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ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ
за 11 років

2010 рік

	• 10 листопада в щойно збудованому навчальному закладі розпочався 
навчально-виробничий процес за першими 12 професіями: 
Штукатур, Лицювальник-плиточник, Слюсар-ремонтник, 
Електрогазозварник, Робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будинків, Паркетник, Столяр, Муляр, Токар, Фрезерувальник, 
Касир торговельного залу, Контролер-касир. Також розпочато 
навчання слухачів на курсах цільового призначення «Основи 
комп’ютерної грамотності».

2011 рік

	• Отримано ліцензію ще на 9 професій: Адміністратор, Черговий 
по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату), Покоївка, Оператор 
верстатів з програмним керуванням, Оператор котельні, Слюсар-
сантехнік, Електромонтажник з освітлення та освітлювальних 
мереж, Продавець продовольчих товарів, Продавець непродовольчих 
товарів. 

	• Започатковано підвищення кваліфікації на курсах цільового 
призначення за темами: «Сучасні технології бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності», «Підприємницька діяльність», «Ручне 
аргоно-дугове зварювання неплавким вольфрамовим електродом».

2012 рік

	• Проліцензовано ще 10 професій: Бармен, Кухар, Офіціант, 
Перукар (перукар-модельєр), Манікюрник, Обліковець з реєстрації 
бухгалтерського обліку, Касир (в банку), Машиніст тісторобних 
машин, Тістороб, Пекар. 

	• Продовжується підвищення кваліфікації на курсах цільового 
призначення, зокрема й за новими програмами щодо дотримання 
безпечного ведення робіт в різних галузях.

	• З метою підвищення професійного рівня працівників підприємств 
хлібопекарської галузі за згодою між керівництвом ПАТ «Одеський 
коровай» та ДНЗ«ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР  ПТО ДСЗ» організовано та 
проведено навчання за професіями «Тістороб», «Пекар».

	• Розпочато співпрацю навчального закладу з Одеським обласним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:  на базі Одеського 
центру ПТО ДСЗ  проходять підвищення кваліфікації фахівці 
соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді за різними програмами.

2013 рік
	• Фахівці Центру розробили нові програми для курсів цільового 

призначення, за якими здійснюється 70-годинне підвищення 
кваліфікації слухачів  – «Будова та правила керування верстатами з 
програмним керуванням» та «AutoCAD – Система автоматизованого 
проектування і креслення».



Тел.: (048) 705-44-05      Email: mail@profcentre.odessa.ua
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ»

2014 рік

	• Вперше у навчальному закладі був проведений огляд-конкурс 
«Кращий кабінет, лабораторія», в якому взяли участь завідуючі 
16 кабінетів та 3 лабораторій з загальнопрофесійної та професійно-
теоретичної підготовки.

	• 14 та 15 серпня на базі ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» під 
керівництвом заступника директора Державного центру зайнятості 
Тюлєнєва С.А., відбулося засідання робочої групи з питань 
розробки критеріїв оцінювання та засобів вимірювання результатів 
неформального професійного навчання з професії «Кухар».

2015 рік
	• Розпочато атестаційну експертизу щодо спроможності провадження 

освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти на рівні 
державних вимог за 19 професіями.

2016 рік

	• Наказом Мінсоцполітики України № 256 від 16.03.2016 Державний 
навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості» визначено суб’єктом підтвердження 
результатів неформального професійного навчання осіб за 
професією «Кухар».

	• В березні-квітні за ініціативи Відділу навчальних закладів та 
неформальної освіти Державної служби зайнятості  (Центрального 
апарату) проводився конкурс на кращу методичну розробку, в якому 
педагоги нашого закладу взяли активну участь та зайняли призові 
місця. Серед них перше місце посіла розробка «Методичні рекомендації 
проведення рольових і ділових ігор на уроках теоретичного навчання» 
викладача вищої категорії Т. М. Шевченко; друге місце - посібник 
«Устаткування підприємств харчування. Частина I. Механічне 
устаткування» для слухачів ПТНЗ, підготовлений викладачем вищої 
категорії Т. Д. Волошенко.

	• 29 квітня на базі закладу  пройшов масштабний профорієнтаційний 
захід «Фестиваль професій», організований Одеським обласним 
центром зайнятості, Департаментом освіти та науки Одеської міської 
ради, ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ», в якому взяли участь понад 
300 учнів загальноосвітніх шкіл міста.

	• Одеський центр ПТО ДСЗ був атестованим строком на 10 років (Наказ 
Міністерства освіти і науки України «Про результати акредитації та 
атестації» від 21.06.2016 №79-А).

	• Проліцензовано та розпочато навчання за 3 професіями «Швачка», 
«Візажист», «Кондитер».

	• Стартував курс цільового призначення з підвищення кваліфікації 
за програмою в обсязі 72 години «Підготовка управителів 
багатоквартирного будинку та керівного складу підприємств 
ЖКГ, що надають послуги з управління та утримання житлового 
комплексу».
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2017рік

	• Продовжується атестаційна експертиза за іншими професіями 
з метою визначення відповідності результатів освітньої діяльності 
професійно-технічного навчального закладу державним вимогам.   

	• Розширюється спектр напрямків курсів цільового призначення – 
«Робота на РРО (реєстраторах розрахункових операцій)», «Сучасні 
підходи в менеджменті», а також близько 14 напрямків з підвищення 
кваліфікації в різних галузях.

2018 рік

	• Погоджено Міністерством освіти і науки України та затверджено 
Державною службою зайнятості нову редакцію Статуту ДНЗ 
«ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ».

	• З 29 по 31 травня 2018 року на базі Одеського центру проходив 
всеукраїнський семінар за темою: «Впровадження елементів 
дуального та дистанційного навчання, індивідуальної форми навчання 
на виробництві в умовах модернізації державної служби зайнятості: 
досвід регіональних центрів зайнятості та центрів професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості». Захід був організований 
за ініціативою начальника Управління профорієнтації, профнавчання 
та навчальних закладів Державної служби зайнятості (Центрального 
апарату) – Вознюк Ірини Анатоліївни. У семінарі брали участь 
представники Державної служби зайнятості (Центрального апарату), 
представники Одеського обласного центру зайнятості, начальники 
відділів професійного навчання обласних центрів зайнятості України.

2019 рік

	• Центр ліцензує поліфункціональну професію ІТ- сфери «Оператор 
з обробки інформації та програмного забезпечення».

	• Також цього року проліцензовано ще 3 професії: Кравець, 
Електрогазозварник судновий, Кухар судновий.

	• Впроваджується дистанційне навчання на курсах цільового 
призначення з безпеки праці.

	• 22-24 березня Одеський центр професійно-технічної освіти державної 
служби занятості вперше виступив офіційним партнером 10-го 
ювілейного сезону Odessa fashion week.

	• На базі навчального закладу відбувся перший регіональний етап 
всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS 
UKRAINE 2019». Саме наші слухачі здобули І місце в конкурсі серед 
учасників за професією «Електрогазозварник» та «Оператор верстатів 
з програмним забезпеченням», ІІ місце - за професією «Кондитер», а 
ІІІ місце – серед перукарів.

2020 рік

	• Розроблені нові програми для курсів цільового призначення за 
напрямками: «Оператор  безпілотного літального апарату (дрона)», 
«Основи 3D-друку».

	• Журнал Ukrainian Fashion (№6/14’20) опублікував статтю про 
наш ОЦПТО, упевнено заявивши, що випускаючи таких фахівців в 
перукарській та візажній справі, «одеська мода в надійних руках».
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2021 рік

	• На базі навчального закладу відбувся перший регіональний етап 
всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS 
UKRAINE 2021». Саме наші слухачі здобули І місце в конкурсі 
серед учасників за професією «Токар» та «Оператор верстатів з 
програмним керуванням», ІІ місце за професією «Токар», а ІІІ місце - 
за професією «Перукар» та «Електрогазозварник».

	• Розроблені нові програми для курсів цільового призначення 
за напрямками: «Мале підприємствона селі» – 11 програм, 
«Українська ділова мова» – 2 програми, а також такі програми, як: 
«Сучасна теорія та практика харчування дітей в закладах освіти», 
«Конструювання швейних виробів», «РРО для ФОП», «Бухгалтерія 
ФОП», «Монтажник віконних та дверних конструкцій» та інші.

	• Отримали спеціальну нагороду – «За вагомий внесок у підготовці 
кадрів індустрії моди Одеського регіону» за рішенням Ukrainian 
Fashion Association на церемонії нагородження професіоналів модної 
індустрії Odessa fashion awards.

	• Як офіційний партнер Odessa fashion week у березні та листопаді 
сторювали зачіски моделям перед їх виходом на подіум.

	• За результатами 2021 року нагороджений премією «За вагомий внесок 
у підготовці кадрів індустрії моди України» від Ukrainian Fashion 
Industry Awards на Урочистій Церемоній нагородження кращих 
представників індустрії моди України.


