ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДУБЕНСЬКЕ ВИЩЕ ХУДОЖНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ»

Тенденції розвитку
закладу освіти у 2019-2022 році

Пріоритетними завданнями на 2019-2022

рік є створення умов для

розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства,
запитів особистості та потреб держави.
Дії щодо застосування реформаторських ідей навчального закладу:

І. 2019-2020 роки
1. Створення НПЦ за профілем «Електрогазозварник»;
а) придбання обладнання – 1949,4 млн. грн.;
б) проведення ремонтних робіт приміщень для створення НПЦ:
Ремонт роздягальні:
- укладання плитки 56м2 – 16 000 грн.;
- меблі для роздягальні – 27 000 грн.
Ремонтні роботи в коридорі:
-

укладання плитки 59м2 – 17 00 грн.;

-

упорядкування стін – 8 000 грн.;

Ремонт та оснащення навчального кабінету:
-

виготовлення меблів – 25 000 грн.;

-

ремонтні роботи – 7 000 грн.;

-

придбання комп’ютерної техніки – 220 000 грн..;

Ремонтні роботи в майстерні:
-

ремонтні роботи – 27 000 грн..;

-

освітлення – 8 000 грн..;

-

придбання метало профілю для кабінок – 15 000 грн.;

-

заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові загальною

площею 13,5 м2 - 22 тис. грн..
-

заміна дверей на металопластикові площею 14,7 м2 – 41 тис. грн.;

2. Зміцнення матеріально-технічної бази гуртожитку
Придбання:
-

м’якого інвентарю (подушки, матраци) – 26 000 грн.;

-

пральної машини – 10 000 грн.;

-

двох холодильників– 24 000 грн.;
Встановити сучасну стелю у фойє – 50м2 – 12 000 грн.;
Замінити меблі у кухні – 12 000 грн..;
Замінити двері у побутових кімнатах 3 штуки – 15 000 грн.;
Створити центр підготовки до ЗНО – 1 000 грн.;
3. Заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові:

-

заміна вікон у музеї – 16 000 грн..;

-

столярний цех – заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові

загальною площею 18,42 м2 – 42200 грн..;
-

лабораторія столярної майстерні – заміна вікон на енергозберігаючі

металопластикові загальною площею 30,8 м2 - 55000 грн..;
4. Капітальний ремонт даху навчального корпусу – 2,2 млн. грн..;
Враховуючи

тенденції

розвитку

закладу

професійної

освіти

адміністрація планує :
-

впровадити

дуальну

форму

навчання

за

професіями:

«Електрогазозварник», «Муляр;Штукатур;Маляр»
-

створити центр кар’єри.

ІІ. 2020-2021 роки
1. Зміцнення матеріальної бази училища:
-

придбання комп’ютерної техніки для професії «Оператор з обробки

інформації та програмного забезпечення» - 220 000 грн..
2. Зміцнення матеріально-технічної бази гуртожитку:

-

забезпечити кімнату самопідготовки комп’ютерною технікою –

25 000 грн..;
-

замінити стелю у кімнаті відпочинку 50м2 – 15 000 грн.;

-

придбати постільну білизну (60 комплектів ) – 25 000 грн.;

-

замінити дерев’яні сходи 2-3 поверх – 100 000 грн..
3. Створення комплексу майстерень будівельного циклу:

-

капітальний ремонт приміщення – 1,4 млн. грн..

-

закупівля устаткування і техніки – 1,3 млн. грн.,

Для реалізації реформування професійної освіти та враховуючи потреби
ринку праці навчальний заклад планує ліцензувати професію «Виробник
художніх виробів з металу»

ІІІ. 2021-2022 роки
1. Утеплення фасадної частини навчального корпусу – 1,8 млн. грн..
2. Придбання вантажного автомобіля – 1 млн. грн.
3. Капітальний ремонт даху спортивного залу – 1,1 млн. грн.
4. Оновлення обладнання з професії «Різьбяр по дереву та бересту,
столяр будівельний»
5. 5. Зміцнення матеріально-технічної бази гуртожитку:
Придбати:
-

електроплити 2 штуки – 30 000 грн..;

-

душові кабіни 2 штуки – 20 000 грн..;

-

м’який інвентар (ковдри, покривала 60 штук) – 40 000 грн..;

-

меблі у кімнату відпочинку – 15 000 грн..;

Замінити меблі у житлових кімнатах – 6 000 грн...

