Інформація
про працевлаштування випускників 2018 року,
закріплення їх на робочих місцях,
соціальне партнерство з роботодавцями
(з наведенням прикладів)
Учні ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»
проходили виробничу практику на підприємствах м. Суми:
ТОВ «Трест – Сумжитлобуд» – будівельний майданчик;
ТОВ «Ізоляція» – будівельний майданчик;
ПП «Карпенко П.П.» – будівельний майданчик;
ПП «Одінцов О.І.» – будівельний майданчик;
ФОП «Дружинін Р.О.» – станція технічного обслуговування;
ФОП «Олексенко Р.М.» – станція технічного обслуговування;
ФОП «Стецій М.В.» – станція технічного обслуговування;
ФОП «Новак Я.В» – кафе «Штрудель»;
ФОП «Гончаренко М.С.» – ресторан «Челентано»
ФОП «Солоненко Ю.О.» – кафе «Піцеманія».
По закінчення виробничої практики всі учні одержали пропозицію
залишитись на своїх робочих місцях і продовжити працювати, як
висококваліфіковані працівники за такими спеціальностями:
№ 17 – «Електрогазозварник»;
№ 18 – «Лицювальник-плиточник»;
№22 – «Кухар»;
№ 23 – «Маляр, лицювальник-плиточник»;
№ 24 – «Маляр, лицювальник-плиточник»;
№30 – «Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник»;
№40 – «Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник»;
№ 43 – «Слюсар з ремонту автомобілів. Електрогазозварник»
№ 46 – «Кухар, кондитер».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Трест – Сумжитлобуд» –
надали робочі місця учням, забезпечили фірмовим робочим одягом. На
практиці учні працювали з новітнім інструментом та на сучасному
обладнанні, а саме бетономішалка Dnipro-М СМ-130С, перфоратор Makita
HR 2470, міксер STURM ID 2116 M, лазерний нівелір BOSCH PCL 10. На
даний час випускник гр. № 30 Урманчієв Б. продовжує працювати на
підприємстві.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ізоляція» надали учням
можливість працювати з новітнім інструментом та обладнанням. Були

відпрацьовані прийоми роботи на електричному фарбопульті фірми BOSCH
PFS105Е (для фарбування великих площ стін та дерев’яних конструкцій).
Випускники гр. № 40 Грицаєнко А. та Іващенко О. проходили
виробничу практику на приватному підприємстві «Карпенко П.П.» –
будівельний майданчик; за період практики учні закріпили знання по
декоративній штукатурці і фарбам «VISAGE» ТМ «Ceresit», завдяки якій
можливо створити візуальний ефект фасаду із каменю, дерева чи металу,
текстура деревини створюється за допомогою спеціальних силіконових
трафаретів.
На приватному підприємстві «Одінцов О.І.» керівник підприємства
прийняв на практику з майбутнім працевлаштуванням учня гр. № 30 за
професією «Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник». Керівник
підприємства забезпечив майбутнього працівника спецодягом, надав в
користування новітній інструмент.
Фізична особа підприємець «Дружинін Р.О.» – станція технічного
обслуговування газобалонного обладнання – співпрацює з навчальним
закладом з 2013 року, дане підприємство розташовано за адресою: м. Суми,
проспект Курський 18а; спеціалізується на встановленні та ремонті
газобалонного обладнання. Керівник підприємства постійно приймає учнів
на виробничу практику. На підприємстві учні проходять практику за двома
напрямками «Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник». Постійно
приймає участь у проведенні державної поетапної атестації, як голова комісії.
Керівник повністю задоволений якістю підготовки кваліфікованих
робітників, тому в цьому році підприємство надало 3 робочих місця для
випускників закладу.
Фізична особа підприємець «Олексенко Р.М.» (станція технічного
обслуговування) прийняв на підприємство 3 учнів закладу. Забезпечив
гідною заробітною платою та спецодягом. Спеціалізується підприємство на
технічному обслуговуванні автомобілів, ремонту ходової, гальмівної,
мастильної систем, ремонту двигунів та інше. Керівник неодноразово
приймає участь у проведенні державної поетапної атестації, як голова комісії.
На підприємстві учні проходять практику за напрямком «Слюсар з ремонту
автомобілів». Керівник підприємства для покращення матеріально-технічної
бази автослюсарної майстерні передав по спонсорській допомозі деталі для
виготовлення стендів по автослюсарній справі.
ФОП «Стецій М.В.» – надав робочі місця 2 учням за професією
«Електрогазозварник». За час роботи учні показали високий рівень
навчальних досягнень, які здобули в навчальному закладі. Учні мають змогу
працювати на сучасному обладнанні та проводити діагностику автомобілів на

комп’ютерному обладнанні. Здійснюють ремонт в боксах оснащених
підйомниками та оглядовими ямами, на обладнанні відомої торгівельної
марки BOSCH. Керівництво повністю задоволено якістю підготовки
кваліфікованих працівників. Тому неодноразово преміюють своїх молодих
спеціалістів.
Учні гр. № 22 працевлаштовані в кафе «Штрудель» та кафе «Піцеманія».
Учні працюють з сучасним обладнанням, яке знаходиться на підприємстві:
міксер BOSCH MFA 4020 та комбайн BOSCH МСМ 5529, тістозмішуюча
машина Spiral Mixer Model SSD 20 F, жарова шафа ШТЄ - 2GN 1/1 С.
Керівники підприємства неодноразово допомагають навчальному закладу, а
саме беруть участь у профорієнтаційних заходах «PROFI CITY».
В ресторані «Челентано» працюють 3 учні за професією «Кухар. В кафе
«Козачок» працюють 2 учениці за професією «Кухар, кондитер». Як молодим
фахівцям була надана грошова допомога та комплекти спецодягу. Учні
закріпились на своїх робочих місцях та мають гідну заробітну плату.
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