
Тиждень циклової комісії професійно-практичної 

підготовки спеціальності «Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн» 

З 25 по 29 квітня 2016 року в Будівельному коледжі 

Житомирського агроекологічного університету проходив 

тиждень циклової комісії професійно-практичної підготовки 

спеціальності «ОБСБД». За цей період були проведені такі 

заходи:  

-25 квітня був проведений майстер-клас: «Передача 

тонального, графічного і кольорового рішення, фактури і 

текстури матеріалів (деревина, шкіра, камінь)» викладачем 

комісії: Підгородецьким Олександром Васильовичем. Під 

час заняття студенти використовували інтерактивну дошку 

та спостерігали за створенням фактур безпосередньо на 

екрані, бачити всі рухи та інструменти і далі відтворити все 

це самостійно. Найкращими були визнані роботи Лубчука 

Андрія і Бублик Марії – студентів групи 5од;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-з 25 по 29 квітня пройшла виставка студентських  робіт 

декоративного та образотворчого мистецтва з дисциплін 

циклу: «Малюнок та живопис», «Вступ до фаху», 

«Технічний рисунок та основи графічного дизайну», 

«Кольровий та просторовий дизайн» , яка була 

представлена в холі коледжу  та підготовлена викладачем 

циклової комісії Підгородецьким О. В.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-26 квітня з дисциплін: «Основи геодезії» і «Інженерна 

геодезія» викладачами циклової комісії Палієм Віталієм 

Петровичем і Загладою Олександром Михайловичем між 

студентами 2 курсу спеціальності «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд», «Архітектурне 

проектування та внутрішній інтер’єр» і «Опорядження 

будівель і споруд та будівельний дизайн» проводилися 

практичні вимірювання з використанням геодезичних 

приладів. Студентам за короткий проміжок часу необхідно 

було виконати вимірювання горизонтального кута 

теодолітом і вимірювання перевищень між точками за 

допомогою нівеліра згідно поставленого завдання. 

Перемогу здобули: 1-місце Бондарчук Артем, студент 120 

групи (спеціальності «БЕБС»); 2-місце Дзюба Аня, 

студентка 119 групи (спеціальності «БЕБС»); 3-місце 

Коваль Дмитро, студент 5од групи (спеціальності 

«ОБСБД»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27квітня в коледжі головою циклової комісії Янчук 

Тетяною Петрівною була проведена вікторина з 

«Матеріалознавства» в якій брали участь 2 команди 

«RICHART» групи 27а і «HENDMADE» група 4од. Були 

присутні студенти 1-3курсів спеціальностей «Будівництво 

та експлуатація будівель і споруд»,«Архітектурне 

проектування та внутрішній інтер’єр» та «Опорядження 

будівель і споруд та будівельний дизайн», а також 

заступник директора з виховної роботи Каблов А. В., 

завідувач будівельним відділенням Бондарчук Т. В., 

методист коледжу Збруцький П.П., голова студентського 

профкому Єлісєєва А. В. і викладачі циклової комісії. 

Учасники вікторини взяли участь в наступних конкурсах : 

«Конкус-девіз», «Конкурс-герб», «Конкурс-творча робота», 

«Вікторина з матеріалознавства», «Творчий конкурс», 

«Кулінарний конкурс». Розподіл місць відбувся таким 

чином: 1 місце - «HENDMADE» група 4од (спеціальності 

«ОБСБД» ) - куратор Палій В. П., 2 місце - «RICHART» 

групи 27а (спеціальності «АПВІ») - куратор Олійник Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28квітня в коледжі викладачем циклової комісії Михалець 

Іриною Борисівною була проведена вікторина «Кольоровий 

світ мистецтв» в якій брали участь 3 команди «Мафія» 

групи 29а, «Зікурат» групи 30а і «Поп-арт» група 4од. Були 

присутні студенти 1-3 курсів спеціальностей «Будівництво 

та експлуатація будівель і споруд», «Архітектурне 

проектування та внутрішній інтер’єр» та «Опорядження 

будівель і споруд та будівельний дизайн», а також завідувач 

будівельним відділенням Бондарчук Т. В., методист 

коледжу Збруцький П.П. і викладачі циклової комісії. 

Учасники вікторини взяли участь в наступних конкурсах : 

«Візитка команди», «Вікторина», «Веселий і кмітливий», 

«Крокодил», «Конкурс талантів». Розподіл місць відбувся 

таким чином: 1 місце - «Мафія» групи 29а (спеціальності 

«АПВІ») - куратор Мастерков В. О, 2 місце - «Поп-арт» 

групи 4од (спеціальності «ОБСБД») - куратор Палій В. П., 3 

місце – «Зікурат» групи 30а (спеціальності «АПВІ») - 

куратор Магера А. В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всі конкурси супроводжувалися піснями, які виконували 

талановиті студенти нашого коледжу.  

    Ростислав Шмагун гр. 27а 

 

 

 

                                                     Соловенюк Анастасія гр. 31а 

Максим Гаркавець гр. 114 

 

 

 

 

                                                      Антоній  Сидорук гр. 29а 

Висловлюємо велику подяку студентам які брали участь у 

проведенні тижня циклової комісії, всім хто підтримував 

команди, організаторам, викладачам, адміністрації, 

культорганізатору коледжу Каменчук Ірині Михайлівні, 

лаборантам Оданільчук Наталії Іванівні, Долинківському 

Олегу Анатолійовичу та Степанчуку Артему Вікторовичу. 

 

                                  Тетяна Петрівна Янчук – викладач вищої  

                                  категорії, викладач - методист  спеціальних дисциплін  

                                  Будівельного коледжу ЖНАЕУ, голова   циклової комісії  

                                  професійно – практичної підготовки спеціальності «ОБСБД». 

 


