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Сучасні вимоги суспільства й ринку праці зумовлюють необхідність 

оновлення знань і вдосконалення навичок людини впродовж життя. Це 

актуалізує нагальну потребу модернізації освіти дорослих, пов’язану з усіма 

сферами суспільного життя. Такий зв’язок реалізується безпосередньо через 

особистість, включену в економічні, політичні, духовні та різноманітні 

соціальні зв’язки. Якщо різні сфери й галузі господарства виробляють певну 

матеріальну й духовну продукцію, а також послуги для людини, то система 

освіти дорослих «творить» власне людину, впливаючи на її інтелектуальний, 

етичний, естетичний і фізичний розвиток. 

Освіта дорослих є важливим складником освіти впродовж життя, що 

покликана сприяти соціальному та економічному розвитку держави, 

демократії, сталому розвитку суспільства. В умовах інтенсифікації 

глобалізаційних, інтеграційних процесів, переходу до суспільства знань, 

посилюється роль освіти дорослих як важливого чинника суспільного 

прогресу, конкурентоспроможності держави. Актуальність проблеми освіти 

дорослих детермінується такими важливими чинниками, як політична 

ситуація в державі, соціально-економічні зміни в ній, стан ринку праці 

й перетворення в освіті (зокрема й інноваційні) тощо. 

Трансформація ринку праці в Україні актуалізує необхідність 

розроблення ефективного механізму функціонування освіти дорослого 

населення впродовж життя. Саме цілісна, гнучка національна система освіти 

дорослих, що поєднує формальний, неформальний та інформальний 

складники, має спрямовуватися на задоволення культурно-освітніх потреб 

особистості, сприяти оптимальному вибору кар’єрних стратегій тощо. 

З огляду на це, інформація, розміщена в каталозі, набуває особливої 

актуальності. Видання приурочене до проведення Міжнародних днів освіти 

дорослих у Запорізькій області (6 – 8 жовтня 2016 року). До каталогу увійшла 

інформація про організації Запоріжжя й Запорізької області, що здійснюють 

освітню діяльність для дорослих. Використання каталогу уможливить 

успішний пошук саме того напряму, який найбільше відповідає культурно-

освітнім запитам особистості. Ми вважаємо, що покажчик стане цінним 

джерелом для різних категорій дорослих, а також для тих, хто розробляє 

й досліджує андрагогічну проблематику. 

 

З повагою, колектив упорядників 

 

ПЕРЕДМОВА 
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Навчання колористики, роботи з барвниками, видів фарбування волосся. 
Додатково – набуття навичок виконання стрижки, зачіски, укладки. 

Основні категорії діяльності 
 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Краса та здоров’я  

  Психологія, особистісний розвиток 

 Мистецтво, творчість 

  Перукарське мистецтво 

Основні види діяльності  

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

Графік навчання: 5 днів на тиждень, від 3 до 5 годин на день, вихідні – субота 
й неділя. Навчання індивідуальне. 97% навчального процесу відводиться для практики. 
 
 

 

Діяльність Центру «Автоматика. Інтернет. Зв’язок» спрямована на виконання 
основного завдання – організації навчального процесу для формування творчої 
особистості фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності, 
творчого застосування здобутих знань, адаптації в сучасному мінливому світі. Центр 
приділяє особливу увагу питанням змісту навчального матеріалу, добору новітніх 
методик вивчення, запам’ятовування, набуття компетенцій і розвитку мотивації 
студентів. Центр також пропонує курси англійської мови. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Маркетинг, реклама, PR  

 Комп’ютерні курси 

  Комп`ютерна грамотність  

  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

  Програмування  

  Системне адміністрування  

ПП «АВТОМАТИКА. ІНТЕРНЕТ. ЗВ’ЯЗОК» 

 
м. Запоріжжя, вул. Правди, 50, оф. 62 

тел.: (061) 701-72-13; 067-617-78-25; 066-519-22-01 
Графік роботи: понеділок – неділя з 09:00 до 18:00 

e-mail: a7017213@gmail.com                        сайт: hm.zp.ua 

RESSYV STUDIO 

 
м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 26        тел.: 050-341-86-76 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00 
e-mail: ressyv@mail.ru 
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Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

Інформація про навчання 

Центр «Автоматика. Інтернет. Зв’язок» пропонує активні методи оволодіння 
знаннями, розвиток творчих здібностей студентів, перехід від стандартного 
до індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб і можливостей особистості. 
Змістовий матеріал будується з огляду на вже набуті навички, що дає змогу 
вибудувати цілісну структуру знань. 

 
 

  

Автошкола «Адреналін» у Запоріжжі – це зручний графік теоретичних 
і практичних занять, сучасний автопарк, право вибору інструктора й автомобіля. 
Основна мета – підготувати нове покоління водіїв, які будуть досконало знати ПДР 
і застосовувати ці знання на практиці. 

Основні категорії діяльності 

 Курси водіїв 

  Початковий курс (Категорія А, В, С)  

  Контраварійне водіння  

  Автоспорт  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

☐ лекції 

☐ конференції 

Інформація про навчання 

Відвідування теоретичних занять обов’язкове. Заняття відбуваються тричі 
на тиждень у вечірній час з 18:00 до 20:00, що зручно для тих, хто працює або 
навчається. Навчальна програма затверджена управлінням Державтоінспекції 
в обсязі 100 академічних годин. За два тижні після початку занять паралельно 
вводяться уроки водіння. Згідно з програмою, учень повинен від’їздити 
40 академічних годин. Графіки складаються індивідуально, з урахуванням 
можливостей учнів. Заняття проводяться на автодромі й на вулицях міста. 
За необхідності, учень може взяти додаткові уроки водіння. 

АВТОШКОЛА «АДРЕНАЛІН» 

 
м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 158         тел.: 050-177-02-78; 067-155-70-30 

Графік роботи організації: з 9:00 до 21:00 
сайт: autoadrenalin.zp.ua 
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Автошкола пропонує організоване навчання водіїв транспортних засобів. 

Основні категорії діяльності 

 Курси водіїв 

  Початковий курс (Категорія А, В, С)  

  Автоспорт  

  Контраварійне водіння  

Основні види діяльності  

☐ навчальні курси 

☐ семінари  

☐ лекції 

Інформація про навчання 

Пропонується варіативний графік навчання: вивчення теоретичних понять – 
понеділок, середа з 16.00 до 18.00. Практична частина, водіння – будь-який робочий 
день тижня. Термін навчання – 2 місяці. 

 
 

 

Бердянська автошкола ВСА набирає слухачів для підготовки й перепідготовки 
водіїв транспортних засобів категорії А 1, А, B, C 1, C, D 1, D, BE, CE. Теоретичне 
навчання проводять досвідчені викладачі-практики в спеціалізованих комфортних 
аудиторіях. Практичні навички набуваються на автомобілях автошколи в зручний 
для слухачів час.  

Основні категорії діяльності 
 Курси водіїв 

  Початковий курс (Категорія А, В, С)  

Основні види діяльності  

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

ПП «СЛАВЯНЕ» АВТОШКОЛА 

 
м. Мелітополь, вул. Червоноармійська, 46 

тел.: 097-227-00-04; 067-265-15-65; (0619) 43-43-33 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00 

e-mail: slavyane-avto@mail.ru 

БЕРДЯНСЬКА АВТОШКОЛА ВСА 

 
м. Бердянськ, вул. Європейська, 70/2-А 

тел.: 066-22-000-40; 097-046-14-14; (06153) 2-20-93 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8-00 до 17-00. Перерва: з 12-00 до 13-00. 

e-mail: avtoshkola-vsa@ukr.net 
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Графік занять практичного керування транспортним засобом – за вибором 
слухачів: 8:00, 10:00, 13:00, 15:00, 17:00. Теоретичні заняття – понеділок, середа, 
п’ятниця з 17:30 до 20:30.  

 

Зміст навчання поєднує такі блоки: малюнок з «нуля» до «професіонала»; 
дизайн інтер’єру; ландшафтний дизайн; створення дизайнерських програм; вивчення 
основ підприємницької діяльності; проведення майстер-класів з художніх 
і дизайнерських робіт. 

Основні категорії діяльності 
 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Маркетинг, реклама, PR  

  Продаж, переговори  

  Управління, менеджмент  

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

  Графіка, дизайн  

  Автоматизація підприємства (1 С та  ін.)  

 Мистецтво, творчість 

  Декоративне мистецтво  

  Дизайн інтер’єру, фен-шуй  

  Образотворче мистецтво  

  Рукоділля 

  Шиття, вишивка, в’язання  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

Основний зміст навчання в ТОВ «Абсолютна лінія»:  
– малюнок: з «нуля» до «професіонала» (скетч / sketch – ескіз, начерк, 

предмети, люди, архітектура, пейзажі); живопис (акварель, гуаш, акрил, олія); графіка 
(туш, гель, олівець); академмалюнок (олівець, акварель, масло тощо); дизайн 
інтер’єру (авторська / європейська / британська школи дизайну); 

– ландшафтний дизайн (авторська методика); 
– дизайнерські програми: рhotoshop (фотошоп) «з нуля до впевненого 

користувача» (авторська методика); сorelDRAW (корел) «з нуля до впевненого 
користувача» (авторська методика); 

– основи підприємницької діяльності. 
ТОВ «Абсолютна лінія» проводить майстер-класи з художніх робіт 

за авторською методикою: вітраж (наливний і плівковий); декоративний розпис 

ТОВ «ВИРОБНИЧО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АБСОЛЮТНА ЛІНІЯ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 26               тел.: (061) 270-72-74 

Графік роботи: неділя – п’ятниця з 10:00 до 19:00 
e-mail: info@absolutline.zp.ua 
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(настінний, утилітарний); інкрустація (шпон, стрази тощо); ліпнина (гіпсова, відпалова 
та ін.); біжутерія (вчимося на міді); ляльки (повстяні, ганчіркові, порцелянові та ін.), 
художньо-декоративні за запитом. 

 

Група компаній «Golden Staff» працює за такими основними напрямами 
діяльності: рекрутинг, тренінги, бізнес-курси, центр іноземних мов, оцінка персоналу. 
Центр вивчення іноземних мов – частина агентства повного циклу й самостійний 
провайдер послуг з вивчення іноземних мов. Першочергове завдання організації – 
гармонійна інтеграція процесу вивчення мов, розвиток, а також мотивація 
співробітників до роботи з кожним із замовників. Центр має офіційне підтвердження 
статусу члена найбільшої міжнародної асоціації викладання англійської мови – 
International Association of Teachers of English as a Foreign Language, IATEFL. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

  Іспанська мова  

  Італійська мова 

  Німецька мова 

  Польська мова 

  Французька мова 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

Центр вивчення іноземних мов групи компаній «Golden Staff» пропонує варіанти 
спеціалізованого навчання: курси іноземних мов для юристів, бухгалтерів, 
фінансистів, працівників банківської сфери, маркетологів, логістів, HR, секретарів, 
адміністраторів, інженерів та ін., а також спільні бізнес-програми й спеціальні 
методики швидкого вивчення мови. Заняття проводяться у форматі індивідуального 
й корпоративного навчання. 

 
 

 

Центр пропонує такі освітні послуги:  
– ранній розвиток (від 3-х років); 10.30 - 20.00 
– підготовка до школи (від 4-х до 6-ти років); 

ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ «ІНДИГО» 

 
м. Мелітополь, пр-т. Богдана Хмельницького, 43, оф. 2 

тел.: 097-288-95-23; 095-329-98-74; 068-447-74-50 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10:30 до 20:00 

e-mail: iindigo075@gmail.com 

ГРУПА КОМПАНІЙ «GOLDEN STAFF» 

 
м. Запоріжжя, пр-т. Металургів, 20, оф. 4,   тел.: (061) 236-73-71; 099-496-30-29 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 21:00 
e-mail: i.antonyuk@staff.ua                     сайт: www.staff.ua 

mailto:iindigo075@gmail.com
http://www.staff.com.ua/
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– курси англійської, німецької для школярів і дорослих;  

– підготовка до ЗНО.  
У процесі навчання приділяється особлива увага розвитку критичного мислення, 

емоційного інтелекту, лідерських якостей, комунікативної компетенції, креативності 
й набуттю необхідних життєвих навичок. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

  Німецька мова 

 Дошкільна освіта 

 Мистецтво, творчість 

  Акторська майстерність 

  Образотворче мистецтво 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

Навчання здійснюється в малих групах у класно-урочній формі з урахуванням 
психічного розвитку й вікових особливостей дитини. Заняття відбуваються протягом 
навчального року. Зміст навчання поєднує модулі-блоки, теми для засвоєння учнями 
певної вікової групи. Форми навчання: навчальні заняття, самостійна робота, 
телемости з учнями з інших країн, інтерв’ю, відеозвернення, дослідження, проекти, 
контрольні заходи тощо. Методи процесу навчання: словесні, наочні, практичні; 
методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності; індуктивно-
дедуктивні, репродуктивні, дослідницькі, проблемні тощо. 

 
 

 

ТОВ «Діалог-Консалтинг» створено з метою об’єднання знань, досвіду й зусиль 
професіоналів для підвищення якості відносин у сфері комерційної діяльності, 
управління, права й безпеки. Діяльність Центру охоплює сферу права, 
консультування з питань комерційної діяльності й керування, проведення тренінгів, 
курсів, лекцій і семінарів, корпоративного навчання й бізнес-освіти. 

Основні категорії діяльності 
 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Маркетинг, реклама, PR  

  Охорона, безпека  

  Право, юриспруденція  

  Управління, менеджмент  

  Інше 

 Громадянська освіта 

ТОВ «ДІАЛОГ-КОНСАЛТИНГ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 61, 4 поверх, офіс 5.3, 066-335-00-17 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00 
e-mail: dialog-konsalting@ukr.net                      сайт: www.d-k.zp.ua 

mailto:dialog-konsalting@ukr.net
http://www.d-k.zp.ua/
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  Комунікація 

  Особистісне зростання 

  Правова культура 

  Цілепокладання 

  Інше  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

☐ лекції 

☐ конференції 

Інформація про навчання 

ТОВ «Діалог-Консалтинг» пропонує форми роботи, спрямовані на засвоєння 
знань, умінь і навичок у таких напрямах: вирішення правових спорів, бізнес-
менеджмент, інформаційно-комунікаційні засоби в юридичній практиці, інформаційно-
аналітична робота в процесі проведення розслідувань, правове регулювання 
журналістської діяльності. Змістове наповнення курсів: організаційно-тактичні основи 
приватного розшуку, організаційно-правові основи безпеки бізнесу. Проводяться 
лекції з основ правознавства, ОСББ, правового аналізу ситуацій тощо. 
 

 

 

Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету 
в місті Мелітополі здійснює підготовку слухачів на короткострокових курсах, 
семінарах, тренінгах. Після закінчення навчання всі випускники отримують 
сертифікати Запорізького національного університету. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Готельний і ресторанний бізнес, туризм  

  Діловодство, секретаріат 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Краса та здоров’я  

ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
У М. МЕЛІТОПОЛІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
м. Мелітополь, вул. Героїв України, 160-А, (0619) 42-64-61, (0619) 42-64-62 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 16:45 
e-mail: egfznu@mail.ru                 сайт: www.egfznu.com.ua 

mailto:egfznu@mail.ru
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  Логістика, ЗЕД  

  Маркетинг, реклама, PR  

  Управління, менеджмент  

  Фінанси, страхування 

 Комп’ютерні курси 

  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

  Програмування  

  Системне адміністрування  

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.)  

 Мистецтво, творчість 

  Декоративне мистецтво  

  Образотворче мистецтво  

  Рукоділля 

  Танці, хореографія 

  Фотографія, відеозйомка  

 Спорт, фізичний розвиток 

  Гімнастика  

  Легка атлетика  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари  

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

☐ лекції 

☐ конференції 

Інформація про навчання 

Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету 
в місті Мелітополі здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів на денній і заочній 
формах навчання на бюджетній і контрактній основах. 

 
 

 

У Запорізькій обласній організації Товариства сприяння обороні України 
основним напрямом діяльності є професійно-технічна освіта, підготовка, 
перепідготовка й підвищення кваліфікації робочих кадрів, які мають військово-
технічну спрямованість. Ця діяльність проводиться в навчальних закладах, серед 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ 

 
м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 158-б,         тел.: (061) 224-66-90 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 16.30 
e-mail: VTP@tsou.com.ua              сайт: tsou.com.ua 
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яких – 4 технічні школи, 2 автомобільні, 14 міських і районних спортивно-технічних 
клубів. 

 

Основні категорії діяльності 

 Курси водіїв 

  Початковий курс (Категорія А, В, С)  

 Професійні курси з  підвищення кваліфікації 

  водіїв транспортних засобів на категорії: 
«Д», «Е»,  
«В» на «В» і «С» 
«С» на «А» 
«С» на «В» 
«С» на «Е» 
«Д» на «Е» 
«В» на «А» 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

Навчальні організації Товариства сприяння обороні України пропонують 
навчальні курси слухачам від 16 років. Теоретична частина занять відбувається 
у групах у денний і вечірній час за затвердженою програмою, практичне водіння 
автомобіля – у час, визначений слухачами. До викладання залучаються кваліфіковані 
викладачі й майстри практичного водіння. Після закінчення курсів слухачі отримують 
«Свідоцтво про закінчення закладу підготовки, перепідготовки й підвищення 
кваліфікації водія». 

Навчальні заклади (спортивно-технічні клуби і автошколи): 
м. Запоріжжя: 
• Запорізька об'єднана технічна школа – 69035, вул. Правди, 50 , оф. 104  
   тел.: (061) 233-50-52, (061) 233-04-83, (096) 040-64-78, (059) 421-19-50  
• Олександрівський СТК – 69063, вул. Покровська, 11 / вул. Святого Миколая, 29 

   тел.: (061) 764-47-46, (050)-484-00-99,  (097) 321-67-79 
• Заводський СТК – 69048, вул. О. Гончара, 111  
   тел.: (0612) 35-17-81, (067) 745-30-00, (066) 536-56-67, (063) 724-21-64 
• Дніпровський СТК – 69032, вул. Добролюбова, 3 
   тел.: (061) 275-60-61, (061) 707-37-46, (067) 999-80-22, (050) 454-55-39, (093) 399-59 13 

Запорізька область:  
• Бердянська об'єднана технічна школа – 71118 , вул. Свободи, 30 
   тел.: (06153) 4-74-34, (096) 367-44-64 
• Мелітопольська автомобільна школа –72312, вул. А. Невського, 47   

   тел.: (06192) 6-88-48, (067-612-12-66 
• Оріхівська автомобільна школа – 70503, вул. Гетьмана Сагайдачного, 130а 
   тел.: (06141) 4-30-36,  (066) 292-80-45 
• Токмацька технічна школа – 71700, вул. Чкалова, 17,  

   тел.: (06178 ) 2-37-70, (067) 613-49-37 
• Кам'янко- Дніпровська технічна школа  – 71300, вул. 9 Травня, 17  
  тел.: (0238) 2-38-45,  (066) 755-72-45 
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• Якимівський СТК – 72500, вул. Центральна, 145, тел.: (0231) 9-15-36,  (096) 783-85-88 
• Василівський СТК – 71600, пров. Лісовий, 13, тел.: (0275) 7-55-16,  (067) 954-75-87 
• Веселівський СТК – 72200, вул. Першотравнева, 1, тел.: (06136) 2-18-22,  
  (068) 647-85-59 
• Вільнянський СТК – 70000, вул. Миколи Сироти, 48,  
   тел.: (0243) 4-50-40, (099) 326-50-85 
• Гуляйпільський СТК – 70200, вул. Шевченко, 167, тел.: (0245) 4-11-05,  (066) 402-64-
67 
• Кам'янко-Дніпровський СТК – 71300, вул. 9 Травня, 18а,  
   тел.: (0238) 2-33-30, (097) 374-78-28 
• Куйбишевський СТК – 71000, вул. Запорізька, 32, тел.: (0247) 2-15-45, (067) 724-64-
99 
• Михайлівський СТК –- 72000, вул. Привітна, 12, тел.: (0232) 2-13-45,  (067) 904-99-
39 
• Пологівський СТК – 70600, вул. Дружби, 70, тел.: (0265) 2-20-08,  (095) 649-62-89 
• Приморський СТК – 72100, вул. Соборна, 12, тел.: (06137) 7-32-67, (096) 158-88-03 
 

 

 

ЗІЕІТ – сучасний, престижний навчальний заклад європейського рівня, який 
вирізняється інноваційними підходами до змісту навчання, достатньою матеріально-
технічною базою, інформаційно-технічним забезпеченням і організацією навчального 
процесу. 

Основні категорії діяльності 
 Курси іноземних мов 

  Англійська  

  Німецька 

  Польська 

  Українська 

  Українська для іноземців  

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Cisko  

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Діловодство, секретаріат 

  Маркетинг, реклама, PR  

  Право, юриспруденція  

  Психологія, особистісний розвиток  

  Управління, менеджмент  

  Фінанси, страхування  

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У МІСТІ МЕЛІТОПОЛЬ 

 
м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, 21-а       тел.: (06192) 5-06-68 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 16:00, субота – з 9:00 до 15:00 
e-mail: mopzieit@mail.ru           сайт: www.mvpzieit.com.ua 
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  Графіка, дизайн  

  Web-дизайн  

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.)  

 Громадянська освіта 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Правова культура 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

☐ лекції 

☐ конференції 

Інформація про навчання 

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій у м. Мелітополь 
пропонує навчальні курси для слухачів від 16 років. Викладання здійснюється 
висококваліфікованими викладачами-практиками в зручних аудиторіях, оснащених 
сучасним обладнанням і необхідним програмним забезпеченням. Графік навчання: 
понеділок – субота, час узгоджується зі слухачами. Після закінчення навчання слухачі 
отримують сертифікат. 
 
 

 

ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» здійснює первинну підготовку, 
перепідготовку й підвищення кваліфікації робітників, що є конкурентоспроможними 
на ринку праці й здатні забезпечити перспективне майбутнє. Після проходження 
навчання видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації робітника. 
Підставою для організації професійного курсового навчання є ліцензія Міністерства 
освіти і науки України, серія АЕ № 636700. 

Комбінат проводить навчання й перевірку знань керівників і спеціалістів з питань 
охорони праці, навчання безпечних методів і прийомів виконання робіт 
при експлуатації, обслуговуванні й виконанні робіт на об’єктах підвищеної небезпеки. 

Основні категорії діяльності 

 Курси водіїв категорії «В» 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" 
ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “УКРБУД”» 

 
м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9,  

тел. / факс: (061) 233-34-56, тел.: (061) 220-90-12;  (061) 270-71-95; 
(061) 228-39-80 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 16:45 
e-mail: zukkbk@mail.ru; zukkld@mail.ru; zukkdir@mail.ru; metodistzukk@mail.ru  

сайт: www.zukk-zp.com 
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 Професійні курси з присвоєнням кваліфікації 

 Електрогазозварник 

 Стропальник 

  Машиніст крана (кранівник) 

  Оператор котельні 

  Покрівельник рулонних покрівель і покрівель зі штучних матеріалів 

  Ліфтер 

  Монтажник з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій 

  Слюсар-ремонтник 

  Електромонтер з ремонту й обслуговування електроустановок 

  Столяр будівельний 

  Верстатник деревообробних верстатів 

  Муляр 

  Машиніст крана автомобільного 

  Машиніст автовишки й автогідропідіймача 

  Водій навантажувача 

  Машиніст компресорної установки 

  Бетоняр 

  Газорізальник 

  Пічник 

  Формувальник залізобетонних виробів та конструкцій 

  Слюсар-сантехнік 

  Акумуляторник 

  Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель   

  Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 

  Слюсар зі збирання металевих конструкцій 

  Машиніст (кочегар) котельні  

 Курси «Класичний манікюр, педикюр» (гель-лак) 

 Навчання посадових осіб, фахівців, членів комісії та робітників з питань охорони 
праці та пожежної безпеки України 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» пропонує навчання 
на короткострокових курсах від фахівців і майстрів, які завжди кваліфіковано 
й доброзичливо налагоджують ділові відносини з кожним слухачем, допомагають 
обрати цікаву професію, яка є актуальною на ринку праці. 
 
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
м. Запоріжжя, вул.Незалежної України, 57-А, тел.: (061) 236-02-52 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:30 до 17:00 
e-mail: zoippo@mail.ru                         сайт: www.zoippo.zp.ua 

mailto:zoippo@mail.ru
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Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради ставить своїм завданням наукове й 
методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти, підвищення 
кваліфікації й перепідготовку керівних кадрів і педагогічних працівників освіти, 
здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі 
освіти, їх упровадження в практику освітньої системи. 

 

Основні категорії діяльності 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації: 

 керівників закладів освіти 

 педагогічних працівників усіх категорій 

 практичних психологів та соціальних педагогів 

 Розвиток ІТ-компетентності педагогічних працівників 

 Науково-методичний супровід професійного розвитку фахівців 

 Науково-методичний супровід викладання навчальних предметів  

 Організаційно-методичний супровід роботи з обдарованими учнями та з дітьми 
з особливими потребами 

Основні види діяльності 

 навчальні курси 
 науково-методичні семінари 
 тренінги 
 майстер класи 
 авторські майстерні 
 педагогічні фестивалі, виставки 
 конкурси професійної майстерності 
 стажування 
 науково-практичні конференції, семінари, круглі столи  

Інформація про навчання 

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради надає освітні послуги у сфері: 

• Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів навчальних закладів освіти 
• Здобуття вищої освіти за напрямом 0101 Педагогічна освіта 7.01010301 

«Технологічна освіта» 
Ліцензія – серія АЕ №363133 від 14.04.2016. 

 
 

 

ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» здійснює первинну 
професійну підготовку й перепідготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ АВТОТРАНСПОРТУ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9,          тел.: (061) 224-67-84 

Графік роботи: понеділок – неділя з 08:00 до 16:30 
e-mail: dnz_zpla@ukr.net, dnz_zpla@ukr.net              сайт: zpla.at.ua 

mailto:dnz_zpla@ukr.net
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робітників, здатних забезпечити собі перспективне майбутнє в будівельній 
і автомобільній галузях. 

Основні категорії діяльності 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 
  Електрогазозварник, столяр будівельний, слюсар з ремонту автомобілів, маляр-

штукатур, монтажник будівельний 

 Курси водіїв 

  Початковий курс (Категорія А, В, С) 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» пропонує навчання 
від фахових викладачів і майстрів, які завжди кваліфіковано й доброзичливо 
налагоджують ділові відносини з кожним слухачем, допомагають обрати цікаву 
професію, яка є актуальною на ринку праці. 
 
 

 

«Запорізький центр професійної освіти та консалтингу» – навчальний заклад 
нового формату, який об’єднує навчальну діяльність, консалтинговий супровід 
бізнесу й надання якісних послуг у сфері обслуговування, а також сприяння 
в працевлаштуванні. Основне завдання роботи центру – допомога в розвитку 
й поліпшення будь-якого рівня бізнесу, а також міжособистісних відносин за рахунок 
упровадження надійних дієвих інструментів сучасної психології. Підставою 
для організації професійного курсового навчання є Ліцензія Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України серії АЕ № 270926.  

Основні категорії діяльності 
 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Готельний і ресторанний бізнес, туризм  

  Діловодство, секретаріат 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Краса та здоров’я  

  Маркетинг, реклама, PR 

  Медицина, фармацевтика  

  Продаж, переговори  

  Психологія, особистісний розвиток  

  Управління, менеджмент  

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА КОНСАЛТИНГУ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Правди, 7, 

тел.: 096-304-57-54; 093-41-888-59; 095-64-88-618; (061) 270-90-06 
Графік роботи: понеділок – неділя з 09:00 до 18:00 

e-mail: osvitacentre@yandex.ua                      сайт: osvitacentre.net.ua 
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  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

  Програмування  

  Системне адміністрування  

 Мистецтво, творчість 

  Стилістика, візаж  

  Перукарське мистецтво 

  Манікюр 

  Педикюр 

  Нарощування нігтів 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ лекції 

☐ конференції 

Інформація про навчання 

Навчальний заклад «Запорізький центр професійної освіти та консалтингу» 
пропонує тематику корпоративних програм для співробітників усіх категорій: 
менеджерів по роботі з персоналом, керівників підрозділів, маркетологів, секретарів, 
фахівців відділів закупівель і продажів, менеджерів зі збуту. Бізнес-напрям 
з тренінгової діяльності є допомогою в досягненні успіху в бізнесі, налагодженні 
роботи команди й системи управління. 

 
 

 

Інформаційно-консультаційний ресурсний центр при громадській організації 
«Інститут громадського розвитку “Ортега-і-Гасет”» засновано в 2007 році з акцентом 
на принципі однієї з цілей розвитку ООН – «освіта впродовж життя». Завданням 
організації є гасло: «Конкурентоспроможність особистості – успіх усієї громади!». 
Ресурсний центр надає можливість набувати навички та компетенції отримувачам 
послуг, а також консультації за такими напрямками, як підприємництво 
(самозайнятість), професійний розвиток, особистісні компетенції, проектний 
менеджмент, ділові комунікації, лідерство тощо. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Польська для початківців 

ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ «ОРТЕГА-І-ГАСЕТ» 

 
м. Токмак, Запорізька область, вул. Василя Вишиваного (Володарського), 272, 

068-90-88-119; 063-225-25-32 
Графік роботи організації: з 9:00 до 18:00 (крім суботи) 

e-mail: idea.tokmak@i.ua 
Адреса сайту організації: ortegaygasset.publishpath.com 

facebook.com/IGR.Ortega.Y.Gasset                        vkontakte.ru/club6061525 
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  Англійська 

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

  Програмування в Kodu 

 Громадянська освіта 

  Освіта за кордоном (навчання/стажування/міжнародні програми) 

  Проектний менеджмент, проектне бюджетування 

  Муніципальний консалтинг 

  Бізнес-консалтинг 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Розвиток професійних компетенцій 

  Ефективні комунікації 

  Підвищення організаційної спроможності громадських організацій 

  Критичне мислення 

  Особистісний розвиток 

  Правова культура 

  Розвиток громади 

  Міжсекторна співпраця 

  Цілепокладання 

  Фінансова грамотність 

  Фандрейзинг 

 Мистецтво, творчість 

  Акторська майстерність  

  Декоративне мистецтво  

  Рукоділля 

  Танці, хореографія 

  Фотографія, відеозйомка  

  Арт-терапія 

 Початковий розвиток 

  Початковий розвиток, творчість  

  Школа батьків  

  Дитячі табори  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

☐ лекції 

☐ конференції 

☐ фокус-групи 

☐ консалтинг 

☐ стажування 
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Інформація про навчання (графік, форма, зміст, методи процесу навчання) 

«Інститут громадського розвитку “Ортега-і-Гасет”» надає фахові консультації 
з вищезазначених категорій діяльності, організовує навчальні й масові заходи, сприяє 
розвитку професійних компетенцій особистості та її працевлаштуванню. У своїй роботі 
організація використовує індивідуальний і груповий підхід до надання послуг. До складу 
організації входять чотири фахові тренери, що працюють на постійній основі, і п’ять 
залучених тренерів-консультантів. Терміни й графіки надання послуг визначаються 
відповідно до проектної діяльності організації й відповідних запитів отримувачів послуг. 
За умови успішного закінчення курсів / тренінгів з комп’ютерної грамотності 
й програмування в KODU учасники можуть отримати сертифікат авторизованого 
навчального центру «IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark». 

 
 

 

Кам’янсько-Дніпровська технічна школа Державного агентства водних ресурсів 
України є державним бюджетним навчальним закладом. Вона підпорядкована 
Державному агентству водних ресурсів України та входить до складу 
агропромислового комплексу. Основною задачею школи є підготовка, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації робітників  з робітничих професій. 

Основні категорії діяльності 
 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок; 

 Електрогазозварник; 

 Машиніст насосних установок; 

 Стропальник; 

 Оператор котельні; 

 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 

 Водій автотранспортних засобів; 

 Продавець продовольчих товарів; 

 Кухар 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ лекції 

Інформація про навчання 

Навчання триває від 2 до 6 місяців. Можлива як групова, так й індивідуальна 
форми навчання. Слухачі мають можливість поєднувати роботу та навчання. В школі 
створені необхідні умови для навчання. Підготовлена навчально-матеріальна база, 
розроблені програми і навчальні плани. В школі обладнано 15 кабінетів, 
11 лабораторій, 4 майстерні, діє бібліотека, гуртожиток на 90 місць, спортивний і 
актовий зали, навчальний полігон. Заняття проводяться з використанням 

КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА ТЕХНІЧНА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА 
ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

 
м. Камянка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровський р-н, Запорізька обл. 

пров. Олега Кошового, 16, тел.: (06138) 2-40-59; (06138) 2-37-42 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 
e-mail: thschool.gb@yandex.ua; thschool@yandex.ua 

mailto:thschool.gb@yandex.ua
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інформаційних технологій, комп'ютерних мереж і он-лайнових засобів, щоб слухачі 
мали можливість отримувати нову сучасну інформацію. Навчальні кабінети оснащені 
мультимедійними системами. Висококваліфіковані викладачі, майстри виробничого 
навчання мають значний досвід роботи та спроможні готувати фахівців, які 
відповідають вимогам сьогодення. Після закінчення навчання слухачам видається 
свідоцтво державного зразка. 

 

 

Клуб іноземних мов «Хеллоу!» пропонує навчання іноземних мов у будь-якому 
віці й з будь-якого рівня. Також Клуб надає висококваліфікований переклад 
спеціалізованої документації будь-якого напряму. Організація має досвід роботи 
з вітчизняними й зарубіжними профільними організаціями й підприємствами. Клуб є 
офіційним представником провідного провайдера освітніх послуг університетів 
Польщі в Україні, компанії UP-STUDY, та забезпечує вступ до польських вищих 
учбових закладів, надаючи підтримку та супровід студентів протягом трьох років 
навчання.  

Основні категорії діяльності 
 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

  Німецька мова  

  Польська мова  

  Українська мова для іноземців  

 Початковий розвиток 

  Початковий розвиток, творчість  

  Дошкільна освіта 

  Початкова школа 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

Клуб іноземних мов «Хеллоу!» пропонує спілкування з носіями мов, індивідуальний 
підхід у навчанні, використання інноваційних методик і технічних засобів. Клуб пропонує 
гнучкий підхід до навчання, поєднуючи можливість групових та індивідуальних занять у  
будь-який зручний для слухачів час з 9.00 до 19:00. 
 
 

 

КЛУБ ІНОЗЕМНИХ МОВ «ХЕЛЛОУ!» 

 
м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, 21-а, 096-475-38-23 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 19:00 
e-mail: zakharzhevskaya@mail.ru 

ЛАБОРАТОРІЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 
м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 159          тел.: 066-583-26-25; 063-93-09-83 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00 
e-mail: smirart@mail.ru                  сайт: labart.com.ua 

mailto:zakharzhevskaya@mail.ru
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Лабораторія візуального мистецтва створена в 2008 році і є інноваційним 
навчальним закладом, діяльність якого має практичне спрямування. Мета 
лабораторії – формування навичок і практичних знань, які допоможуть інтегруватися 
майбутньому майстру у сферу надання якісних послуг фотографа.  

Основні категорії діяльності 

 Мистецтво, творчість 

  Фотографія, відеозйомка  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ лекції 

☐ позакласні практики 

Інформація про навчання 

Лабораторія візуального мистецтва навчає основ фотомистецтва, основ 
обробки фото за допомогою графічних пакетів, а також проводить практичні майстер-
класи з фотографування. 

 

 

Громадська організація «Планета знань» є офіційним представником методики 
В. Н. Мещерякової «I Love English» в Україні. У Центрі здійснюється навчання 
дорослих для викладання англійської мови дітям за унікальною авторською 
методикою.  

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова 

  Французька мова 

 Громадянська освіта: 

  Комунікація  

 Початковий розвиток 

  Початковий розвиток, творчість 

  Дошкільна освіта 

  Школа батьків 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

ЛІНГВОЦЕНТР «ПЛАНЕТА ЗНАНЬ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького, 12,  тел.: 050-699-99-82;093-797-85-55 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 19:00 
сайт: english.zp.ua 
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Лінгвоцентр «Планета знань» працює за методикою раннього навчання 
англійської мови, що базується на підході – «іноземна як рідна». Методика 
забезпечує легке сприйняття матеріалу. Протягом навчання кожен має змогу набути 
знань і вмінь якісно навчати дітей англійської мови.  

 
 

 

Мелітопольська технічна школа є державним бюджетним навчальним закладом 
з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації робітничих кадрів 
та інженерно-технічних працівників. Вона підпорядкована Державному агентству 
водних ресурсів України й входить до складу агропромислового комплексу. Сьогодні 
в школі можна здобути двадцять одну професію. Проводяться також одинадцять 
курсів цільового призначення з питань охорони праці. 

Основні категорії діяльності 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Електрогазозварник 

  Електромонтер з ремонту й обслуговування електроустаткування 

  Машиніст автовишки й автогідропідіймача 

  Машиніст бульдозера 

  Машиніст екскаватора одноковшового 

  Оператор котельні 

  Машиніст крана (кранівник) 

  Машиніст крана автомобільного 

  Машиніст насосних установок 

  Покрівельник рулонних покрівель і покрівель зі штучних матеріалів 

  Стропальник 

  Регенераторник відпрацьованого масла 

  Тракторист 

 Курси водіїв 

  Початкові курси (В,С) 

  Підвищення кваліфікації (С1, D1, D, CE) 

 Курси цільового призначення 

  Загальні питання охорони праці 

  Правила безпеки системи газопостачання 

  Правила будови й безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів 

  Правила будови й безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів 

  Правила будови й безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 

  Правила будови й безпечної експлуатації підйомників 

  Правила будови й безпечної експлуатації ліфтів 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ТЕХНІЧНА ШКОЛА 
ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

 
м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, 21  

тел.: (0619) 44-04-83; (0619) 04-82; (0619) 44-04-80 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 

e-mail: mtsh@bigmir.net                  сайт: www.mtsh.org.ua 



 

 

24 

  Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, а також правила 
підготовки господарств до опалювального сезону 

  Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

У Мелітопольській технічній школі впроваджено групові та індивідуальні форми 
навчання. Заняття проводяться в навчальних кабінетах, оснащених сучасним 
обладнанням і необхідним програмним забезпеченням. До викладання залучаються 
кваліфіковані викладачі з практичним досвідом роботи, які допомагають здобути 
знання, необхідні для безпосередньої роботи на підприємствах. Після закінчення 
навчання видається документ державного зразка. 
 

 

 

Мелітопольська філія авторської школи «Академія крою “Унімекс”» є структурою 
всеукраїнського Центру «Любакс-Україна». Метою школи є навчання авторської 
методики швидкісного крою «Унімекс» і технології шиття одягу, білизни, корсетів, 
штор тощо. 

Основні категорії діяльності 

 Мистецтво, творчість 

  Шиття, вишивка, в’язання 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

Мелітопольська філія авторської школи «Академія крою “Унімекс”» пропонує 
навчання за методиками швидкісного крою «Унімекс», безконтактного методу 
«Любакс», методу Мюллера, методу наколки, декорування одягу тощо. Слухачі вчаться 
моделювати викрійки всіх видів спідниць, брюк, суконь і верхнього одягу за 15 хвилин 
з точністю посадки на фігурі, незалежно від індивідуальних особливостей конкретної 
людини. Заняття проходять у вигляді очних курсів, семінарів, онлайн-навчання. 
Навчальний клас обладнаний сучасною швейною технікою та прасувальним 
устаткуванням. Базовий рівень навчання розрахований на 4 місяці. Заняття 
відбуваються 1 раз на тиждень – у суботу або неділю. З 9.00 до 13.00 – конструювання 
(навчання крою), з 13.00 до 17.00 – технологія пошиття одягу. Діапазон віку слухачів 
авторської школи «Академія крою “Унімекс”» – від 14 до 69 років.  

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АВТОРСЬКОЇ ШКОЛИ 
«АКАДЕМІЯ КРОЮ “УНІМЕКС”» 

 
м. Мелітополь, пр-т 50 років Перемоги 19А          тел.: (067) 604-88-50 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 18:00 до 20:00; субота – неділя з 9:00 до 17:00 
e-mail: iri39455700@yandex.ru net             сайт: uni-mecs.com 
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Мелітопольський міський парк культури й відпочинку ім. Горького реалізує 
діяльність, спрямовану на задоволення потреб відвідувачів і надання їм широкої 
низки послуг під час відпочинку й перебування в парку, зокрема й неформальної 
освіти дорослих і дітей у межах проекту «Вуличний університет». 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська  

 Громадянська освіта 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Комунікація 

  Особистісне зростання 

  Правова культура 

  Солідарність, співпраця 

  Цілепокладання 

  Інше  

 Мистецтво, творчість 

  Декоративне мистецтво  

  Образотворче мистецтво  

  Рукоділля 

  Інше  

Основні види діяльності  

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ лекції 

Інформація про навчання 

Мелітопольський міський парк культури й відпочинку ім. Горького пропонує курси 
неформальної освіти для різновікової аудиторії (від 3 до 70 років). Заняття проходять 
протягом тижня, згідно з затвердженим розкладом на безоплатній основі. Усі заходи 
проекту «Вуличний університет» відбуваються на вулиці або в приміщенні з вільним 
доступом для будь-кого, хто хоче долучитися. Проводяться відкриті освітні заходи 
з залученням мешканців міста, що передбачають громадську активність, підвищення 
інтелектуального рівня громади. Заняття й заходи проводять кваліфіковані викладачі 
з практичним досвідом роботи. «Вуличний університет» надає знання у вільній, 
невимушеній формі з актуальних проблем, даючи можливість спілкуватися 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК  
КУЛЬТУРИ Й ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
м. Мелітополь, вул. Героїв України, 1,      тел.:(0619) 42-14-07 

Графік роботи: Адміністрація: з 8:00 до 17:00; обідня перерва: з 12:00 до 13:00 
e-mail: melito-park@ukr.net             сайт: vk.com/public120680470, 

www.facebook.com/groups/1709372175980676 

mailto:melito-park@ukr.net
https://vk.com/public120680470
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з науковцями, митцями, діячами культури, авторитетами громадської думки, а також 
фахівцями різних галузей. 

 

Коледж – це освітній, культурний та інтелектуальний центр м. Мелітополя, який 

надає унікальні можливості для здобуття якісної освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями технічного й економічного 

спрямування. Провідна мета педагогічного колективу навчального закладу – 

підготовка конкурентоспроможного спеціаліста з високим рівнем професійних 

і особистісних якостей, готового до самовдосконалення, активної творчої й соціальної 

діяльності. 

Основні категорії діяльності 

 Професійне навчання безробітних за напрямком 

  Основи підприємницької діяльності 

  Бухгалтер 

 Громадянська освіта 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Знання політики, навички участі в політичному житті 

  Комунікація 

  Критичне мислення 

  Правова культура 

  Солідарність, співпраця 

  Самовизначення людини в політиці, економіці, історії та культурі 

 Мистецтво, творчість 

  Акторська майстерність 

  Образотворче мистецтво  

  Музика 

  Вокал 

  Рукоділля 

  Хореографія 

 Спорт, фізичний розвиток 
• Гімнастика  
• Легка атлетика  
• Теніс  
• Туризм 
• Фітнес, аеробіка  
• Футбол 
• Шахи  
• Волейбол 
• Баскетбол 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 
м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, 19  тел.: (061) 5-27-54 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 08:00 до 16:00 

e-mail: mdpet@mail.com           сайт: mpek.org.ua 

mailto:mdpet@mail.com
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• Пауерліфтинг 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ лекції 

☐ практичні роботи 

☐ лабораторні роботи 

☐ різні види практик 

 

 

Навчальний центр «Знання» створено в 2010 р. для надання первинної освіти 
й перекваліфікації спеціалістів у сфері економіки, бухгалтерського обліку, 
комп’ютерного напряму. Після проходження навчання видається Свідоцтво 
про навчання на курсах. Передбачено сприяння в працевлаштуванні слухачів.  

Основні категорії діяльності 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Готельний і ресторанний бізнес, туризм  

  Діловодство, секретаріат 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Логістика, ЗЕД  

  Маркетинг, реклама, PR  

  Медицина, фармацевтика  

  Продаж, переговори  

  Психологія, особистісний розвиток  

  Управління, менеджмент  

  Фінанси, страхування  

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

 Мистецтво, творчість 

  Акторська майстерність  

  Архітектура  

  Декоративне мистецтво  

  Дизайн інтер’єру, фен-шуй  

  Образотворче мистецтво  

  Рукоділля 

  Риторика  

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЗНАННЯ» 

 
м. Бердянськ, вул. Мазіна, 13-Б, 066-334-83-26 

Графік роботи: понеділок – неділя з 8:00 до 20:00 
e-mail: znanieazov@gmail.com 

mailto:znanieazov@gmail.com
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  Стилістика, візаж  

  Фотографія, відеозйомка  

  Перукарське мистецтво 

  Манікюр 

  Педикюр 

  Нарощування нігтів 

  Шиття, вишивка, в’язання  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

Навчальний центр «Знання» пропонує індивідуальний формат навчання. 
У вартість навчання входить вартість програмного забезпечення, навчальні посібники 
й матеріали. Випускникам надається подальша підтримка.  

 
 

 

Навчальний центр "Освіта для бізнесу та кар'єри" функціонує як структурний 
підрозділ Запорізького національного технічного університету". Навчальні програми 
Центру спрямовані на підтримку й розвиток бізнесу. Слухачі Центру набувають 
компетенцій у питаннях ефективного розподілу робочого часу, успішного розвитку 
ділової комунікації, контролю й управління особистими емоціями та емоціями своїх 
підлеглих, підвищення конкурентоспроможності компаній. 

Основні категорії діяльності 
 Курси іноземних мов 

  Англійська мова 

  Німецька мова 

  Українська мова 

  Українська для іноземців 

  Французька мова 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Дизайн 

  ЗЕД  

  Маркетинг, реклама, PR 

  Охорона, безпека 

  Право, юриспруденція 

  Переговори 

  Психологія, особистісний розвиток 

  Зв’язок і телекомунікації 

  Управління, менеджмент 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ОСВІТА ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА КАР'ЄРИ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, (061) 764-25-06; 050-731-66-99 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00 
сайт: zntu.edu.ua 
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  Фінанси, страхування 

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність 

  Графіка, дизайн 

  Веб-дизайн 

  Програмування 

  Системне адміністрування 

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.) 

 Громадянська освіта 

  Комунікація 

  Критичне мислення 

  Особистісне зростання 

  Правова культура 

 Мистецтво, творчість 

  Дизайн інтер’єру  

  Образотворче мистецтво  

  Фотографія, відеозйомка 

 Спорт, фізичний розвиток 

  Спортивні танці 

  Туризм 

  Фітнес, аеробіка 

  Шахи 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ лекції 

Інформація про навчання 

Навчальний центр "Освіта для бізнесу та кар'єри" функціонує як структурний 
підрозділ Запорізького національного технічного університету". Навчальний центр 
пропонує програми, орієнтовані на практичне розв’язання багатьох проблем бізнесу 
в мінливих умовах. Навчання в Центрі допоможе фахівцям підтримати 
конкурентоспроможність і відкрити можливості подальшого кар’єрного зростання. 
 

 

 

Навчальний центр «Успіх» – багатопрофільний навчальний центр, який 
пропонує успішну освіту за різними напрямами. Курси спрямовані на набуття 
слухачами практичних і теоретичних навичок, які необхідні для успішного 

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «УСПІХ» 

 
м. Бердянськ, вул. вул. Італійська (Дюміна), 7, тел.: 066-951-01-15 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, субота – з 09:00 до 13:00 
e-mail: brd.uspeh7@i.ua                           сайт: www.ucuspeh.com.ua 

mailto:brd.uspeh7@i.ua
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працевлаштування й особистісного розвитку людини з урахуванням індивідуальних 
потреб. Безкоштовно надаються послуги щодо працевлаштування. 

Основні категорії діяльності 
 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Готельний і ресторанний бізнес, туризм  

  Діловодство, секретаріат 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Краса та здоров’я  

  Логістика, ЗЕД 

  Маркетинг, реклама, PR  

  Продаж, переговори  

  Психологія, особистісний розвиток 

  Управління, менеджмент  

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

  Програмування  

  Системне адміністрування  

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.) 

 Мистецтво, творчість 

  Стилістика, візаж  

  Фотографія, відеозйомка 

  Перукарське мистецтво 

  Манікюр 

  Педикюр 

  Нарощування нігтів 

  Шиття, вишивка, в’язання 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

Інформація про навчання 

Навчальний центр «Успіх» пропонує навчання в групах (2-3 студенти) 
та індивідуально. Програма курсу корегується відповідно до індивідуальних потреб 
слухачів. За необхідності навчання може проводитися у вихідні дні. У програмі курсів 
перевага надається практичним заняттям. 

 
 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ФЕНІКС» 

 
м. Бердянськ, вул. Дюміна (Італійська), 34, оф.  1, 066-397-96-77 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 08:00 до 20:00 
e-mail: elektric1976@mail.ru                         сайт: fenics-cc-ua.1gb.ua 
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Навчальний центр «Фенікс» пропонує комплекс навчальних курсів за різними 
напрямами, затребуваними на ринку праці. Заняття відбуваються в індивідуальній 
формі й у міні-групах. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

  Німецька мова 

  Українська мова 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  MBA 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Готельний і ресторанний бізнес, туризм  

  Діловодство, секретаріат 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Краса та здоров’я  

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

  Програмування  

  Системне адміністрування  

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.) 

 Мистецтво, творчість 

  Декоративне мистецтво 

  Дизайн інтер’єру, фен-шуй 

  Рукоділля  

  Перукарське мистецтво 

  Манікюр 

  Педикюр 

  Нарощування нігтів 

 Шиття, вишивка, в’язання 

  Інше 

 Спорт, фізичний розвиток 
  Бодібілдинг 

  Туризм, альпінізм 

  Фітнес, аеробіка 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

Пропонуються короткострокові курси від фахівців і майстрів, які кваліфіковано 
допомагають у професійній підготовці та сприяють особистісному розвиткові.  
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Навчальний центр іноземних мов «Сool English» пропонує короткострокові 
інтенсивні курси англійської мови для дітей і дорослих. Після закінчення слухачі 
отримують сертифікат. У Центрі організовано англійські розмовні клуби з носіями 
мови й літній денний мовний табір. Центр надає також послуги перекладу 
документації будь-якого рівня складності. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова 

  Іспанська мова 

  Італійська мова 

  Німецька мова 

  Польська мова 

  Українська мова 

  Українська для іноземців  

  Французька мова 

  Болгарська мова 

  Російська мова 

  Португальська мова 

  Китайська мова 

 Початковий розвиток 

  Початковий розвиток, творчість  

  Дошкільна освіта  

  Початкова школа  

  Школа батьків  

  Няньки, вихователі, психологи, логопеди  

  Дитячі заклади оздоровлення й відпочинку  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ лекції 

☐ розмовні клуби 

Інформація про навчання 

Навчальний центр іноземних мов «Сool English» пропонує такі формати навчання: 
індивідуальне, парне, групове (до 5 осіб), дистанційне. Групи формуються за рівнем 
знань слухачів. Тривалість курсів – 3 місяці, можливе вивчення матеріалу протягом 
року. У Центрі розробляються спеціальні програми навчання. Можливий виїзд 
викладача на корпоративне навчання. Запис на заняття проводиться протягом року.  

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ «СOOL ENGLISH» 

 
м. Бердянськ, пл. Троїцька, 2 / пр-т. Азовський, 23, оф. 2 / вул. Шевченка, 4-ж 

тел.: 099-601-00-86; 097-503-66-69 
Графік роботи: понеділок – неділя з 8:00 до 21:00 

e-mail: coolenglish@mail.ru                  сайт: cool-english.com.ua 

mailto:coolenglish@mail.ru
http://cool-english.com.ua/
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Навчально-кадровий центр «Кар’єра» є структурним підрозділом мережі освітніх 
центрів України, завданням якого є надання допомоги в досягненні кар’єрного 
й особистісного зростання. За результатами навчання слухачі отримують сертифікат 
або диплом (якщо проходять річний курс навчання). Для випускників Центру діє 
послуга безкоштовного сприяння в працевлаштуванні в межах регіону. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

  Німецька мова 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Готельний і ресторанний бізнес, туризм  

  Діловодство, секретаріат 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Краса та здоров’я  

  Психологія, особистісний розвиток  

  Зв’язок і телекомунікації 

  Управління, менеджмент  

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

  Програмування  

  Системне адміністрування  

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.) 

  Інше 

 Мистецтво, творчість 

  Дизайн інтер’єру, фен-шуй 

  Стилістика, візаж  

  Фотографія, відеозйомка 

  Перукарське мистецтво 

  Манікюр 

  Педикюр 

  Нарощування нігтів 

  Шиття, вишивка, в’язання 

  Інше 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ лекції 

НАВЧАЛЬНО-КАДРОВИЙ ЦЕНТР «КАР’ЄРА» 

 
м. Мелітополь, пр-т. Б. Хмельницького, 70,          тел.: 096-580-00-14 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00 
сайт: career.org.ua/melitopol 
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Інформація про навчання 

Навчально-кадровий центр «Кар’єра» пропонує навчання за такими напрямами: 
школа краси, школа дизайну, школа бізнесу, комп’ютерна школа, школа астрології. 
Навчання проводять викладачі-практики в спеціалізованих аудиторіях. Час занять – 
за вибором слухачів: 9.00, 12.00, 15.00, 18.00. Є також групи вихідного дня. 
 
 

 

Науково-методичний центр освіти дорослих «Лідер» є структурним підрозділом 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького. Основне завдання Центру полягає в наданні послуг неформальної 
освіти для населення, проведення досліджень, спрямованих на виявлення освітніх 
потреб жителів регіону. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова 

  Німецька мова 

  Українська мова 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Психологія, особистісний розвиток  

 Комп’ютерні курси 

  Комп'ютерна грамотність  

  Програмування  

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.)  

 Громадянська освіта 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Знання політики, навички участі в політичному житті 

  Комунікація 

  Критичне мислення 

  Особистісне зростання 

  Правова культура 

  Солідарність, співпраця 

  Соціальні проекти з розвитку громадянських компетентностей; 
професіоналізація освіти дорослих; налагодження діалогу з владою, громадами 
й мас-медіа; підвищення організаційної спроможності громадських організацій.  

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ ДОРОСЛИХ «ЛІДЕР» 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 
м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 68, оф. 156,    тел.: 067-280-67-60 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 
e-mail: mdpu_adult@ukr.net; 

сайт: www.лідер.укр         facebook.com/COV.MDPU 

mailto:mdpu_adult@ukr.net
https://www.facebook.com/COV.MDPU
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Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

☐ конференції 

Інформація про навчання 

Науково-методичний центр освіти дорослих «Лідер» пропонує навчання, 
спрямоване на формування компетенцій, необхідних для успішного 
працевлаштування й особистісного розвитку. Використовуються групові 
та індивідуальні форми навчання. Кваліфіковані викладачі-практики застосовують 
сучасні методики й підходи до навчання дорослих. Терміни й графіки навчання 
визначаються відповідно до освітньої програми й запитів слухачів. Слухачі отримують 
Свідоцтво про проходження навчання. 

 
 

 

Освітній центр навчальних методик і кадрового розвитку засновано в 2005 р. 
Центр надає освітні послуги з теоретичної і практичної підготовки, перекваліфікації 
та працевлаштування. Пропонується понад 30 курсів і майстер-класів за основними 
напрямами. Завдання навчального центру – додаткова освіта й підвищення 
кваліфікації фахівців на ринку праці. Фахівці навчального центру в процесі 
розроблення методик і програм навчання тісно співпрацюють з багатьма 
навчальними закладами міста, службою зайнятості, агентствами 
з працевлаштування, державними й комерційними підприємствами. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська 

  Німецька 

  Українська 

  Українська для іноземців 

  Французька  

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Готельний і ресторанний бізнес, туризм  

  Діловодство, секретаріат 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Краса та здоров’я 

  Маркетинг, реклама, PR  

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНИХ МЕТОДИК І КАДРОВОГО РОЗВИТКУ 

 
м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 111, 

(061) 787-66-42; (061) 787-66-44; 097-611-65-99; 063-405-08-82; 066-266-25-15 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00 

e-mail: osvita.magnat@gmail.com                сайт: kursy.zp.ua 
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  Психологія, особистісний розвиток 

  Зв’язок і телекомунікації 

  Управління, менеджмент  

  Сфера послуг 

 Комп’ютерні курси 

  Комп’ютерна грамотність  

  Графіка, дизайн  

  Веб-дизайн  

  Програмування  

  Системне адміністрування  

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.) 

 Громадянська освіта 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Комунікація 

  Критичне мислення 

  Особистісне зростання 

  Правова культура 

  Солідарність, співпраця 

  Цілепокладання 

 Мистецтво, творчість 

  Декоративне мистецтво 

  Дизайн інтер’єру, фен-шуй 

  Образотворче мистецтво 

  Рукоділля 

  Риторика 

  Стилістика, візаж  

  Перукарське мистецтво 

  Манікюр 

  Педикюр 

  Нарощування нігтів 

 Шиття, вишивка, в’язання  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ лекції 

☐ конференції 

☐ супервізії 

Інформація про навчання 

Освітній центр навчальних методик і кадрового розвитку пропонує навчальні 
курси слухачам від 18 до 65 років. Заняття проводяться в групах та індивідуально, 
у ранковий, денний і вечірній час, з понеділка по суботу включно, за затвердженою 
програмою й за програмами, замовленими слухачами. Заняття проходять 
у навчальних аудиторіях, оснащених сучасним обладнанням і необхідним 
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програмним забезпеченням. До викладання залучаються кваліфіковані викладачі 
з практичним досвідом роботи в обраних слухачами напрямах, які допомагають 
здобути знання, необхідні для безпосередньої роботи на підприємствах. 
 
 

 

Проект «Освіта без кордонів» – це польсько-український проект, який має 
повноваження від кращих вишів Польщі та Англії щодо надання послуг з набору 
студентів з-за кордону з правами приймальної комісії. Представництво проекту 
запрошує на навчання учнів шкіл після 9 класу (безкоштовне навчання); випускників 
шкіл (здобуття першої вищої освіти, «бакалавр»); студентів з дипломами бакалавра, 
спеціалістів (здобуття освітнього рівня «магістр»), що бажають здобути другу вищу 
освіту чи змінити кваліфікацію; слухачів польських мовних шкіл як в Україні, так 
і в Польщі. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

  Польська мова 

 Громадянська освіта 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Критичне мислення  

  Особистісне зростання 

 Мистецтво, творчість 

  Риторика  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ конференції 

☐ інформаційна діяльність 

Інформація про навчання 

Представництво проекту «Освіта без кордонів» пропонує скористатися такими 
послугами: інформаційна й консультаційна допомога у сфері освіти, профорієнтація 
в процесі вибору напряму навчання, адаптація й перспективи професійного розвитку 
в майбутньому. Запис на заняття відбувається без екзаменів, за результатом 
співбесіди, без вікових обмежень.  
 
 

РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОЕКТУ «ОСВІТА БЕЗ КОРДОНІВ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 2-в, 096-457-15-27; 063-761-49-27; 066-15-27-784 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 20:00  

(У вихідні дні – за попереднім записом) 
e-mail: ostapenkot0@gmail.com                 сайт: www.proekt-obk.com 
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Студія нового формату «Emely» з 2010 р. пропонує навчання співу й гри 
на музичних інструментах для дорослих і дітей різного віку й рівня підготовки. Студія 
і продюсерський центр «Emely» співпрацюють з рекламними агентствами 
й рекламодавцями. Заняття проводять викладачі вокалу з вищою педагогічною 
й музичною освітою. Дітям і дорослим, що мають вади мовного апарату, надається 
допомога вчителя, який володіє фаховими методами відновлення мови. 

Основні категорії діяльності 

 Мистецтво, творчість 

  Музика 

  Вокал 

Основні види діяльності 

☐ індивідуальні заняття 

☐ групові заняття 

☐ парні індивідуальні заняття 

Інформація про навчання 

Основний зміст навчання в студії нового формату «Emely» передбачає розвиток 
і постановку голосу, співочого дихання, вивчення сучасної вокальної техніки, розвиток 
музичного слуху й почуття ритму, розвиток голосу, його сили й діапазону, техніку 
роботи з мікрофоном, вивчення сучасного естрадного репертуару, підготовку 
до виступів на концертах, підготовку до запису в студії. 
 
 

 

Майстерня пропонує нову, розширену програму базового навчання 
й підвищення професійного рівня за такими напрямками: моделювання нігтів, 
манікюр і педикюр, дизайн нігтів. Досвід роботи й викладацький стаж – понад 20 років. 
Організована підготовка майстрів для роботи в салонах краси. 

Основні категорії діяльності 

 Мистецтво, творчість 

  Манікюр 

  Педикюр 

  Нарощування нігтів 

  Дизайн нігтів 

«ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ КРАСИ ТЕТЯНИ ГРИЩЕНКО» 

 
м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 9, тел.: 097-345-20-77; 066-120-27-95; 063-930-

21-69 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 21:00 

e-mail: tm_tg@mail.ru 

СТУДІЯ ЗВУКОЗАПИСУ «EMELY» 

 
м. Запоріжжя, пр-т. Металургів, 1-а, ДК Кірова          тел.: 066-131-76-86 

Графік роботи: понеділок – неділя з 10:00 до 24:00 
e-mail: maxstudia111@gmail.com          сайт: emely.com.ua 
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Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ лекції та практики 

Інформація про навчання 

«Творча майстерня краси Тетяни Грищенко» пропонує навчальні курси 
слухачам від 18 до 65 років. Курси проводяться в групах (від 2-х до 8-ми осіб) 
та індивідуально, у ранковий і денний час з понеділка по п’ятницю включно, 
за затвердженою програмою, згідно з графіком навчання або індивідуально, залежно 
від потреб слухача. 

Навчання проводить тренер міжнародного рівня Т. Грищенко – переможець 
міжнародних конкурсів, тренер і суддя національних і міжнародних конкурсів 
і чемпіонатів, майстер-експерт з моделювання й дизайну нігтів (КССК), розробник 
нових технологій, автор публікацій з моделюванню й дизайну нігтів, організатор 
відкритого чемпіонату з моделювання й дизайну «МИР НОГТЕЙ». 
 
 

 

«Уют городок» – школа-студія для дітей і дорослих, що спеціалізується 
на організації навчальних курсів швейної та перукарської справи, на базі діючих 
ательє і перукарні. Завдання школи-студії – розвиток творчого потенціалу слухачів 
для реалізації здібностей і вдосконалення себе як особистості й фахівця. 

Основні категорії діяльності 

 Мистецтво, творчість 

  Рукоділля 

  Стилістика, візаж 

  Перукарське мистецтво 

  Манікюр 

  Педикюр 

  Шиття, вишивка, в’язання 

  Інше 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

Навчальні програми «Уют городка» розраховані на 3 місяці (базові курси), від 2-х 
місяців – «підвищення кваліфікації», з проходженням практики на професійному 
обладнанні. Форми навчання – групові (до 4-х слухачів) та індивідуальні (у зручний 

«УЮТ ГОРОДОК» 

 
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 64         тел.: 050-010-86-83; 067-590-68-10 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 20:00 
e-mail: shevchenko.zp82@mail.ru           сайт: vk.com/uyutgorodok_zp 
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для слухача час). Тривалість занять – 3-3,5 години двічі на тиждень (удень, увечері); 
є групи вихідного дня. Один раз у квартал проводиться набір на «Пільгову 
програму» – для багатодітних сімей і осіб з інвалідністю). Пропонується навчання 
для осіб різного віку, починаючи з 7 років (дитячий гурток шиття й рукоділля) 
і до 65 років (дорослі групи). Додатково пропонуються «Бізнес-курси» – допомога 
в діловодстві й менеджменті, якщо слухач відкриває власну справу «Ательє» або 
«Перукарня». 

 
 

 

Французький культурний центр «Alliance Française Zaporojie» – це громадська 
організація, що ставить своїм завданням поширення французької мови й культури. 
Центр пропонує курси французької мови для дорослих і школярів, французьку 
медіатеку й консультації з вищої освіти у Франції. У Центрі є можливість складання 
міжнародних іспитів DELF-DALF, TEF-TEFaQ. На базі «Alliance Française Zaporojie» 
упродовж року відбуваються культурні заходи. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Французька мова 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ культурні заходи французькою мовою (вистави, кінопокази, конкурси, щорічні 

фестивалі за підтримки Посольства Франції в Україні, лінгвістичні й культурні 
подорожі до Франції, семінари для викладачів французької мови)  

Інформація про навчання 

Французький культурний центр «Alliance Française Zaporojie» пропонує вивчення 
французької мови за новими французькими методиками в будь-якій зручній формі: 

 заняття в групах до 10 осіб; для дорослих і студентів – 6 годин, двічі 
на тиждень; 

 дитяча група для дітей від 10 років – 2 години на тиждень; 

 дистанційне навчання через скайп для іногородніх; 

 індивідуальні заняття для охочих вивчати мову у власному темпі 
за індивідуальною програмою. 

Тривалість навчання варіативна: для досягнення певного мовного рівня. Усього 
6 рівнів володіння мовою (А 1, А 2, В 1, В 2, С 1, С 2). 

 
 

ФРАНЦУЗЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР «ALLIANCE FRANÇAISE DE ZAPOROJIÉ»  

 
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 19 (вхід з двору, 2 поверх), тел.: (061) 212-

77-97 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 19:00 

e-mail: afzaporojie@gmail.com                     сайт: afzaporojie.com.ua 

mailto:afzaporojie@gmail.com
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Центр безперервної освіти є структурним підрозділом ЗДІА, завданням якого є 
забезпечити оновлення і поглиблення знань у рамках програми повної середньої 
освіти; розширення професійних знань, умінь та навичок при отриманні нової 
кваліфікації, спеціальності чи професії на основі здобутого раніше освітньо-
професійного рівня або набутого практичного досвіду. Після закінчення навчання 
видається свідоцтво державного зразка.  

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

 Англійська  

 Німецька 

 Польська 

 Українська 

 Українська для іноземців  

 Професійні курси підвищення кваліфікації 

 Бухгалтерський облік, економіка  

 Логістика, ЗЕД  

 Маркетинг, реклама, PR  

 Нерухомість, будівництво  

 Зв'язок і телекомунікації  

 Управління, менеджмент  

 Фінанси, страхування  

 Комп'ютерні курси 

 Комп'ютерна грамотність  

 Графіка, дизайн  

 Веб-дизайн  

 Програмування  

 Системне адміністрування  

 Автоматизація підприємства (1С та ін.)  

 Громадянська освіта 

 Громадянське участь, зацікавленість у громадянській активності 

 Комунікація 

 Критичне мислення 

 Особисте зростання 

 Самовизначення людини в політиці, економіці, історії та культурі 

 Спорт, фізичний розвиток 

 Бодібілдинг  

 Бойові єдиноборства  

 Спортивні танці  

 Теніс  

ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ 

 
м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 226, тел.: (061) 236-90-34; факс: (061) 227-12- 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 08:15 до 17:00 
e-mail: admin@zgia.zp.ua                        сайт: zgia.zp.ua 

mailto:admin@zgia.zp.ua
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 Фітнес, аеробіка  

 Футбол  

 Шахи  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ лекції 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

☐ конференції 

Інформація про навчання 

Запорізька державна інженерна академія пропонує курси підвищення кваліфікації 
слухачам від 18 до 65 років. Курси проводяться в групах від 10 чоловік, з понеділка по 
суботу включно, у зручний для слухачів час, за затвердженою програмою і за 
програмами, замовленими слухачами. Заняття проходять в навчальних аудиторіях, 
оснащених сучасним обладнанням та необхідним програмним забезпеченням. До 
викладання залучаються кваліфіковані викладачі з практичним досвідом роботи, які 
допомагають отримати знання, необхідні в безпосередній роботі на підприємствах.  
 

 

 

Центр вивчення іноземних мов «Лінгвостиль» пропонує спеціалізовані курси 
для дітей і дорослих з вивчення іноземних мов, а також здійснює підготовку 
до міжнародних екзаменів і ЗНО. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Дизайн, поліграфія, ЗМІ  

  Англійська мова 

  Іспанська мова 

  Німецька мова 

  Українська, російська (для іноземців) 

  Французька мова 

Основні види діяльності 

 навчальні курси 

Інформація про навчання 

Центр вивчення іноземних мов «Лінгвостиль» спрямовує навчання на усунення 
труднощів під час спілкування іноземною мовою в реальній комунікації. Для цього 

ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ «ЛІНГВОСТИЛЬ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 45, тел.: (061) 787-37-57; 097-604-66-95; 066-172-46-

72 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 21:00 

сайт: vk.com/lingvo_zp 
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використовується широкий спектр комунікативних завдань, вправ, дискусій і рольових 
ігор, що допомагають подолати психологічний бар’єр, який виникає в процесі 
спілкування іноземною мовою, а також стимулюють слухачів до діалогу вже з перших 
занять. Зміст спеціалізованих курсів відображає специфіку діяльності слухача 
й цілком відповідає вимогам Ради Європи (Common European Framework).  

 
 

 

Центр вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького створено для навчання іноземних мов усіх 
категорій населення. При Центрі організовано дискусійні клуби. Центр надає послуги 
перекладу документації будь-якого рівня складності. Наприкінці навчального курсу 
передбачено фінальне тестування, за результатами якого видається сертифікат 
Центру. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська мова 

  Іспанська мова 

  Німецька мова 

  Українська мова 

  Українська для іноземців  

  Французька мова 

  Болгарська мова 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

☐ дискусійний клуб іноземними мовами 

☐ знайомство з громадами національних меншин регіону 

Інформація про навчання 

Центр вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького пропонує мовні курси різної тривалості 
й різних рівнів знання іноземної мови протягом навчального року.  

 
 

ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 
м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, 066-198-69-64 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 16:00 

e-mail: nasalevich.73@mail.ru 

mailto:nasalevich.73@mail.ru
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Центр вивчення іноземних мов «Eurеka» надає якісні освітні послуги з вивчення 
іноземних мов, підготовки до міжнародних іспитів, інтерв’ю, а також пропонує послуги 
перекладу й мовного супроводу бізнесової діяльності. Наприкінці навчального курсу 
проводиться фінальне тестування, за результатами якого видається сертифікат 
Центру. 

Основні категорії діяльності 

 Курси іноземних мов 

  Англійська 

  Іспанська 

  Німецька 

  Українська 

  Українська для іноземців 

  Французька  

  Підготовка IELTS, TOEFL, YLE, KET, PET, FCE, CAE, BEC, TOEIC, ILEC 

  Zertifikat Deutsch  

 Громадянська освіта 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Комунікація 

  Критичне мислення  

  Особистісне зростання 

  Солідарність, співпраця 

  Самовизначення людини в політиці, економіці, історії й культурі 

  Цілепокладання 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

Центр вивчення іноземних мов «Eurеka» пропонує навчання за програмами, що 
відповідають міжнародним стандартам, із застосуванням сучасних методик і підходів. 
У Центрі є можливість вивчення іноземної мови професійного спрямування. Під час 
навчання кваліфіковані викладачі використовують індивідуальний підхід. Заняття 
проходять у спеціально обладнаних аудиторіях у центрі міста, є також можливість 
корпоративного навчання з виїздом викладача в офіс.  

 
 

ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ «EUREKA» 

 
м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 222-а, вул. Шевченка, 10 

тел.: (061) 220-16-46; (061) 289-18-54 
Графік роботи: понеділок – субота з 09:00 до 21:00 

e-mail: info@eureka.zp.ua                          сайт: eureka.zp.ua 
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Центр інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ пропонує інтенсивні курси 
іноземних мов. Після завершення навчального курсу передбачено фінальне 
тестування, за результатами якого видається сертифікат Центру. 

Основні категорії діяльності 
 Курси іноземних мов 

  Англійська 

  Іспанська 

  Німецька 

  Італійська 

  Польська 

  Французька 

  Турецька 

  Російська для іноземців 

 Початковий розвиток 

  Дошкільна освіта (курси англійської «Англійська для малюків») 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

Центр інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ пропонує групові форми 
навчання за програмами, що відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям 
з мовної освіти (від рівня А 1 до С 1), підготовчі курси для вступу до магістратури, 
підвищення кваліфікації (видача свідоцтв про підвищення кваліфікації державного 
зразка). Викладачі використовують комплексну методику інтенсивного вивчення 
іноземних мов. Слухачами Центру можуть стати всі охочі. Перед початком занять 
студентам необхідно пройти безкоштовне тестування для визначення рівня 
володіння англійською. Тривалість курсів – від 2,5 до 3,5 місяців. 
 
 

 

Центр післядипломної освіти Запорізького національного університету було 
створено у вересні 2009 року на базі факультету післядипломної освіти ЗНУ, який 
функціонував з 1993 року. Сьогодні в Центрі є постійно діючі освітні програми 

ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-б       тел.: (061) 289-12-95; 066-684-29-11 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00 
e-mail: civim.dpodop@znu.edu.ua         сайт: sites.znu.edu.ua/child-advance 

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55-а, ауд. 110 

тел.: (061) 289-41-46; (061) 289-41-44; (061) 289-41-35 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00 

e-mail: 2_osvita@ukr.net       сайт: www.znu.edu.ua/ukr/edu/ocznu/fpo 

http://sites.znu.edu.ua/child-advance/
mailto:2_osvita@ukr.net
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за різними напрямами, також розробляються й упроваджуються освітні послуги 
на замовлення для фізичних та юридичних осіб підприємств Запорізького регіону. 

Основні категорії діяльності 
 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

  Готельний і ресторанний бізнес, туризм  

  Логістика, ЗЕД  

  Реклама, PR  

  Переговори  

  Управління, менеджмент  

  Фінанси, страхування  

  Гід-перекладач 

  Екскурсовод 

  Менеджер готельного сервісу 

  ОСББ (курси для керівників об’єднаннями співвласників багатоквартирних 
будинків ) 

 Спорт, фізичний розвиток 

  Фітнес, аеробіка  

  Масаж 

  Підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

Графік навчання складається з урахуванням потреб замовника або групи. 
Залежно від напрямів навчання, до викладання залучаються не лише науково-
педагогічні працівники університету, а й запрошуються фахівці з інших закладів.  
 
 

 

Центр психологічної допомоги «Гармонія» працює на засадах взаємодії 
з науково-освітніми державними установами й соціальними інститутами щодо 
організації й реалізації психологічної (практичної й науково-дослідної) роботи. Надає 
професійні психологічні, педагогічні й логопедичні послуги дітям, забезпечує якісну 
підготовку до дитячого садка й школи; надає психологічну допомогу сім’ям, які мають 
дитину з вадами психічного розвитку. Центр проводить професійне індивідуальне 
й сімейне психологічне консультування (для дітей, підлітків, дорослих), групову 
психотерапію, організовує й проводить тренінги. 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ «ГАРМОНІЯ» 

 
м. Мелітополь, вул. Б. Хмельницького, 70, каб. 500 

тел.: 067-734-14-22; 096-544-63-63 
Графік роботи: вівторок – субота з 10:00 до 18:00. Неділя, понеділок – вихідний. 

e-mail: olik.tzar@mail.ru, prok.olesya@gmail.com        сайт: vk.com/garmony_melitopol 

mailto:olik.tzar@mail.ru
mailto:prok.olesya@gmail.com
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Основні категорії діяльності 
 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

  Німецька мова 

  Українська мова 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Психологія, особистісний розвиток  

 Громадянська освіта 

  Громадянська участь, зацікавленість у громадянській активності 

  Комунікація 

  Критичне мислення 

  Особистісне зростання 

  Солідарність, співпраця 

  Цілепокладання 

 Початковий розвиток 

  Початковий розвиток, творчість  

  Дошкільна освіта  

  Початкова школа  

  Школа батьків  

  Психологи, логопеди  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ круглі столи 

Інформація про навчання 

Центр психологічної допомоги «Гармонія» пропонує індивідуальні заняття дітей 
з педагогом, логопедом, психологом; сімейне консультування, тренінги й групову 
психотерапію (10-15 учасників). Тривалість індивідуальних занять, психологічної 
консультації 1-1,5 години. Тривалість тренінгу – 2-8 годин, групової психотерапії – 
від 6 годин. Центр розробляє й організовує тренінги психологічної тематики 
на замовлення освітніх установ і підприємств. За необхідності, Центр працює й 
у вихідні дні. 

 
 

 

Центр репетиторства «Успіх» сприяє насамперед підвищенню знань з польської 
мови (рівні А 1, А 2, В 1, В 2). Передбачено надання допомоги в підготовці 
до співбесіди для отримання Карти поляка. При Центрі діє Клуб розмовної мови. 

ЦЕНТР РЕПЕТИТОРСТВА «УСПІХ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 18, 066-767-37-54 

Графік роботи: понеділок – неділя з 08:00 до 20:00 
сайт: tashik.fo.ru 
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Основні категорії діяльності 
 Курси іноземних мов 

  Англійська мова  

  Німецька мова 

  Польська мова 

  Французька мова 

 Початковий розвиток 

  Дошкільна освіта  

  Початкова школа 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

Інформація про навчання 

Центр репетиторства «Успіх» пропонує навчання за індивідуальною й міні-
груповою (до 6 осіб) формами. Курси ведуть професійні викладачі. Слухачі мають 
змогу набути навичок читання й письма, ознайомитися з основними особливостями 
граматики; головна увага приділяється організації розмовної практики. Налагоджено 
діяльність Клубу розмовної мови, куди запрошуються люди з різним рівнем знання 
мови, які мають можливість спілкуватися в неофіційній, невимушеній обстановці 
на цікаві для них теми. 

 
 

 

«Центр розвитку, освіти та психології “Сім’я”» надає якісні освітні послуги 
для дітей, проводить семінари й тренінги для дорослих з основ виховання дітей, 
тренінги для психологів, психологічні консультації (індивідуальні, групові). Заняття 
центру спрямовані на забезпечення всебічного розвитку дітей і якісну підготовку 
до дитячого садка та школи. 

Основні категорії діяльності 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Психологія, особистісний розвиток  

 Початковий розвиток 

  Початковий розвиток, творчість  

  Дошкільна освіта 

  Школа батьків 

Основні види діяльності 

☐ семінари 

☐ тренінги  

 

«ЦЕНТР РОЗВИТКУ, ОСВІТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ “СІМ’Я”» 

 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 56-А, 

тел.: 068-66-11-023; 063-78-64-622; 050-29-21-203; 067-169-11-39 
Графік роботи: понеділок – субота з 09:00 до 18:00 

e-mail: patriot24082014@gmail.com                сайт: happy-family.ucoz.net 
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Інформація про навчання 

«Центр розвитку, освіти та психології “Сім’я”» пропонує навчання в малих групах 
(5-7 осіб), сформованих за віковим принципом. Тривалість заняття – 1 година, 
для дітей 4-6 років – 1 година 40 хвилин (з перервами) з відвідуванням – двічі 
на тиждень. Діти до 4 років займаються разом з батьками. Присутність батьків 
вітається, на заняттях приділяється увага мистецтву, навчанню батьків і дітей 
гармонійного спілкування. 

 
 

 

Компанія «Прима» – офіційний партнер і єдиний Центр сертифікованого навчання 
фірми «1 С» у м. Мелітополі. З серпня 2007 р. компанія надає послуги з комплексної 
автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, зокрема допомогу у виборі програмних 
засобів, послуги з продажу програмних продуктів фірми «1 С» будь-якої конфігурації, 
зі встановлення й налаштування, упровадження й супроводу, обслуговування після 
продажу. Після закінчення курсів слухачі отримують свідоцтво про проходження навчання 
з реєстрацією в Центрі сертифікованого навчання «1 С» (м. Київ).  

Основні категорії діяльності 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

 Комп’ютерні курси 

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.)  

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ лекції 

☐ конференції 

Інформація про навчання 

Компанія «Прима» пропонує сертифікований курс навчання за програмним 
продуктом «1 С: Бухгалтерія 8 для України» (редакція 1. 2). Навчання в групах 
(до 9 осіб) здійснюється в обсязі 40 академічних годин і триває 3 – 5 тижнів. Слухачів 
курсів забезпечують окремими робочими комп’ютеризованими місцями й методичним 
посібником «Використання прикладного рішення «1 С: Бухгалтерія 8 для України», 
вартість якого враховано в оплаті навчання. Навчання за іншими конфігураціями 
«1 С: Підприємство 8» відбувається індивідуально, у зручний для слухача час.  
 

 

 

ЦЕНТР СЕРТИФІКОВАНОГО НАВЧАННЯ КОМПАНІЇ "ПРИМА" 

 
м. Мелітополь, вул. Героїв Сталінграду, 3а  

тел.: 067-611-03-93; 067-612-11-87; (0619) 44-01-46 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 08:00 до 17:00 

e-mail: prima_s@ukr.net                          сайт: 1c-prima.com.ua 
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ЦСО «Проком» з 2003 року працює в системі навчання роботи з програмними 
продуктами «1С: Підприємство 8» програмістів, бухгалтерів, управлінського 
персоналу, працівників, що розраховують заробітну плату. Після закінчення навчання 
слухачі отримують свідоцтво «1 С» єдиного зразка, а за успішного складання тесту – 
сертифікат «1С: Професіонал». Центр надає консультації вишам для укладання 
програм навчання IT-фахівців, реалізує спільні освітні проекти, проводить 
презентації, готує виступи на науково-практичних конференціях, організовує практику 
слухачів і допомагає їм у працевлаштуванні. 

Основні категорії діяльності 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Бухгалтерський облік, економіка  

 Комп’ютерні курси 

  Системне адміністрування  

  Автоматизація підприємства (1 С та ін.) 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ майстер-класи 

Інформація про навчання 

ЦСО «Проком» пропонує такі форми навчання, як денна, вечірня й курси 
вихідного дня. Заняття проходять у малих групах (до 5 осіб), застосовується 
індивідуальний підхід. Слухачі забезпечуються методичними матеріалами фірми 
«1 С». Видається свідоцтво про проходження навчання й надається безкоштовна 
сертифікація «1С: Професіонал». Можливе подальше стажування 
й працевлаштування. 

 

 

 

«Школа красоты Елены Руденко» – багатопрофільний навчальний центр, який 
пропонує успішну освіту за різними напрямками. Курси спрямовані на набуття 
слухачами теоретичних і практичних навичок, необхідних для успішного 
працевлаштування й особистісного розвитку людини з урахуванням індивідуальних 
потреб. Безкоштовно надаються послуги з працевлаштування. 

«ШКОЛА КРАСОТЫ ЕЛЕНЫ РУДЕНКО» 

 
м. Мелітополь, вул. Гоголя 93/1, ТЦ «Європа»      тел.: 096-05-31-736; 097-22-65-

832 
Графік роботи організації: понеділок – субота з 9:00 до 19:00, неділя – з 9:00 

до 18:00 
e-mail: e.rudenko2013@gmail.com               сайт: vk.com/studio_krasoty_rudnco 

ЦЕНТР СЕРТИФІКОВАНОГО НАВЧАННЯ ТОВ «ПРОКОМ» 

 
м. Запоріжжя, вул. Козача, 35, оф. 7-в    тел.: 050-454-93-46; (061) 787-55-06 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 17:00 
e-mail: cso@procom.zp.ua               сайт: csoprocom.com.ua 
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Основні категорії діяльності 

 Професійні курси, підвищення кваліфікації 

  Курси нарощування нігтів гелем 

  Курси манікюру й педикюру 

  Курси салонної колористики для перукарів 

  Курси перукаря «Вечірні зачіски» 

  Курси «Чоловічі стрижки» 

  Курси «Перукар-універсал» 

  Курси перукаря «Чоловічі й жіночі стрижки» 

  Курси візажу 

  Архітектура брів 

Основні види діяльності 

☐ навчальні курси 

☐ семінари 

☐ тренінги  

☐ майстер-класи 

☐ підвищення кваліфікації 

Інформація про навчання 

«Школа красоты Елены Руденко» пропонує навчання в малих групах  
(2-3 студенти) та індивідуально. Програма курсу корегується відповідно 
до індивідуальних потреб слухачів. За необхідності навчання може проводитися 
й у вихідні дні. Програми курсів містять велику кількість практичних занять. Після 
закінчення навчання видаються сертифікати. 
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