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Выступающий
Заметки для презентации
Этот шаблон можно использовать как начальный файл для представления учебных материалов группе слушателей.РазделыДля добавления разделов щелкните слайд правой кнопкой мыши. Разделы позволяют упорядочить слайды и организовать совместную работу нескольких авторов.ЗаметкиИспользуйте раздел заметок для размещения заметок докладчика или дополнительных сведений для аудитории. Во время воспроизведения презентации эти заметки отображаются в представлении презентации. Обращайте внимание на размер шрифта (важно обеспечить различимость при ослабленном зрении, видеосъемке и чтении с экрана)Сочетаемые цвета Обратите особое внимание на графики, диаграммы и надписи. Учтите, что печать будет выполняться в черно-белом режиме или в оттенках серого. Выполните пробную печать, чтобы убедиться в сохранении разницы между цветами при печати в черно-белом режиме или в оттенках серого.Диаграммы, таблицы и графикиНе усложняйте восприятие: по возможности используйте согласованные, простые стили и цвета.Снабдите все диаграммы и таблицы подписями.



Порівняльний аналіз обсягів  професійно-технічного навчання 
ДНЗ «ОЦПТО ДСЗ » за 2020 рік та 2021 рік 

План – 5816 осіб
Факт – 5056 осіб

План 5931 особа 
Факт 4068 осіб 87% 68,5 %

2021 рік 2020 рік 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2021 рік 2020 рік 

КЦП
ПТН

3024

1044

4070

986

Інші регіони- 864
Фізичні особи –500 Інші регіони- 396

Фізичні особи –95



Стан виконання показників 
професійного навчання та 
працевлаштування безробітних 
за набутою професією

Вид 
навчання

Чисельніс
ть 

слухачів, 
які 

завершил
и 

навчання

Кількість 
виданих 

документів 
про освіту 

державного 
зразка 

(свідоцтво)

Праце-
влашто-

вано
слухачі

в

Рівень 
праце-влаш-

ту-вання

ПТН, ПрП, 
ПК 645 643 489 75.8%

КЦП
3520 /посвідчення/ 3193 90.7%

Всього:
4165 643 3682 88.4%

Выступающий
Заметки для презентации
Дайте краткий обзор презентации. Опишите главную суть презентации и обоснуйте ее важность.Представьте каждую из основных тем.Чтобы предоставить слушателям ориентир, можно можете повторять этот обзорный слайд в ходе презентации, выделяя тему, которая будет обсуждаться далее.



У 2021 році завершили навчання в ДНЗ «Одеський центр ПТО 
ДСЗ» 5056  осіб: 
24 % випускників - з високим (10-12 балів) рівнем успішності;

75% - з достатнім (7-9 балів);
1% - з середнім (4-6 балів).
Слухачі, що завершили навчання з початковим (1-3 бали) рівнем 

успішності - відсутні. 
З числа випускників 3 682 особи або 88,4% від тих, що пройшли
навчання, вже працевлаштовані.

Выступающий
Заметки для презентации
Какие способности приобретут слушатели по завершении обучения? Коротко опишите каждую цель и полезность данной презентации для слушателей.
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