
Інформація  

щодо організації та проведення  

виробничої практики  учнів у 2018 році  

( з наведенням конкретних прикладів) 

 

Учні ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» проходили виробничу практику 

на підприємствах м. Суми: 

- ТОВ «Ізоляція»» 

- ВК ПФ «Меліса» 

- ТОВ «Опорядбуд - 2» 

- ТОВ «Трест Сумжитлобуд» 

Під час виробничої практики учні виконували облицювальні ремонтно-

малярні,штукатурні та облицювальні роботи. 

При роботі на кожному з підприємств учні ознайомилися з принципами 

охорони праці, принципами бригадної роботи та отримали гарні 

характеристики  від керівників підприємств.  

Щоденники велись відповідно рекомендація та згідно розроблених 

детальних програм з професії, перевірялись та заповнювалися вчасно. 

Детальна програма виробничої практики в усіх групах виконана на 100 %. 

Група № 18 за професією «Лицювальник-плиточник» проходила виробничу 

практику на виробничо-комерційній приватній фірмі «Меліса». Практика 

здійснювалася на безоплатній основі. За час проходження практики учнями 

було відпрацьовано теми згідно 4-го розряду за професією  «Лицювальник-

плиточник». Учні працювали з сучасним матеріалами марки Ceresit – ключа 

суміш СМ 11 та самовирівнююча суміш CN 69. Керівник підприємства 

організували учням гарячі  обіди та забезпечила необхідним інструментом та 

обладнанням. 

Група №20 за професією «Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник» 

виконували штукатурні роботи на товаристві з обмеженою відповідальністю 

«Трест- Сумжитлобуд», у травні 2018 року учні були забезпечені коштами на 

проїзд, мали порозуміння в будівельних бригадах, і в літній період учням 



дали змогу працювати на будівельному майданчику в складі робочих бригад. 

На штукатурних сучасних станціях фірми KALETA А 5 та фірми Knauf PFT 

G 5, розчино змішувач фірми Скіф БСМ. 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.По закінченню виробничої практики учням 

подарували фірмовий спецодяг (окуляри, перчатки) та інвентар (будівельні 

відра). Під час практики учнями було зароблено та перерахована на 

спеціальний фонд навчального закладу - 2002,0 грн 

  Учні групи № 10 за професією «Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник» проходили виробничу практику на товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Опорядбуд – 2». Учні показали за 1 рік навчання достатній 

та високий рівень навчальних досягнень. Під час практики учнями було 

зароблено та перерахована на спеціальний фонд навчального закладу - 8261,0 

грн  
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