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Курс
Формат
Тривалість 1 заняття = 2 ак години (1
Графік занять
Викладачі курсу
Додаткові матеріали

ак година= 45 хв)

Перезавантаження за 48 годин
Офлайн/онлайн
- у групі 48 ак. годин (1 місяць)
3 дні на тиждень по 4 ак. години
Група викладачів навчального центру
Робочий зошит, тести, чек-листи

Програма для кого?

-

Для людей, які мають мету отримати актуальну професію та працювати у сучасному
суспільстві;
Для тих, хто хоче надолужити час, після тривалих перерв у працевлаштуванні;
Для тих, хто бажає підготуватись до зміни професійного напряму;
Для тих, хто не поспіває за часом.

Програма «Перезавантаження за 48 годин» вирішує кілька важливих завдань:
1. Допомагає оцінити свої ресурси (сили, здібності, бажання та можливості);
2. Допомагає отримати важливі навички та знання (користування ПК, комунікація у соц.
Мережах, формування особистого бренду, самопрезентація тощо);

3. Допомагає отримати потрібну професію (ви можете обрати напрям який вам до
вподоби);
4. Допомагає працевлаштуватися (про це найкраще говорять відгуки).
ПРОГРАМА КУРСУ:
Модуль №1 УСТАНОВЧІЙ.
Мотиваційний блок – 4 академічні години:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Емоційний інтелект – ключова навичка.
Самооцінка: інструменти формування, 10 установок, Кейси.
Інструменти впливу: слова, жести, психологія тіла, Кейси.
Критичне мислення: як це працює, установки, структура міркувань.
Цілепокладання: бажання, ціль, мрія, правило 6 П, піраміда Ділтса – ОСОБИСТА.
Тайм-менеджмент: основні правила, формула – 10-3-2-1-0, хронофаги-контроль.

Користувач ПК – 16 академічних годин:
1.

Апаратна частина ПК

•
•
•

Зовнішня та внутрішня архітектура ПК
Клавіатура, миша, периферійні пристрої
Система представлення інформації на ПК, файлова система

2.

Робота в середовищі Windows

•
•
•
•

Управління Windows.
Робочий стіл.
Вікна Windows.
Файлова система.
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•
•
•
•

Спеціальні папки Робочого столу.
Діалогові вікна.Панель задач. Контекстне меню. Довідкова система.
Запуск програм. Пошук файлів
Панель керування, екран, панель завдань.

3.

Текстовий процесор MS Word

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вікно програми Word.
Введення, редагування та форматування текстів.
Робота з кількома документами Робота з фрагментами тексту.
Скасування дії помилкових команд.
Визначення вигляду та зображення шрифту.
Вирівнювання абзаців. Форматування абзаців.
Оформлення тексту на кілька стовпців.
Перетворення тексту на список
Перевірка правопису
Попередній перегляд та друк документів

4.

Електронні таблиці MS Excel

•
•
•
•
•

Табличне представлення даних
Основні та похідні дані
Електронні таблиці
Структура документа Excel
Вміст осередків

5.

Архіватори

•
•
•
•

WinRar
WinZip
Архівація даних та типи архівів
Розпакування архівів

6.

Загальні поняття Internet:

•
•
•
•
•
•

Налаштування та робота з браузером.
Електронна пошта.
Реєстрація “поштової скриньки”.
Основи навігації у Internet.
Пошукові системи та каталоги ресурсів.
Створення запитів, швидкий пошук інформації в Інтернеті

Модуль №2 ПРОФЕСІЙНИЙ (один на вибір):
Курс
Оператор 1С
Логістика
Бух облік ФОП *
Менеджер з продажів **
Менеджер по роботі з клієнтами**

Тривалість
20 ак годин
20 ак годин
20 ак годин
20 ак годин
20 ак годин

Менеджер з продажів (В2В)**
HR-фахівець

20 ак годин
20 ак годин

Посилання на програму
https://kursi.dp.ua/kursy-logistiki/
https://kursi.dp.ua/dlya-predprinimatelej/
https://kursi.dp.ua/kurs-menedzher-po-prodazham/
https://kursi.dp.ua/trening-manager-po-roboti-zklientami/
https://kursi.dp.ua/kurs-menedzher-po-prodazham/
https://kursi.dp.ua/hr-menedzher-personala/

Модуль №3 ФІНАЛЬНИЙ БЛОК – 8 академічних годин:
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•
•
•
•
•

SWOT-аналіз особистості.
Власний бренд.
Самопрезентація.
Маркетинг – що, як, коли?
6 сфер цифрової грамотності. Опанування двох важливих для особистої ефективності.

Модуль №4 БОНУСИ ТА ПОДАРУНКИ:
*

знижка 20 % на курс «Бух облік/податки/1С»

** знижка 20% на курс «PRO перемови»
*** знижка 20% на курс «Основи веб-дизайну»

