
Державний навчальний заклад

«Сумське міжрегіональне

вище професійне училище»



Центр кар’єри

Професія – сьогодні, 
кар’єра – завтра, 
успіх – завжди!

26 грудня 2019 року на базі ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище

професійне училище» відбулося відкриття Центру кар’єри.

Центр професійної кар’єри – це помічник учнів у

побудові успішної кар’єри та надійний партнер

роботодавців у формуванні якісного кадрового

резерву.

Напрями діяльності Центру:

1. Консультаційна підтримка.

2. Інформування про вакантні місця.

3. Основні тенденції ринку праці.

4. Співробітництво з виробничими підприємствами, 

організаціями, установами, закладами освіти, 

центрами зайнятості, місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування, державними і громадськими

організаціями, соціальними партнерами.

5. Інформатизація і комп’ютеризація процесу

професійного навчання.

Контакти: (0542) 24-57-44, (0542) 24-58-42, +38 (050) 913-36-69



Iсторична довiдка

На початку 80-х років ХХ століття місто Суми було у
новобудовах. Для реалізації креативних задумів архітекторів,
обласний центр потребував молодих спеціалістів: малярів,
штукатурів, електрозварників, монтажників металевих,
залізобетонних конструкцій, мулярів, столярів, тому в 1973 році,
за рішенням керівництва міста, гостинно відкрив двері новий
професійно-технічний навчальний заклад – СПТУ № 16. Базове
підприємство – будівельно-монтажний трест «Сумхіммашбуд», що
входив до складу будівельного комбінату «Сумпромбуд», стало
стартовою площадкою для учнів училища у шліфуванні їх
професійних вмінь і навичок.

У 2012 році змінено тип навчального закладу на Державний
навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне
училище».



Панорама

СМВПУ



Знайомимся з СМВПУ

Перехід до майстерень

КоридорХол



Навчальний корпус СМВПУ

2-й поверх

3-й поверх 4-й поверх

1-й поверх



Спортивна зала Тренажерна зала

Актова залаЇдальня



Кабінет з предмета «Інформатика» Кабінет з предмета «Хімія»

Кабінет з предмета «Охорона праці»

Навчальні кабінети

Кабінет загальнопрофесійної
підготовки 
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Напрям підготовки



Професія

Монтажник
систем

утеплення

 Укріплення плит утеплення на 
фасад будівель

 Влаштування армованого 
захисного штукатурного шару 

Нанесення декоративних 
штукатурок

Види робіт 



Професія 

Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

 Облицювання стін і стель гіпсокартонними
листами

 Влаштування підвісних стель
 Виконання декоративних елементів з

гіпсокартонних листів (арки, криволінійні
елементи тощо)

 Обробка швів в гіпсокартонних листах
 Дизайн приміщень

Види робіт 



Професія

Монтажник
сталевих та

залізобетонних
конструкцій

Види робіт 
 Монтаж металевих конструкцій
 Закріплення монтажних болтових з’єднань
 Замонолічування бетоном стиків і некратних

місць
 Монтаж збірних перегородок і внутрішніх стін з

гіпсових панелей на металевому каркасі
 Герметизація стиків спеціальними герметиками
 Монтаж збірних залізобетонних конструкцій
 Монтаж сходових маршів площадок, рядових

великих блоків стін і балконних блоків

 Монтаж сталевих каркасів промислових будівель



Професія

Монтажник –
складальник

металопластикови
х конструкцій

Види робіт 
 Розріз пластикових та металевих профілів

на верстатах, а також ручним, 
механізованим, пневматичним, 
електричним інструментом

 Складання дверних та віконних
металопластикових конструкцій

 Встановлення скла та склопакетів
 Встановлення та регулювання фурнітури
 Монтаж віконних та дверних конструкцій
 Улаштування монтажних швів та укосів

ізоляційними матеріалами
 Установлення та закріплення підвіконь й 

водовідливів



Професія

Маляр

Види робіт 
 Виконання простого, поліпшеного та 

високоякісного фарбування
 Нанесення лакофарбового покриття 
 Шпаклювання поверхонь
 Техніка барельєфу
 Механізоване нанесення малярних сумішей
 Шпалерні роботи



Професія 

Лицювальник-
плиточник

 Влаштування стяжок під чисті підлоги
 Влаштування гідроізоляції
 Влаштування прошарків із самовирівнюючої суміші
 Облицювання горизонтальних та вертикальних 

поверхонь керамічними плитками
 Укладання тротуарної плитки
 Облицювання поверхонь мозаїчними виробами
 Облицювання фасадів

Види робіт 



Професія

Штукатур

Види робіт 
 Опорядження поверхонь звичайними 

штукатурками;
 Витягування архітектурних деталей;
 Опорядження поверхонь спеціальними 

штукатурками;
 Опорядження поверхонь розчинами на 

основі сухих штукатурних сумішей;
 Опорядження поверхонь традиційними 

декоративними кольоровими 
мінеральними штукатурками;

 Опорядження поверхонь 
високодекоративними;

 Покриттями (венеціанськими 
штукатурками);

 Механізоване нанесення штукатурних 
розчинів



Це Вам 
допоможе  
в навчаннi



Майстерня малярів



Майстерня опоряджувальників

Робочі місця



Майстерня МСМК



Кімната майстра Роздягальня

Визначною подією для Державного 
навчального закладу «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» 
є відкриття 

навчально-практичного центру з професії 
«Монтажник гіпсокартонних
конструкцій» за технологіями 

ТДВ «СІНІАТ» 
10 жовтня 2019 року

Робочі місця

Зона навчання



На базі училища діє навчально-практичний 

будівельний центр «Хенкель Баутехнік 

(Україна)», який здійснює підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації 

робітників-будівельників за новітніми 

технологіями.

Учні ДНЗ СМВПУ мають 
можливість працювати 

за новітніми 
технологіями та з 

сучасними матеріалами

Практична 
майстерня

Методичний 
кабінет



Навчальні кабінети

Кабінет з професії
"Лицювальник-плиточник"

Кабінет "Професійно-теоретичної
підготовки за професіями

будівельного напрямку"



Ким i де 

можете 

працювати!



Спеціалістами державних та приватних

будівельних підприємств

Спеціалістами будівельних, ремонтно-

будівельних, експлуатаційних підприємств та

організацій

Спеціалістами підприємств з випуску

будівельних конструкцій та матеріалів

Менеджерами та торговими представниками

будівельних конструкцій та матеріалів

Спеціалістами капітального будівництва

промислових та сільськогосподарських

підприємств

”Промислове та цивільне будівництво»
Ремонтні та реставраційні роботи



Спеціалісти будівельного  
виробництва



Громадське 
харчування

Напрям підготовки



Види робіт 

Готувати та порціонувати
напівфабрикати з риби,
яловичини, свинини,
баранини, птиці

Готувати холодні страви та 
закуски

Готувати  другі страви з 
м'яса, риби, овочів, круп

Готувати гарячі та холодні 
напої , солодкі страви

Готувати дріжджове , пісочне 
, листкове тісто.



Ми це можемо



Готувати торти, тістечка, 
поштучні кондитерські  і 
хлібобулочні вироби 

Готувати різні види тіста, 
кремів, начинок

Оздоблювати вироби помадкою, 
марципаном, шоколадом, 
кремом, мастикою, желе

Готувати вироби з морозива

Види робіт 



Наші смаколики



Навчальні кабінети і майстерня

Кабінет
«Кондитер»  

Кабінет з професії
«Кухар»

Навчальна
майстерня



Офіціант

Піційоло

Тітестер (людина що визначає смак чаю,

займається приготуванням його)

Барист (людина, що готує кавові напої)

Сушист

Адміністратор

Завідуючий підприємством

Су-шеф



Напрям підготовки:

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА

Професія : 

Електромонтер 

з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування



Хто такий електрик?

Спеціаліст, який працює в області електротехніки,

має спеціальну освіту і займається монтажем,

ремонтом і експлуатацією всіх видів

електрообладнання, називається електриком.



Щоб стати електриком, ти повинен досконало володіти
основами електроніки та автоматики, прикладної
механіки, електротехніки. Всі знають, що професія
електрика дуже ризикована, тому його професійними
якостями повинні бути відповідальність і акуратність,
зосередженість і пильність, уважність і обережність.

Вимоги до електрика

У електриків є свої обов’язки: вони прокладають
електропроводки, силові кабелі живлення, займаються
підключенням електрообладнання та розраховують для
нього необхідний розмір кабелів, займаються
складанням планів розміщення електропроводки та
силового живлення, беруть участь в ремонті та
профілактиці обладнання, при встановленні нового
електрообладнання здійснюють його монтаж і інші
роботи.

Обов'язки електриків



Де може працювати електрик?

У кожній компанії, на фабриці і заводі не обійтися без 

електроприладів і електрики, тому там завжди є 

електрик. 

Не тільки в приміщенні може працювати електрик, а й 

на висоті, на відкритому повітрі. 

• ПАТ “Сумихімпром»

• АТ «Насосенергомаш»

• ТОВ Будсервіс

• ТОВ Укрнафтазапчастина

• ПВКФ "АКТУАЛ-ОДИН"

Працевлаштування



Навчально-практичний центр із підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 

«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних 

мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування.  

Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування».



Професія: Електрогазозварник

 Це одна з професій, що користується 
широким попитом на сучасному ринку праці.

Навіть якщо зібрати разом всі іскри 
цієї професії, вони не зможуть 
затьмарити її важливості та 
серйозності.    Адже від 
професіоналізму зварника 
залежить міцність, довговічність
і безпека експлуатації 
найскладніших конструкцій, 
механізмів, будівель і споруд.

Напрям підготовки: 
Загальний для всіх галузей економіки



Застосування зварювання

 Зварювання - надійний і 
економний спосіб 
нероз'ємного з'єднання 
машин, конструкцій та 
споруд, який широко 
використовується в різних 
областях народного 
господарства. 

 Без зварювання не 
обходиться жодна галузь 
економіки. 

 Праця зварників вкладена і в 
космічні кораблі, і в морські 
судна, і в будівництво, і в 
мікроелектронні прилади.



Працевлаштування після навчання

 Потреба у робітниках цієї професії постійна

і має тенденцію до зростання. 

 У переважній більшості регіонів України 
електрогазозварники без особливих 
ускладнень знаходять роботу в будівельних 
організаціях, на фабриках і заводах, у 
авторемонтних майстернях  та станціях 
технічного обслуговування тощо. 

 Професія електрогазозварника має 
сталий попит на ринку праці України,  та 
за кордоном. 



Учні виконують творчі роботи



Майстерня електрогазозварювання



 ПАТ “Сумихімпром

 Насосенергомаш

 Сумибудсервіс

 ТОВ “Укрнафтазапчастина”

 Актуал - один

Працевлаштування

Даний вид професії дуже затребуваний в 

нашій країні. У кожній компанії, фабриці і 

заводі ніяк не обійтися без 

електроприладів і електрики, тому там 

завжди є посада електрика. Не тільки в 

приміщенні може працювати електрик, але 

і на висоті, на відкритому повітрі. 

Де може працювати електрик?

Автомобільний транспорт

Напрям підготовки:

ПРОФЕСІЯ:



Загальна характеристика професії

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  - спеціаліст, 
який готує автомобіль в дорогу. 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  - це 
професія №2 після водія, якість і результат роботи якого багато в 
чому залежить від справності автомобіля. 

Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, 
відрегулювати і випробувати, у процесі експлуатації -
обслуговувати і ремонтувати.

Все це - справа слюсаря з ремонту автомобілів. Чим складніша 
машина, тим вища кваліфікація слюсаря, і якими б не були 
досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з 
"розумними" руками. 

Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде 
постійною і, оволодівши цією професією, можна легко 
працевлаштуватися на різних автопідпрємствах, фірмах 
автосервісу, автокомбінатах, автопарках, "шляхових допомогах", 
навіть відкрити свою справу.



Професія автослюсаря - престижна.

У майбутньому професія збережеться, але в ній відбудуться
суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до
мінімуму і процес в цілому буде автоматизований. За
класифікацією професія слюсаря з ремонту автомобілів
відноситься до професій типу "людина - техніка".
• Предмет праці автослюсаря: автомашина, її агрегати,
системи, механізми,окремі її прилади, а також частини приладів
і деталей.
• Основні операції: розбирання, ремонт, складання,
регулювання, комплексне випробування відповідно до
технічних умов експлуатації агрегатів та вузлів автомобілів
різних марок.
• Знаряддя праці: ручні інструменти - ключі і викрутки,
молотки, пасатижі, вимірювальні пристрої, пневматичне
обладнання, стенди, електричні механізми та пристрої тощо.



Встановивши причини неполадок:
 слюсар розбирає несправні агрегати і вузли;
замінює окремі деталі;
знову проводить їх збирання і закріплює на своїх місцях;
 змащує частини, що труться;
укладає лінії бортової комунікації.

Робота закінчується оформленням необхідної
документації.

Праця автослюсарів вимагає значних фізичних зусиль і
напруги. Вони працюють в бригаді або індивідуально.
Професію автослюсаря можна поєднувати з іншими
професіями, наприклад: слюсаря механоскладальних
робіт, працювати в інших галузях економіки, зокрема, в
машинобудуванні.



Заробіток та перспективи зайнятості

Найчастіше застосовується погодинно-преміальна,
підрядно-преміальна системи оплати праці.
Середній заробіток також залежить від кваліфікаційного
розряду і складності виконуваних робіт.
Потреба в хороших автослюсарях постійно збільшується,
оскільки постійно збільшується і урізноманітнюється
автомобільний парк України.
Головними замовниками фахівців з ремонту та технічного
обслуговування автомобілів є безліч автомобільних
підприємств. Випускники нашого училища без проблем
працевлаштовуються не тільки в Україна , а ї за її межами.



Приклади робіт:
Діагностика, технічне обслуговування, розбирання, ремонт, складання і

випробовування:
Автомобілі дизельні, газобалонні, інжекторні
Сучасні легкові автомобілі
Агрегати, трансмісій автомобілів
 Механізми двигунів
Насоси водяні, масляні, компресори
Реле – регулятори, розподільники запалювання
Прилади освітлення та сигналізації
Гальма гідравлічні та пневматичні
Генератори, стартери, спідометри
Гідропідйомники самохідного механізму
Гідротрансформатори

Обмотки, ізоляції приладів і агрегатів
електроустаткування – діагностика, технічне
обслуговування, розбирання, ремонт,
складання і випробовування.

Кузови легкових і вантажних
автомобілів – розбирання,
знімання, встановлення, підгонка.



Кабінет з предмету "Спеціальна
технологія"

Кабінет з предмету "Допуски і 
технічні виміри"

Майстерня слюсарів Лабораторія "Будова автомобіля"

Матеріально-технічна база 



Практика на 
виробництві



Наше
дозвілля



Спортивне 
життя

Змагання з 
настільного тенісу

Турнір між майстрами в/н 
і учнями Змагання з баскетболу

Змаганнях з міні - футболу "Challenge Fest"

Змагання з волейболу Змагання з пауерліфтингу



Заходи

Урок МИРУВипуск 2019

Урок з предмету «Захист Вітчизни»Ярмарок професій

Постійно діюча виставка 
Миколи Бондаренка 

Тренінг з протипожежної безпеки

Українсько-польський проект «Смак життя»





Наш дружній колектив чекає на тебе



В чому
перевага

навчання саме
у нас



 практики на виробництві з подальшим

працевлаштуванням

можливість ознайомлення з передовими

виробничими технологіями та матеріалами

навчання на бюджетній основі та

отримання стипендії

отримання декількох спеціальностей

в майбутньому здійснення виробничої

діяльності та започаткування власної

справи



Навчально-практичні центри

2003

Регіональний 

тренінговий 

центр 

інноваційних 

технологій у 

будівництві від 

компанії 

«Хенкель 

Баутехнік 

(Україна)»

2012

Навчально-

практичний 

будівельний 

центр з 

впровадження 

інноваційних 

технологій

2019

Навчально-

практичний 

центр з професії 

«Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій за 

технологіями 

ТДВ «Сініат»

2019

Навчально-

практичний центр із 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників за 

професією 

«Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування»

2019

Центр

розвитку 

професійної

кар’єри

2020

Центр 

підтвердження 

робітничих 

кваліфікацій

2019

Територія 

професійних 

компетентностей 

POLIMIN HUB

Рушійна сила конвергенції

(зближення) з роботодавцями



ЗА НАПРЯМАМИ:

 Загальні питання з охорони праці
 Правила охорони праці під час виконання роботи на висоті 
 Роботи що виконуються на висоті понад 1.3 метра
 Роботи верхолазні та скелелазні

Термін навчання: 5 днів
Форма навчання: денна, вечірня та групи вихідного дня без 

відриву від виробництва.

м. Суми, 

просп. Курський, 141; 

+38 (095) 174-76-66;

(0542) 24-58-42

e-mail: shumsum@meta.ua

ganitskaya@ukr.net

http://mvpu.edukit.sumy.ua 

https://www.facebook.com/smvpu

Постійно 
проводиться набір в 

автошколу для підготовки 
водіїв категорії «В».

На базі закладу працює профільний навчально-

практичний центр з впровадження інноваційних

технологій у будівництво, що постійно здійснює

навчання персоналу з охорони праці

ДОДАТКОВО ПРОВОДЯТЬСЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗА 

ТАКИМИ КУРСАМИ:
•Внутрішнє оздоблення

•Гіпсокартонні роботи

•Сухе будівництво, гіпсокартонні системи

•Енергоефективне будівництво.

mailto:shumsum@meta.ua


Міжнародна співпраця
Навчально-практичний центр, робота з матеріалами 

компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»



Як стати
нашим
учнем?



Порядок зарахування

написати заяву на ім'я директора

щодо бажання навчатися на базі

нашого освітнього закладу;

 вступ без ЗНО - зарахування на

навчання проходить без вступних

іспитів, на основі співбесіди.



Для вступу до училища необхідно
подати такі документи:

1. Заяву на ім’я директора - БЛАНК ЗАЯВИ (попередньо можливо

надіслати на E-mail: shumsum@meta.ua) або подати

ЗАЯВУ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

1. Копію паспорта – 3 екз.

2. Копію додатку до паспорта – 3 екз.

3. Документ про освіту (атестат або свідоцтво).

4. Ідентифікаційний код (копія) – 3 екз.

5. Довідку з місця проживання та про склад сім’ї.

6. Медичну довідку (форма 0,86-У), ф.025 – Ю (для юнаків), довідку про 

профілактичні щеплення – 2 екз.

7. 12 фотокарток (3х4).

8. Документи, що додають право на пільги при вступі до закладу  та 

навчанні.

9. Характеристика.

10. Файлова папка, 5 файлів, 10 аркушів паперу формату А4.

11. 2 конверти з маркою по Україні.

http://mvpu.edukit.sumy.ua/Files/downloadcenter/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF %D0%94%D0%92%D0%86 %D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%98 2019 %281%29.docx
http://mvpu.edukit.sumy.ua/abituriyentu/zayava_v_elektronnomu_viglyadi/


Можливості проживання та розвитку

Учні з інших населених пунктів забезпечуються
комфортабельним гуртожитком ( Wi-Fi, поряд
навчальний корпус, їдальня, магазини)

Бібліотека має потужну книжкову та електронну
навчальну базу

 До послуг учнів спортивна та тренажерна зала

 Харчування в їдальні, де завжди є свіжі та смачні
страви

Отримання першої медичної допомоги



Наша адреса:

40031, м. Суми,

проспект Курський, 141

Контакти
 (0542) 24-58-42,  24-57-44

 + 38 (050) 262-30-39

+38 (050) 913-36-69

+38 (095) 174-76-66

+38 (095) 670-17-76

ЇХАТИ ДО СМВПУ
Від залізничного вокзалу:

Маршрутні таксі №2, №11

Тролейбусом №13, №18

Від колгоспного ринку:

Тролейбусом №7, №10А

Автобусом №60, №59А

Маршрутні таксі №18, №19, №23

http://mvpu.edukit.sumy.ua/

E-mail:shumsum@meta.ua

Понеділок - п'ятниця

з 8.00-16.30

(з квітня ) Субота з 9.00-13.00

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

https://twitter.com/dnz_smvpu16

https://www.facebook.com/smvpu/

https://www.instagram.com/shumsum2018/




