
Державний навчальний заклад 

«Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» 

 

Професійну майстерність учні здобувають на уроках виробничого навчання в майстернях 

училища в тісному поєднанні з виготовленням продукції та надання послуг населенню. 

 

Перелік виробів та послуг, які можна замовити у відповідності до навчальних планів і програм 

 

1. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних, касир (на підприємстві, в установі, організації): 

 
- чорно-білий друк, 

- сканування і копіювання документів, 

- ламінування 

- брошурування 

- набір тексту, 

- консультації по виконанню фінансово-економічних дисциплін, 

- консультації з ведення бухгалтерського обліку, 

- створення портфоліо, презентації. 

-  

2. Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорія «С»): 

 
- виготовлення смітників, 

- столики в альтанку, 

- стільці, лавки, 

- виготовлення мангала, 

- підставки під дрова (до каміна), підвазонники, 

- виготовлення воріт, хвірток, огорож, 

- зварювальні ремонтні роботи, 

 

3. Різьбяр по дереву та бересту, столяр будівельний: 

 
- виготовлення сувенірних дощок для різання хліба, 

- виготовлення сувенірів з місцевою символікою, 

- виготовлення декоративних накладок, 

- виготовлення рам для дзеркала, 

- виготовлення скульптурних композицій, 

- реставраційні роботи виробів з дерева. 
- виготовлення офісних меблів; 

- виготовлення меблів для учбових закладів (парти, шафи, столи); 

- виготовлення кімнатних меблів; 

 

4. Муляр, штукатур, маляр: 

 

Малярні роботи: 
- високоякісне фарбування дверей, 

- фарбування стін водоемульсійними фарбами в 2 рази, 

- фарбування стель водоемульсійними фарбами в 2 рази, 

- ґрунтування віконних укосів по штукатурці, 

- ґрунтування стелі по штукатурці, 

- ґрунтування стін по штукатурці, 

- фарбування віконних укосів, 

- фарбування дверних укосів, 

- фарбування декоративного карниза, 

- фарбування дерев’яних вікон, 

- фарбування плінтусів, 

- фарбування металевих ґрат, 

- фарбування підвіконників, 

- фарбування труб опалення, 

- фарбування труб, решіток, радіаторів і т.п. за 2 рази, 



- фарбування стін по шпалерах. 

 

Кам’яні роботи: 
- мурування стін за однорідною системою перев’язки швів товщиною в 0,5; 1,0; 15 цеглини, 

- мурування кутів за однорідною системою перев’язки швів товщиною в 1,0; 1,5 цеглини. 

 

Штукатурні роботи: 
- нанесення розчину на поверхню стін ручним інструментом, 

- вирівнювання та розтирання поверхонь стін правилом та напівтерком, 

- виконання ремонту штукатурки окремими місцями, 

- розшивка щілин і їх обробка (очищення набілу, затирання, перетирання поверхонь). 

 

Вартість послуг згідно калькуляцій  та акту виконаних робіт. 

 

Телефони для консультацій: 

(03656) 2-20-40 

(03656) 2-20-18 

Е-mail: timaleх77@ukr.net 

mailto:timaleх77@ukr.net

