія» -  викладачу Левочко А.Ю.,  на підвищену оцінку 

студенту денного відділення гр.23-Т Пищолці В.І. 

   5. Різне. 

Виступили:    

1. Губар Л.С.  про відповідність тем   і розрахунків для курсового проектування  з 

технології і організації будівельного виробництва, що відповідають актуальним 

будівельним нормам. 

2.Глибовець Н.М. про своєчасну видачу завдань на дипломне проектування, про 

своєчасне креслення кожної частини проекту. 

          3. Гончаров М.С. про графік проведення «процентовки» кожної частини дипломного 

проекту. 

4.Ходарченко О.Г. запропонувала доопрацювати матеріали до предметних олімпіад 

на наступний рік. 

5.Газукін М.Д. про важливість написань методрозробок, що розбляються до КП та 

КР з дисциплін. 

Ухвалили: 2. Заслухавши та обговоривши стан методичного забезпечення курсового і 

дипломного проектування, викладачам комісії, які є консультантами та керівниками 

курсових та дипломних проектів, слід звернути увагу, що курсове та дипломне 

проектування є одним із видів самостійної роботи студентів під час підготовки молодших 

спеціалістів. Курсове проектування має мету закріпити і систематизувати знання 

студентів з вивчених дисциплін, розвивати у студентів навики самостійної роботи і 

навчати їх практично застосовувати одержані ними теоретичні знання при вирішенні 

питань виробничого характеру. 

До дипломного проекту висувається ряд вимог, основними з яких є : 

- цілеспрямованість у розв’язання завдань, що поставлені перед агропромисловим 

комплексом країни; 

- відповідність його сучасним умовам господарювання; 

- чіткість структури та логічність викладення матеріалів; 



- переконливість аргументації та доказовість висновків; 

- лаконічність формулювань; 

- узагальнення результатів та обґрунтованість пропонованих практичних 

рекомендацій виробництва. 

В результаті вище сказаного, слід розмножити та роздрукувати методичні вказівки, 

які вже є створеними по виконанню курсових проектів з ТіОБВ та курсової роботи з 

економіки будівництва, де б студенти самостійно вчилися  працювати над кресленнями та 

проводити розрахунки. Для виконання економічної частини дипломних проектів створити 

необхідні доповнення в методичних рекомендаціх, які б допомагали студентам працювати 

самостійно. Відповідальність за це покласти на  викладачів: Губар Л.С., Глибовець Н.М., 

Гончарову Н.М. 

                Керівникам дипломного проектування заочного відділення,  які є членами 

комісії, довести до відома студентів-дипломників графік виконання креслень кожної 

частини проекту, графік проведення «процентовок» та графік здачі проектів на рецензію. 

Ухвалили: 3.  Затвердити теми завдань на курсове проектування з ТіОБВ для студентів 

заочного відділення.  (теми додаються)  

Ухвалили: 4.  Погодити дозвіл на перескладання семестрового заліку з дисципліни 

«Інженерна геодезія» -  викладачу Левочко А.Ю.,  на підвищену оцінку студенту денного 

відділення гр.23-Т  Пищолці В.І. 

 

 

Голова комісії                                                                 Л.С. Губар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 5 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від 15 січня  2016 року 

 

Присутні: Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко А.Ю.,   

Семенченко П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., 

Гончаров М.С., Сергеєва Т.І., Циба П.С., Чиж Л.Л. 

Відсутні:  Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю. 

 

Порядок денний: 

1.Перевірка виконання рішень попереднього засідання. 

2. Обговорення і затвердження планів роботи кабінетів та гуртків на ІІ семестр. 

3. Організовувати роботу з обдарованими студентами, надання їм індивідуальної 

допомоги в розширенні знань з дисциплін, що вивчаються. 

4. Організація і проведення декади циклової комісії з 15 по 26 лютого 2016 р. 

5.Розробити завдання для курсового проектування  з дисципліни «Економіка будівництва» 

для студентів денного відділення групи 44-Д. 

6. Переробити завдання для дипломного проектування для студентів денного та заочного 

відділення для БЕБіС. 

7. Обговорення та затвердження тем завдань на курсове проектування з дисципліни  

ТіОБВ  для  груп 48-БС, 49-БС;  для  групи  44-Д з дисципліни «Економіка будівництва». 

          8. Різне.  

 

Слухали:     1.Губар Л.С. про виконання рішень попереднього засідання. 

 2. Губар Л.С. про  обговорення і затвердження планів роботи кабінетів та гуртків на ІІ 

семестр 2015-2016 н.р. 

 3.Губар Л.С., Усачова Є.М., Бардаченко Т.М. про плани роботи кабінетів та предметних 

гуртків на ІІ-й семестр, доповіли про напрямок та планом роботи з обдарованими 

студентами. 

 4.Губар Л.С. ознайомила членів комісії з планом проведення декади циклової комісії, 

яка буде проводитись з 15 по 26 лютого 2016 року. 

 5. Губар Л.С. про розробку завдання для курсового проектування  з дисципліни 

«Економіка будівництва» для студентів денного відділення групи 44-Д. 

 6. Гончарова М.С.  про переробку  завдання для дипломного проектування для студентів 

денного та заочного відділення. 

 7. Ходарченко О.Г., Гончаров М.С., Губар Л.С.  про обговорення та затвердження тем 

завдань на курсове проектування з дисципліни  ТіОБВ  для  груп 48-БС, 49-БС;  для  групи  

44-Д з дисципліни «Економіка будівництва». 

 8. Різне. 

Виступили:  Ходарченко О.Г.  про професійну освіту як універсальне володіння 

спеціальністю, світовими загальнокультурними цінностями і придбання знань 

національної історії, культури і економічної думки. Газукіна М.Д.  про низький рівень 

розвитку студентів – наслідки шкільної освіти і культури суспільства в цілому.      

                                Усачов Є.М.  про сьогоднішню молодь, про престиж навчальних 

закладів, про самовизначення особистості. 

Ухвалили: 1. Затвердити плани роботи кабінетів та гуртків на ІІ семестр  

2015–2016 навчального року.  

2. Викладачам приділяти більше часу студентам,  які мають заборгованість з дисциплін. 

3. Провести декаду з   15 по 26 лютого 2016 року. 

 Особисто кожному викладачеві застосовувати різні методи інтерактивного 

навчання, серед яких є: 

- Робота попарах; 

- Карусель; 

- Робота в малих групах; 

- Акваріум; 



- Фронтальні методи – мікрофон, мозковий штурм, аналіз проблеми, коло ідей. 

- Метод «Прес»; 

- Займи позицію; 

- Навчаючи – учусь; 

- Розігрування ситуацій; 

- Ток – шоу; 

- Мозаїка; 

- Домашні групи; 

- Експертні групи; 

4. Губар Л.С.  розробити  завдання для курсового проектування  з дисципліни «Економіка 

будівництва» для студентів денного відділення групи 44-Д. 

5. Гончарову М.С. переробити завдання для дипломного проектування для студентів 

денного та заочного відділення  для БЕБіС. 

6.Затвердити теми завдань на курсове проектування з дисципліни  ТіОБВ  для  груп 48-БС, 

49-БС;  для  групи  44-Д з дисципліни «Економіка будівництва» (теми додаються) . 

  

 

Голова комісії                                              Л.С. Губар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від 19 лютого  2016 року  

 

Присутні: Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Левочко А.Ю.,   Семенченко П.М., Ходарченко 

О.Г., Усачов Є.М., Гончаров М.С., Циба П.С., Чиж Л.Л. 

Відсутні:   Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю., Сергеєва Т.І., Глибовець Н.М., Хоменко 

Н.Ю., Гончарова Н.М.,Газукін М.Д. 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

2. Ознайомлення і схвалення методичних розробок та конкурсних робіт викладачів комісії 

з дисциплін, які читаються. Підготовка їх на виставку в НМЦ. 

3. Доопрацювати і  підготовити для перевірки навчально-методичний комплекс -  

електрону версію.  

4. Членам комісії розглянути та обговорити завдання на ДП для студентів денного 

відділення. 

 5. Зробити веб-сайт викладача членам комісії.  

6.Різне. 

 

Слухали:   
1.Губар Л.С. про виконання рішень попереднього  засідання. 

2. Члени комісії розглядали  конкурсні роботи  викладачів з дисциплін, що читаються. 

3.Губар ЛС.  про доопрацювання  і  підготовлення для перевірки навчально-методичного 

комплексу -  електронної версії. Графік здачі електронної версії комісії технологічних 

дисциплін  з 29.02.16 по 04.03.16 р. 

 4. Гончарова М.С.  про завдання на ДП для студентів денного відділення. 

5.Губар Л.С. про необхідність оформлення вепсайта викладачами. 

6.Різне. 

 Виступили:    Бардаченко Т.М.  про  професійне самовдосконалення, яке складається з 

самоосвіти та самовиховання, про постійний професійний розвиток, про наукову 

організацію педагогічної праці. 

Ходарченко О.Г. про форми роботи щодо самовдосконалення особистості.   

Ухвалили:  

   1.Прискорити написання методрозробок та конкурсних робіт, а які вже виконані 

розглянути та затвердити цикловою комісією. 

   2.Доопрацювати і  підготовити для перевірки навчально-методичний комплекс -  

електрону версію до 29 лютого 2016 року. 

   3.Членам комісії розглянути та обговорити завдання на ДП для студентів денного 

відділення. 

   4.Оформити  вепсайт викладачам: Бардаченко Т.М., Глибовець Н.М., Хоменко Н.Ю., 

Чиж Л.Л. 

 

 

 

  Голова комісії                               Л.С. Губар 

 

 



ПРОТОКОЛ № 7 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від 18 березня  2016 року 

 

Присутні: Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко А.Ю.,   

Семенченко П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., 

Гончаров М.С., Сергеєва Т.І., Циба П.С., Чиж Л.Л. 

Відсутні:  - Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю. 

 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень  попереднього засідання. 

2.Аналіз дипломного проектування на заочному відділенні, обговорення недоліків. 

3.Організація дипломного проекту на денному відділенню. 

4.Обговорення відкритих занять. 

5.Обговорення членами комісії щодо проведення «Дня відкритих дверей у коледжі». Дата 

проведення -  02.04.16 р. 

6.Форми та методи перевірки знань з дисципліни «Охорона праці» 

7. Різне. 

 

Слухали:   

Губар Л.С.  про виконання рішень попереднього засідання. 

 Гончарова М.С. про аналіз дипломного проектування на заочном відділенні та 

ознайомлення членів комісії з недоліками, виявленими в процесі захисту дипломних 

проектів, які вказані в звіті про роботу Державної комісії в ОКБтаД.  

 Губар Л.С. ознайомила членів комісії з термінами та організацією дипломного 

проектування на денному відділенні. 

 Бардаченко Т.М. про участь викладачів комісії при проведенні профорієнтаційної роботи 

по загальноосвітніх закладах області. 

Виступили: 
Сергеєва Т.І.  про  здатність викладача позитивно впливати на студента. 

 Бардаченко Т.М. про якості та риси, які викладач  повинен використовувати у своїй 

роботі, про методи і стилі викладача впливу на студента. 

Усачов Є.М. про естетичне виховання викладача, яке передбачає у дітей формування 

смаків та почуттів через різні заходи: екскурсії і т.п. 

Губар Л.С. про розподіл районів області по агітації між викладачами комісії. 

Ухвалили: 1. Заслухавши викладача Усачова Є.М. викладачам комісії прийняти до 

відома, що зразком, порадником, вихователем для студента є викладач, який повинен в 

собі поєднувати: 

-  тілесне виховання; 

- розумове виховання; 

- духовно – моральне; 

- трудове виховання; 

- естетичне виховання; 

- моральна підготовка до життя. Але при цьому викладачі також повинні продовжувати 

виховувати у студентів все те , що було розпочато в родині.  

2. Викладачам комісії прийняти до відома розподілену агітаційну роботу по школах, 

ліцеях та училищах області та доповісти про її результати адміністрації коледжу. 

 3. Прийняти активну участь по підготовці та проведенню Дня відкритих дверей 

навчального закладу в квітні місяці 2016 року. 

4.Інформацію Гончарова М.С. прийняти до відома, виявлені недоліки врахувати при 

виконанні дипломного проекту. 

 

Голова комісії                                           Л.С. Губар 

 

 



ПРОТОКОЛ № 8 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від 15 квітня 2016 року 
 

Присутні:  

Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко А.Ю.,   Семенченко 

П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., Гончаров М.С., 

Сергеєва Т.І., Циба П.С., Чиж Л.Л. 

Відсутні:  Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю. 

 

Порядок денний: 

1. Перевірка виконання рішень попереднього засідання 

2. Метод доповідь : « Інноваційні методики навчання: pro et contra». 

3. Аналіз та обговорення успішності студентів та пропуску занять без поважних причин. 

4.Розгляд та затвердження екзаменаційної документації. 

5.Робота гуртків. 

6.Форми і методи перевірки знань з дисципліни «Ціноутворення в будівництві» (тестовий 

контроль). 

7. Різне. 
  

Слухали:  
1.Губар Л.С. про виконання рішень попереднього засідання. 

2.Гончарова М.С.  про інноваційні методики навчання, а саме pro et contra. 

3.Викладачі представили на розгляд членів комісії екзаменаційні матеріали на літню 

сесію.  

 4. Гончарова Н.М. представила на розгляд тестові питання для перевірки знань з 

дисципліни «Ціноутворення в будівництві». 

 5. Завідуючі кабінетами подали інформацію про роботу кабінетів та роботу з 

обдарованими студентами. 

  6. Провести кураторам бесіду з батьками студентів ІІІ курсу, які мають заборгованості з 

дисциплін та пропускають заняття без поважних причин.  

  

Виступили:  Бардаченко Т.М. про систему сучасної професійної орієнтації. 

Губар Л.С. про низький рівень знань студентів. 

Газукін М.Д. про низьку відповідальність студента щодо виконання плану навчального 

процесу. 

 Ухвалили:1. Заслухавши і обговоривши доповідь викладача Гончарова М.С. викладачам 

комісії  прийняти до відома отриману інформацію і в своїй  практиці використовувати 

слідуючі рекомендації:  

-  Прийоми конкретизації  – орієнтовані на необхідність виділення студентом 

головної ідеї або думки в потоці фактів і технологій ( слайдова сюжетна розповідь, 

куди входять ілюстровані матеріали; відео сюжетний коментар; персоніфікація 

новітніх технологічних процесів виконання будівельних робіт; виклад цікавих 

будівельних подробиць. 

- Метод дослідження; 

- Прийоми ділових ігор. 

Нововведення в методиці навчання у ВНЗ, де відбувається формування 

громадянина, і вже тим самим кожен вуз несе відповідальність за моральний і ціннісний 

вигляд майбутнього покоління нашої держави, вимагають ретельного підготовчого етапу і 

вивчення визнаними українськими педагогами, і вже потім повинен піти період 

практичних «Експериментів».   

 2.Запрошувати представника адміністрації на всі процентовки курсових та дипломних 

проектів. 

  3.Представлені на розгляд членів комісії екзаменаційні матеріали на літню сесію 

доопрацювати згідно вимог Міністерства освіти і науки. 

Голова комісії                                           Л.С. Губар 



 

ПРОТОКОЛ № 9 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

від 20 травня 2016 року 

Присутні:  

Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко А.Ю.,   Семенченко 

П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., Гончаров М.С., 

Циба П.С., Чиж Л.Л. 

Відсутні:  Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю., Сергеєва Т.І., 

  

Порядок денний: 

1.Перевірка виконання рішень попереднього засідання.  

2.Аналіз виконання дипломного проекту студентами денного відділення. 

3.Обговорення досвіду роботи викладача Гончарова М.С.   

4.Обговорення результатів проведення науково – дослідних робіт викладачами комісії з 

студентами. 

5. Рівень підготовки викладачів до здачі річної документації. 

6.Підсумки проведеної декади циклової комісії. 

7. Різне. 

 

Слухали: Семенченка П.М.  про  стан проведення викладачами комісії науково – 

дослідної роботи на протязі 2015 – 2016 навчального року. 

Губар Л.С. про перелік конкурсних робіт, які необхідно здати викладачам комісії до НМЦ. 

Про індивідуальний план та рейтингову оцінку виконаної роботи викладачами та 

комісією. 

Про перелік документів річної звітності, які повинні здати викладачі до методичного 

кабінету. 

Виступили:  Гончаров М.С.  про особливості підрахунку годин, які зараховуються за 

виконану роботу викладача. 

Губар Л.С. про перелік розділів  рейтингу викладача, який проводиться  в коледжі. 

Ухвалили:  1. Підсилити контроль  за здачею  студентами  денного відділення ДП на 

рецензію з залученням кураторів груп. 

2.Робота викладача Гончарова М.С.  заслуговує високої оцінки. Молодим викладачам 

рекомендується вивчати досвід роботи Гончарова М.С.  та використовувати його  при 

викладанні своїх предметів. 

3.Викладачам комісії довести до відома значення планування роботи  на рік, в результаті 

якої  підвищується рівень професійної підготовки та удосконалення методики викладання.                

4.Викладачам комісії  підготувати звітну документацію викладача і здати її  до 24 червня  

2016 року: 

- діючі навчальні програми з дисциплін, які викладає викладач; 

- навчальні програми для спеціалізацій, підписані заступником директора з навчальної 

роботи; 

- робочі навчальні програми; 

- інструктивно – технологічні картки для проведення лабораторно – практичних робіт; 

- конспект- лекцій з дисципліни ( електронна версія); 

- конспект -лекцій для самостійного вивчення ( електронна версія); 

- залікові комп’ютерні тести з дисциплін; 

- дві методичні розробки або конкурсна робота; 

- звіти про роботу гуртка, кабінету; 

- звіт за індивідуальним планом викладача; 

- документально оформити відкриті заходи. 

5.Інформацію Губар Л.С. прийняти до уваги. На майбутнє врахувати внесені пропозиції. 

   

 

Голова комісії                                          Л.С.Губар 

 



ПРОТОКОЛ №10 

засідання циклової комісії технологічних дисциплін 

 

від 17 червня 2016 року 

 

Присутні: Бардаченко Т.М., Губар Л.С., Глибовець Н.М., Газукін М.Д., Левочко А.Ю.,   

Семенченко П.М., Ходарченко О.Г.,Хоменко Н.Ю., Гончарова Н.М., Усачов Є.М., 

Гончаров М.С., Сергеєва Т.І., Циба П.С., Чиж Л.Л. 

Відсутні:  - Самодєлок В.А., Атаманенко І.Ю. 

 

Порядок денний: 

1. Підсумки роботи циклової комісії за 2015 – 2016 навчальний рік. 

2. Підсумки проведення рейтингу викладачів комісії. 

3. Підсумки проведення рейтингу циклової комісії. 

4. Розподіл  педнавантаження для викладачів комісії  на наступний навчальний рік. 

5. Завдання на наступний навчальний рік. 

6. Затвердження навчальних програм  з дисциплін «Економіка будівництва», 

«Ціноутворення в будівництві» для спеціальності 5.06010101 «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд» за скороченим терміном навчання. 

7. Різне. 

 

Слухали:  1. Губар Л.С. про результати роботи циклової комісії за 2015 – 2016 

навчальний рік. 

Протягом минулого навчального року комісія технологічних дисциплін     

працювала над проблемами навчального закладу:    «Забезпечення реалізації професійних 

потреб студентів через індивідуально–зорієнтовану систему навчального процесу 

коледжу»  та  « Формування конкурентоспроможної особистості із постійною потребою 

самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям 

відповідальності за долю України» та  шляхами їх реалізації: 

- інтенсивне використання в навчально-виховному процесі матеріалів   локальної мережі 

(Інтернет). 

-  навчальн –методичне забезпечення курсового та дипломного проектування. 

-  впровадження в навчальний процес новітніх технологій  в будівництві. 

-  робота викладачів із залученням до науково–дослідницької роботи студентів. 

- вивчення, узагальнення, пропагування кращого педагогічного досвіду. 

- поліпшення гурткової роботи та практичного навчання. 

- підготовка студентів до подальшої освіти й трудової діяльності. 

-  формування особистості студента, його наукового світогляду, розвиток його здібностей 

та обдарувань. 

формування професійно–педагогічної культури викладача в умовах  модернізації змісту 

освіти ВНЗ І – ІІ рівня акредитації; 

індивідуалізація навчання з урахуванням психологічних особливостей кожного студента. 

Вирішуючи проблеми навчально–виховного процесу був проведений тісний зв'язок  

викладачів- предметників з кураторами груп, батьками студентів. Викладачами розроблені  

пакети завдань  для контролю знань студентів, проводилась індивідуальна робота із 

невстигаючими студентами у вигляді  додаткових занять та консультацій. 

Комісією було проведено десять засідань, на яких розглядалися питання аналізу 

успішності та відвідування занять студентами, питання організаційної роботи комісії, яка 

складалася із взаємовідвідування занять викладачами, написанням методрозробок та 

доповідей, написанням конкурсних робіт, участь викладачів  в загальноколеджських 

навчально–методичних та виховних заходах, декади  циклової комісії. 

На протязі року вивчався передовий досвід викладача вищої категорії 

Гончарова М.С. 

Викладачі постійно працювали над підвищенням свого професійного рівня та рівня 

знань студентів. 



Слухали 2: Гончарова М.С. про результати дипломного проектування та про заходи щодо 

усунення недоліків у технологічній та економічній частині проекту.  

Слухали 3: Губар Л.С. про розподіл студентів на дипломне проектування для 

консультантів технологічної та економічної частини по академічних групах, де 

консультанти викладали. 

Слухали 4 : Губар Л.С. про розподіл педнавантаження між викладачами комісії. 

Ухвалили: Роботу комісії визнати  задовільною та з нового навчального року працювати 

над удосконаленням системи викладання дисциплін; розподіляти педагогічне 

навантаження консультантам технологічної та економічної частини на дипломне 

проектування, враховуючи академічні  групи, в яких консультанти викладали дисципліни; 

врахувати зауваження ДКК, а саме:  

1. Технологічна частина проекту. 
1.1. Під час розробки технологічних карт враховувати: 

- при відсутності підвалу для зведення стрічкових фундаментів викопувати  

траншеї. 

 - при зведенні зовнішніх і внутрішніх стін з цегли розраховувати  

комплексну бригаду мулярів і розбивкою її на ланки та схемами організації 

робочих місць. 

- на технологічній карті при зведенні поверху з цегли показувати технологію  

цегляної кладки стін. 

- на схемі виконання кам’яних робіт  робити розміщення риштувань вздовж стін на 

всій захватці з  правильною розкладкою матеріалів (цегли і ящиків з розчином) 

розподілом кам’яної кладки на яруси; 

-    будинок без підвалу, але технологічна карта зроблена на монтаж підвалу; 

- відсутня прив’язка монтажних кранів до будівлі (технологічна карта та будгенплан). 

- не правильно розбляються акти на приховані роботи. 

- по керамічній   цеглі скріплену теплоізоляцію фасаду  не виконувати ; 

- при похилому дасі під час виконання скріпленої теплоізоляції фасаду колиски не 

використовують; 

- схема виконання робіт не дає чіткого уявлення  про технологію  улаштування покрівлі 

(захватки, технологія і послідовність виконання); 

- при укладці металочерепиці необхідно робити розкрій листів для схилу даху зі 

специфікацією елементів та передбачати гідроізоляційну плівку та контррейку. 

- в графіках виконання робіт по технологічній карті виконання робіт  проектувати по 

окремих  процесах, а не об’єднувати їх. 

1.2. В багатьох проектах вибір монтажного крану виконано схематично без достатнього 

обґрунтування : 

- без визначення основних параметрів крану для будівлі що проектується; 

- викреслені вантажні характеристики часто не відповідають маркам кранів; 

-застосовуються дорогі крани великої вантажопідйомномності 20-50т для зведення 

котеджів; 

-  практикувати розвантаження привезених на буд майданчик      конструкцій  кранами 

маніпуляторами; 

-  при зведенні будівлі необхідно застосовувати автомобільні телескопічні крани 

вітчизняного виробництва. 

1.3.Допускаються помилки в календарних планах будівництва: 

- Зустрічаються календарні плани з неповним переліком робіт ; 

- тривалість деяких робіт, або їх комплексів не відповідає дійсності; 

- часто порушуються технологічні процеси та охорона праці при складанні календарних 

графіків; 

- обсяг будівельних робіт часто сумнівно підраховується, у кращому випадку записують 

незрозумілі формули без ескізів та розрахунків; 

- розтягнуто будівництво при малій  кількості  робітників; 

- в календарних графіках виконання сантехнічних та електромонтажних робіт 

проектувати в три етапи;. 

- в деяких проектах не ув’язується технологічна карта з календарним графіком. 



- в багатьох проектах не правильно побудовані графіки завезення і витрат матеріалів та 

роботи машин (застарілі марки).  

1.4. В будгенплані : 

-тимчасові дороги на будгенплані повинні розроблятись з урахуванням постійних   

проїздів згідно  генплану; 

- розріз часто не відповідає будгенплану; 

- встановлюються дуже часто опори ліній електропередач ;  

- розрахунки тимчасових приміщень не відповідають дійсності.  

2. Економічна частина проекту. 
2.1. В блоки комплексу робіт локального кошторису на загально-будівельні роботи  

вводити більш детальний перелік робіт. 

2.2. Перелік робіт в загальнобудівельному кошторисі повинен відповідати 

архітектурній частині проекту. 

2.3. Кошторис необхідно складати за два місяці до початку будівництва. 

2.4. Доповнити в завдання на дипломне проектування додатковий рядок «Форма 

власності замовника» 

2.5.  Не правильно визначають зведеному кошторису договірну ціну в залежності від 

замовника. 

        2.6. Передбачити кращу підготовку дипломників з визначення основних понять    з 

кошторисного розрахунку. 

2.7. При складанні кошторису користуватись такими машинами і механізмами які 

були раніше підібрані  в технологічній частині.   

2.8. Матеріально технічні ресурси повинні відповідати архітектурній частині 

будинку. 

3. Спеціалізація 02 «ГВК» 

3.1. Спеціалізація 02 «Будівництво газових та водо каналізаційних мереж і споруд» 

- технологічні карти необхідно в першу розробляти на прокладку інженерних комунікацій 

згідно завдання; 

- в проектах не правильно розробляються вузли пожежних гідрантів  та каналізаційних 

колодязів; 

-  при розробці ситуаційного план   на каналізаційній мережі  необхідно показувати 

колодязь з кожного стояку будинку. 

4.Пояснювальна  записка.  
6.1. Текст записки повинен бути написаний технічно грамотно українською мовою 

6.2. У багатьох проектах допущено багато помилок та описок. 

6.3. Шрифти пояснювальних записок не відповідають нормативним вимогам. 

 

 
 
 

 

 

Голова комісії                                          Л.С. Губар 

 



ЗВІТ 

про роботу комісії технологічних дисциплін за 2015-2016 н.р. 

 

Комісія технологічних дисциплін працювала в складі: 

Голова комісії  Губар Людмила Сергіївна – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої 

категорії. 

Члени циклової комісії: 

Атаманенко І.Ю. - спеціаліст ІІ категорії 

Бардаченко Т.М. - спеціаліст І категорії 

Газукін М.Д. - спеціаліст І категорії 

Глибовець Н.М. - спеціаліст І категорії 

Гончарова Н.М. - спеціаліст І категорії 

Гончаров М.С.- спеціаліст вищої категорії, ст.викладач, викладач-методист 

Губар Л.С. - спеціаліст вищої категорії 

Левочко А.Ю. - спеціаліст 

Самодєлок В.А. -  спеціаліст вищої категорії 

Семенченко П.М. - спеціаліст вищої категорії 

Сергеєва Т.І. - спеціаліст вищої категорії 

Усачов Є.М. - спеціаліст ІІ категорії 

Ходарченко О.Г.- спеціаліст вищої категорії 

Хоменко Н.Ю. -  спеціаліст 

Циба П.С. - спеціаліст І категорії 

Чиж Л.Л.  - спеціаліст вищої категорії 

      Протягом навчального 2015–2016 року комісія технологічних дисциплін працювала  

над науково-методичною проблемою навчального закладу «Забезпечення реалізації 

професійних потреб студентів через індивідуально зорієнтовану систему навчального 

процесу коледжу» та виховною проблемою «Формування конкурентоспроможної 

особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним 

світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України» і вирішенні питань: 

- форми і методи контролю знань з дисциплін з урахуванням індивідуальних 

можливостей студентів (модульний контроль, заліковий контроль, тематичний 

контроль, екзаменаційний контроль) ; 

- використання  в навчальному процесі елементів нових технологій навчання; 

- формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної 

особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї 

почуття відповідальності, високої духовності, формування національної 

свідомості, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості. 

  Досягнення поставленої мети комісія здійснює шляхом планування та втілення  в 

навчально-виховний процес прийнятих рішень за напрямами: 

- інтенсивне використання в навчально–виховному процесі матеріалів    

     локальної мережі ( Інтернет); 

- складанням пакетів контрольних завдань для перевірки знань студентів; 

- складанням інструкційно–технологічних карток для проведення 

лабораторно-практичних занять; 

- навчально–методичним забезпеченням курсового та дипломного проектування в 

повному обсязі; 

- впровадження в навчальний процес інноваційних технологій; 

- розробка і аналіз пошуково-наукових матеріалів; 

- удосконалення навчальних програм; робочих навчальних програм; створення тестів 

до семестрових заліків (робота над створенням електронної версії навчально–

методичних комплексів з дисциплін); 

- роботою по проведенню різного характеру виховних заходів серед студентів 

коледжу; 

- удосконалення пізнавальної діяльності обдарованої молоді. 



  В планах роботи комісії зазначено: 

- аналіз роботи комісії за минулий рік; 

- основні проблеми , над якими комісія працює в поточному році ; 

- організаційна робота; 

- навчально-методична; 

- план засідань. 

    На засіданнях комісії технологічних дисциплін : 

- обговорюється  та затверджується навчальна документація (навальні програми, 

робочі навчальні програми, плани роботи гуртків, кабінетів,  індивідуальні плани 

роботи викладачів),   

- методрозробки та конкурсні роботи написані під час 2015-2016 н.р. :  

Гончаров М.С., Гончарова-Жук Н.М. -  Технологія і організація будівельного 

виробництва, Економіка будівництва (Об’єми робіт на загально будівельні роботи);  

    Ходарченко О.Г. - Технологія і організація будівельного виробництва.( Методичні 

рекомендаціі по розробці календарних планів на зведення будівель в курсових та 

дипломних проектах); 

    Усачов Є.М. - Будівельне матеріалознавство. (Матеріали для контролю знань); 

    Глибовець Н.М. - Конспект-лекцій з дисципліни «Організація експертної оцінки 

нерухомого майна»;  

    Губар Л.С. - Економіка будівництва  (НМК для среціалізації «Опорядження будівель і 

споруд, будівельний дизайн»  

    Бардаченко Т.М.- Основи менеджменту. Конспект-лекцій для среціалізації 

«Опорядження будівель і споруд, будівельний дизайн»; 

    Чиж Л.Л. - БЖД. Конспект-лекцій для среціалізації «Опорядження будівель і споруд, 

будівельний дизайн»; 

    Циба П.С. - Технологія і організація будівельного виробництва для систем ГВВ. 

Конспект-лекцій; 

    Хоменко Н.Ю. - Сантехобладнання. НМК. 

         Викладачі комісії надавали особливої уваги організації самостійної роботи 

студентів над вивчення дисциплін, індивідуалізації навчання з урахуванням 

психологічних особливостей  кожного студента, проведенню тісного зв’язку з кураторами 

груп та батьками студентів. 

         Членами комісії була організована робота по створенню гуртків з таких дисциплін: 

«Економіка, організація і планування будівництва» - Губар Л.С.; «Охорона праці» - Чиж 

Л.Л.; «Інженерна геодезія» - Левочко А.Ю.; «Будівельне матеріалознавство» - Усачов 

Є.М.; «Маркетинг та менеджмент» - Глибовець Н.М. до яких залучались студенти різних 

груп і удосконалювали систему вивчення названих дисциплін. 

          Комісією  було проведено десять засідань, на яких обговорювались і 

затверджувались план роботи комісії, індивідуальні плани роботи викладачів, робочі 

навчальні програми з дисциплін, плани гуртків, завдання на курсове та дипломне 

проектування, завдання на курсові роботи, заслуховувались і схвалювались методичні 

розробки з дисциплін,  проводився аналіз успішності і відвідування студентами занять, 

були заслухана методдоповідь на такі теми: «Інноваційні методики навчання: pro et 

contra» - викладач Гончаров М.С. 

          Комісією технологічних дисциплін була  проведена декада комісії з 15  по 26 лютого 

2016 р. За час його проведення  членами комісії були проведені відкриті заняття:  з 

технології і організації будівельного виробництва,з інженерної геодезії, з  економіки 

будівництва, з ціноутворення в будівництві, основи підприємництва і управлінської 

діяльності, інженерна геологія, будівельне матеріалознавство відкриті виховні години та 

були організовані екскурсії  на будівельні  виставки  викладачами  Семенченком П.М., 

Хоменко Н.Ю. з групами  44-Д, 37-Г, 47-Г. 

              Викладачі комісії  постійно працювали над підвищенням свого професійного 

рівня і рівня знань студентів, проводили роботу зі слабовстигаючими студентами, 

організовували роботу по ліквідації недоліків у знаннях студентів, організовували спільну 

роботу викладача та студента на занятті. Циклова комісія здійснювала розробку  та 

втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки спеціалістів 



денної і заочної форм навчання, впровадження заходів з наукової організації навчального 

процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, майстрів виробничого 

навчання. Прийняли активну участь у виставці  НМЦ. 

            Викладачі комісії пройшли стажування на  базі Сумського національного аграрного  

університету: 

Губар Л.С.- з дисциплін: «Економіка будівництва», «Ціноутворення в будівництві»; 

Хоменко Н.Ю. - з дисциплін: «ГВіК», «Сантехнічне обладнання будівлі»; 

Усачов Є.М. - з дисципліни: «Матеріалознавство»; 

Чиж Л.Л. - з дисципліни: «Охорона праці»; 

Глибовець Н.М. - з дисциплін: «Економіка будівництва», «Ціноутворення в будівництві»; 

Гончарова Н.М. - з дисциплін: «Економіка будівництва», «Ціноутворення в будівництві»; 

Левочко А.Ю. - з дисципліни: «Геодезія»; 

Бардаченко Т.М. з дисципліни: «Основи менеджменту». 

 

 

Голова циклової комісії                                Л.С.Губар 

 


