
З історії становлення системи ПТО 

Становлення спеціальних навчальних закладів припадає на 18 ст. З 

перших днів училища та інші навчальні заклади різних спеціальностей та 

професій поєднували порівняно високий рівень загальної освіти з якісною 

спеціальною підготовкою випускників. Проте вони проіснували не довго і 

на початку 19 ст. були закриті. 

У цей час на кошти міських товариств або приватних осіб при 

гімназіях і повітових училищах почали відкриватися курси, які давали 

певну спеціальну підготовку. 

   В 1888 році були затверджені «Основні положення про промислові 

училища». Виникло 3 типи закладів : 

 середні технічні училища, де готували помічників інженерів; 

 нижчі технічні училища, де давали знання майстрам; 

 ремісничі училища, де навчали конкретного ремесла. 

  Виникнення радянської професійно-технічної освіти можна віднести 

до 1920 року, коли згідно з декретом  Раднаркому СРСР «Про навчальну 

професійно-технічну повинність» при великих підприємствах було 

організовано школи фабрично-заводського учнівства (ФЗУ), що 

об'єднували загальну освіту та професійну підготовку. 

   У 1940 році Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ «Про 

державні трудові резерви СРСР», у якому було поставлено завдання 

організованої підготовки нових робітників з міської та колгоспної молоді і 

створення трудових резервів для промисловості. 

 

Від ФЗУ до ВПТУ 

  2 жовтня 1940 року в м. Дніпропетровську було сформовано 

ремісниче училище № 5. У роки війни воно було евакуйовано в м. 

Магнітогорськ. Після визволення Дніпропетровська від німецьких 

загарбників, повернувшись у листопаді 1943 року, і розташувалося воно  

за адресою проспект ім. Карла Маркса, 64,  а майстерні і гуртожиток на 

Ширшова, 14.  

 

     
 

Будівля по пр. ім. Карла Маркса, 64 

 

 



         
 

Будівля по вул. Ширшова, 14 

 

 Училище було перейменовано у школу ФЗО будівельного профілю у 

зв'язку з тим, що треба було підіймати зруйновані міста і села. Контингент 

учнів училища складав 340 осіб. Проводилась підготовка спеціалістів 

будівельного профілю: столяр, муляр, маляр, альфрейщик, тесляр, 

електрослюсар, коваль, штукатур. 

Очолював колектив Нікітін Петро Олексійович – він був першим 

директором.  

 

 

 
Наказ №1 від 20.11.1943 року про 

виконання обов’язків директора 

Нікітіним П. О. 

 

Наказ № 2 1943 року про 

прийом працівників до штату 

 

Другим директором був Ламм Анатолій Павлович. Його випускники 

працювали у Рибінську, Целінограді, Магнітогорську, підіймали з руїн 

завод Петровку, заводи ім. Леніна, К. Лібкнехта, Новомосковський 

трубний. 

  У 1944 році ремісниче училище № 5 було об'єднано з школою 

фабрично - заводського навчання № 8.  Значну допомогу випускники 

училища надавали селу, їх руками будувалися тваринницькі ферми, 

будинки культури, адміністративно - побутові будинки, дитячі садки, школи 

у Синельниковому і Новомосковському районах. Наші випускники 



працювали на усіх важливих будівельних об'єктах тресту «Дніпротяжбум», 

який був базовим з 1950 року. 

 

 
Кабінет спецтехнології складальників-

монтажників будівельних конструкцій, 

1952 рік 

 

 А з 1955 року 30 вересня перейменовано в будівельну школу № 3. 

 

В 1957 році за наказом головного управління трудових резервів 

будівельну школу № 3 реорганізовано в будівельне училище  № 5 на базі 

тресту «Дніпроважбуд». З 1975 р. – на місці бараків почалось будівництво 

нашого корпусу. На будівництві працювали не тільки випускники-

професіонали, а і учні училища, які вдосконалювали свої навички. 

 

 

ІІ директор школи ФЗО 

будівельного профілю 

Ламм  Анатолій Павлович 

(1956 – 1975) 

Нарада в кабінеті для викладачів, 1970 рік 



З 1976р. училище розширює навчально-виробничу базу за рахунок 

введення в експлуатацію нового комплексу по вул. Б. Хмельницького, 3-а, 

переходить на трирічне навчання з одержанням середньої освіти. Очолює 

училище Шульга  Олексій Михайлович.  

  З 1979 року – навчальний заклад називався середнім професійно-

технічним училищем № 5.  

 

    
 

    
Будівництво навчального  корпуса на місці бараків 

 

 
Будівельний майданчик навчального корпусу 

 



  
Директор будівельного  

училища  № 5  

Шульга  Олексій Михайлович 

(1976 - 1986) 

 

Директор училища  

Ненадович Володимир Іванович 

(1986 – 2002) 

 

 1986 року училищем керував Заслужений учитель освіти України 

Ненадович Володимир Іванович. 

1992 року стало професійно-технічним училищем № 5. 

У 2003 році наказом 

Міністерства освіти та науки 

України та наказом Управління 

освіти та науки 

Дніпропетровської обласної 

адміністрації  професійно-

технічне училище № 5 

реорганізовано у 

Дніпропетровське вище 

професійне училище 

будівництва. Профіль училища 

– будівельний. 

 Дніпропетровське вище 

професійне училище будівництва, яке згідно ліцензії, готує спеціалістів із 

17 інтегрованих професій, які користуються великим попитом на 

сучасному ринку праці. 

Зараз ДВПУБ є провідним навчальним закладом будівельної галузі 

не тільки в Дніпропетровській області, але і в Україні. 

Професійну підготовку ведуть 45 педагогів-новаторів, яких очолює 

лідер професійно-технічної освіти Дніпропетровської області, відмінник 

освіти України, володар нагород Міністерства освіти і науки України, 

Верховної Ради України – Яблонська Валентина Миколаївна. 

 

 

Методична нарада, 1979 рік 

 

 



 

В училищі створено 3 навчально-практичних центри з вивчення 

сучасних будівельних технологій і матеріалів  торгових марок «Ceresit», 

«Knauf», «Geberit». Проліцензовано нові професії: «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій», «Монтажник санітарно-технічних систем та 

устаткування». У навчальному процесі використовуються сучасні 

педагогічні технології, засоби і методи навчання.  

 

 
Дніпропетровське вище професійне училище будівництва, 2014 рік 

Єдина мета – єдина сім’я 

   
Директор Дніпропетровського вищого професійного училища будівництва 

Яблонська Валентина Миколаївна, яка почала свій професійний 

 шлях з майстра в/н  

 (з 2002 року) 



З 2017 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

№153 від 2 лютого змінено назву навчального закладу на Дніпровське 

вище професійне училище будівництва. 

 


