
 
 

  
Додаток  

  
ВОНА ХАБ.КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 Програма Курсів стюартів швидкісних 

потягів  

у співпраці з Державним університетом інфраструктури та технологій  

та АТ «Українська залізниця»  

Тривалість курсів – два тижні, сертифікат Державного університету інфраструктури та технологій  

Загальна кількість годин: 120 годин, 4 кредити ECTS  
  

Кількість 
годин  

Зміст  

6 годин  

Організація сервісу перевезень: посадка та висадка пасажирів, контроль за 
санітарним станом ваганів та гігієнічних кімнат, забезпечення комфорту 
перевезень.  

4 години  
Основи візажу та стилю.  
Як охайно виглядати, як створити діловий та привабливий образ.  

90 годин,  у 

т.ч.  
самостійна 
робота  

Експрес-підготовка з англійської мови (вивчення наборів стандартних фраз, 
рішення конфліктних ситуацій тощо)  

14 годин  Повноцінна медична допомога (як допомогти людині, якій стало погано, у 
якої захворіло серце, почалася кровотеча, піднявся тиск, почалися перейми 
тощо)  

6 годин  
Взаємодія з поліцією та злагодження конфліктних ситуацій з пасажирами, 
протидія насильству  

  
    

 
 
 
 
 



 
 

ВОНА ХАБ.КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  
Програма Курсів проєктних асистентів  

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  
Київська школа проєктного менеджменту  

  
Тривалість курсів – один тиждень, сертифікат Київської школи проєктного менеджменту  
  
Загальна кількість годин: 30 годин, 1 кредит ECTS  
  

Кількість 
годин  

Зміст  

4 години 
теоретичні 
заняття  

Вступ до проєктного менеджменту.  

Роль асистента проєкту в НГО сфері  

4 години 
практичні 
заняття  

Адміністративна підтримка координатора напряму у здійсненні 
проєктної діяльності.  

6 годин 
практичні 
заняття  

Організація документообігу проєкту: листи, меморандуми, договори, 
форми звітності, протоколи зустрічей, брифи.  

6 годин 
практичні 
заняття  

Організація та контроль за звітністю, збором даних для МіО проєктів.  

Організація та логістичних супровід заходів.  

6 годин 
практичні 
заняття  

Комунікація з учасниками та експертами проєкту для забезпечення 
своєчасного виконання проєктних завдань.  

Ведення календарного плану проєкту.  

4 години 
практичні 
заняття  

Допомога у підготовці фінансових та описових звітів в рамках 
проєкту.  

Сертифікація  
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ВОНА ХАБ.КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  
Програма Курсів бебісіттерок  

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова та Школа 
BABYSITTER4U  

  
Тривалість курсів – один тиждень, сертифікат BABYSITTER4U  

Загальна кількість годин: 22 годин, 0,75 кредиту ECTS  
  

Кількість 
годин  

Зміст  

2 години 
теоретичні 
заняття  

Вступ до бебісітингу.  

Платформи для презентації своїх послуг  

4 години 
практичні 
заняття  

Психологія спілкування з дитиною.  

4 години 
практичні 
заняття  

Основи догляду за дитиною.  

Безпека дитини.  

4 години 
практичні 
заняття  

Перша невідкладна допомога дітям.   

4 години 
практичні 
заняття  

Гра та її особливості.  

4 години 
практичні 
заняття  

Етика роботи в сім’ї.  

Перша зустріч з сім’єю.  

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ВОНА ХАБ.КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
Програма Курсів грумінгу 

Факультет ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів та 
природокористування 

Школи грумігу «ALL-GROOMING» 
  

Тривалість курсів – один тиждень, сертифікат Школи грумігу «ALL-GROOMING»  
Курс грумінгу "Базовий 6+" є фундаментом для салонної роботи. Розрахований на новачків у сфері 
грумінгу. Включає теорію (8 годин) та відпрацювання практичних навичок та сертифікацію (40 
годин).  
  
Загальна кількість годин: 48 годин  
  

Кількість 
годин  

Зміст  

8 годин 
теоретичні 
заняття  

Основи грумінгу  
Професія "грумер" - короткий бізнес-план салону грумінгу та перспективи 
розвитку бізнесу. Типи вовни та шерсті у собак. Вибір інструменту. Підбір 
косметики за типом вовни для повсякденного та виставкового догляду. 
Приймаємо собаку на грумінг та основні етапи роботи з клієнтом  
Технологія стрижки тварини (гігієнічна стрижка, миття, сушіння, модельна 
стрижка)  

8 годин 
практичні 
заняття  

Салонний грумінг собак.  
Варіації стрижок йоркширського тер'єру.  
Знайомимось із породою, вивчаємо анатомію собаки, вчимося бачити правильні 
лінії, робимо гігієнічну стрижку, купаємо, сушимо, робимо модельну стрижку.  
В якості моделей забезпечуються йоркширські тер'єри для кожної учасниці 
курсів  

8 годин 
практичні 
заняття  

Салонний грумінг собак.  
Робота з породами шитцу та мальтійська болонка  
Поговоримо про типи вовни. Правильна підготовка собаки до стрижки (нюанси) 
Відмінності стрижок йорку та шитцу/мальтезе.  
Відпрацювання гігієнічної та модельної стрижки.  
Модні тенденції азіатського стилю. Варіації стилю КАВАЙ у грумінгу. 
В якості моделей забезпечуються мальтійські болонки, шитцу для 
кожної учасниці курсів  

8 годин 
практичні 
заняття  

Салонний грумінг собак.  
Робота з подвійним типом вовни.  
Правильна підготовка вовни.  
Косметика для дикого типу вовни, відпрацювання на моделях.  
В якості моделей забезпечуються шпіц або пекінес.  

8 годин 
практичні 
заняття  

Салонний грумінг котів.  
Знайомство з косметикою та інструментом для котів  
Психологія тварини.  
Типи характерів котячих та способи їх визначення (адекватний, боягузливий, 
агресор).  
Ознайомлення з твариною. Огляд тварини (рани, ковтуни та ін.), уточнення по 
стрижці.  
Фізіологічна фіксація котів.  



8 годин 
практичні 
заняття  

Сертифікація  
Екзаменаційна стрижка (йорк, мальтеза або шитцу).   
Робота над помилками. Підведення підсумків. Вручення сертифікатів.  

  

    
ВОНА ХАБ.КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  

Програма Курсів майстрів суші від компанії Суші-Шеф  
(з гарантією працевлаштування 2 жінок)  

  
Тривалість курсів – один тиждень, сертифікат компанії Суші-Шеф  
  
Загальна кількість годин: 48 годин, 1,5 кредити ECTS, сертифікація  
  

Кількість 
годин  

Зміст  

4 години 
теоретичні 
заняття  

Японська кухня. Історія виникнення японських страв.  

8 годин 
практичні 
заняття  

Робота з рисом:  
- як правильно обрати вид рису  
- технологія варки рису  
- рецепт заправки  

8 годин 
практичні 
заняття  

Лосось. Як правильно обрати, зберігати та підготувати лосось  

8 годин 
практичні 
заняття  

Заготовки: нарізаєм заготовки для класичних ролів  

8 годин 
практичні 
заняття  

Практичні заняття пропрацювання:   
- Класичні роли  
- Гункани  
- Нігірі  
- Макі  
- Дракони  
- Футомакі  
- Авторські роли  
- Запечені роли  

8 годин 
практичні 
заняття  

Практичні заняття пропрацювання:   
- Роли в темпурі  
- Солодкі роли  
- Сашимі з лососем  
- Місо суп  
- Салат Чука  
- Салат з креветками  
- Рис з овочами  

4 години 
практичні 
заняття  

Сертифікація  

  
Контактні особи  
Сагайдак Михайло 067800-90-59  
Пархоменко Анна  067397-60-14  
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