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 ДНЗ «Подільський центр ПТО» 

Освітній заклад третього атестаційного рівня: 

• забезпечує підготовку учнів на  

основі базової загальної середньої  

освіти та повної загальної середньої освіти; 

• забезпечує підготовку кваліфікованих робітників; 

• підготовку і перепідготовку та підвищення кваліфікації 

громадян з числа незайнятого населення; 

• під час военного стану проводить короткотривалі 

курси з різних професій для тимчасово переміщених 

осіб. 

 Середньорічний контингент 

складає 800 осіб 



 ДНЗ «Подільський центр ПТО» 
З 03 березня у Центрі був організований освітній хаб (один із перших в Україні). Цільовою 

аудиторією стали внутрішньо переміщені особи, для яких були організовані безкоштовні 

короткотривалі курси з усіх професій, яким навчають у Центрі 



 КУРСИ ПЕРШОЇ САНТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ  в Навчально-практичному центрі 

з підготовки фахівців з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та 

устаткування» 

Швейцарською фундацією 

технічного співробітництва 

з розвитку «Свісконтакт», в 

рамках проєкту 

міжнародної технічної 

допомоги «ПУБЛІЧНО-

ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 

ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ 

САНТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ організовано 

короткотермінові курси з 

сантехнічної освіти для 

тимчасово переміщених 

осіб. 

 (Курси пройшли 16 осіб. 

 



 КУРСИ ПЕРШОЇ САНТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ з тимчасово переміщеними 

особами в Навчально-практичному центрі з підготовки фахівців з 

професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» 

За с навчання здобувачі 

освіти, опанували 

практичні навички з 

монтажу водомірного 

вузла, водорозбірної 

арматури (кранів 

водорозбірних, кранів 

змішувачів), монтажу 

умивальника, унітаза та 

радіаторів системи 

опалення. Цей 

мінімальний багаж знань 

та практичних навичок 

дозволяє без допомоги 

фахівця виконати 

більшість завдань з 

експлуатації та ремонту 

санітарно-технічних 

систем самостійно та 

якісно.  

 

 

 

 



 Короткотермінові курси з автомобільних професій 

З професії "Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів" слухачі навчилися 

виконувати технічне 

обслуговування системи 

живлення автомобіля ВАЗ 2104.  



 Короткотермінові курси з автомобільних професій 

З професії Машиніст крана 
автомобільного»,  модуль МКА 

4.2.1 Експлуатація робочого 

обладнання автокрана КС-3575А 

.  



 Короткотермінові курси з будівельних професій 

Група з професії "Маляр" опанувала 

опорядження та підготовку поверхонь 

під просте водне фарбування і 

обклеювання шпалерами (12 осіб). 

 



 Короткотермінові курси з будівельних професій 

На заняттях короткотермінових курсів за професією "Реставратор декоративних штукатурок та ліпних 

виробів» слухачі навчилися виготовляти різноманітні гіпсові вироби власноруч, форми для відливання 

різноманітних виробів. Заняття внутрішньо переміщені особи відвідували з дітками, для яких проводились 

майстер-класи з розпису ліпних виробів фарбами. 

 



 Вчимо українську! 

Проведено 14 занять для різних 

вікових категорій вимушених 

переселенців (від 14  до 70 років!) 



 Майстер-класи 

Педагоги-автомобілісти провели цікаві 

майстер-класи для учнів-переселенців зі 

Сходу на теми: "Складання ДВЗ автомобіля 

ЗІЛ-130" та "Технічне обслуговування 

масляної системи ДВЗ". Останній був 

проведений на базі підприємства " 

Фортеця-авто". Цікаво, змістовно, і 

головне, корисно для майбутніх слюсарів з 

ремонту колісних транспортних засобів! 



 Майстер-класи 

Ольга Остапович провела майстер-класи 

«Моя Україна» та «Великодній декор», 

Наталія Грель – «Перші весняні квіти» та 

«Розпис Великодніх писанок», Наталія 

Коваль «Виготовлення сонечка з 

фоамірану», Ірина Сідор повела для самих 

маленьких мешканців майстер-клас 

«Ліплення з глини улюбленої тваринки». 

 



 Майстер-класи 

Наталія Коваль провела 

майстер-клас  

«Виготовлення сонечка з 

фоамірану», Ірина Сідор 

повела для самих 

маленьких мешканців 

майстер-клас «Ліплення з 

глини улюбленої тваринки». 

Майстрині-кондитери Олена 

Чугаєва, Ірина Ряба та 

Любов Матковська провели 

майстер-класи «Оздоблення 

капкейків» та «Порційний 

десерт», «Імбірні пряники», 

де дітки ласували 

смаколиками.  

 



 Майстер-класи 

Майстер-клас 

“Виготовлення 

іграшки 

антистрес” 

провела Срібняк 

Л.В., педагог 

Центру, для діток 

з числа 

тимчасово 

переміщених 

осіб. 



 Короткотермінові курси для внутрішньо переміщених осіб  

 6 червня 2022 року на 

базі Центру при 

фінансуванні 

Товариства Червоного 

Хреста України 

стартували 

короткотермінові курси 

для внутрішньо 

переміщених осіб з 

професій «Кравець», 

«Перукар», 

«Манікюрник»., 

«Електрогазозварник». 



 Короткотермінові курси з професії «Перукар» 

Короткотермінові курси з професії «Перукар» для тимчасово переміщених осіб проводилися у навчально-

виробничий майстерні під керівництвом майстра в/н Тимчук Н. П.  Слухачі опановували модуль «Базові 

чоловічі та жіночі стрижки», самостійно обслуговували клієнтів. Курси проходили в декілька етапів. 58 

слухачів у кінці навчання отримали сертифікат  



 Короткотермінові курси з професії «Манікюрник» 

Короткотермінові курси з професії «Манікюрник» для тимчасово переміщених осіб проводилися у 

навчально-виробничий майстерні під керівництвом майстра в/н Галицької Т. С.  Слухачі опановували 

модуль «Базовий манікюр», самостійно обслуговували клієнтів. Курси проходили в декілька етапів. Як 

результат було видано 51 сертифікат. 

 



 Короткотермінові курси з професії «Кравець» 
Короткотермінові курси 

проводилися під керівництвом 

викладачів професійно-

теоретичної підготовки Гасюк О. 

В., Кравченко Т. М. та майстрів 

в/н швейних професій 

Банасюкевич Т. М., Гаджули О. І., 

Зборовець Н. М., Маліновської Н. 

В., Мельник У. П., Сівак Ж. І. 

Слухачи мали змогу опанувати ази 

мілкого та середнього ремонту 

одягу, виготовлення поясних 

виробів, виготовлення постільної 

білизни», розкрій та пошиття 

спортивних костюмів та штанів-

джогерів.. Як результат було 

видано 32 сертифікати 

 



 Короткотермінові курси пройшли 149 осіб! 

Центр заробив 138 тис.грв.! 



 ТУТ наш фронт! 

Все буде Україна! 


