
  

 

 

 

Шановні колеги, партнери, друзі!  
 

Відділ підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 

технологій ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» запрошує 

бажаючих пройти "on-line" навчання за курсом «Організація діяльності з управління житловим 

комплексом» (за програмою «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»).  

У червні місяці 2020 року навчання як у ДЕННИЙ, так і у ВЕЧІРНІЙ час.  

Наразі триває набір груп на навчання у період:  

1) ДЕННЕ - з 03 по 13 червня (вихідні: 07-08 червня);  

2) ВЕЧІРНЄ - з 10 по 20 червня (вихідні: 14 червня ) 

(під час навчання суботи – «робочі», тобто по суботах також проводиться навчання). 

Навчання проводиться у співпраці з Навчальний центр «ЕМАУ-Академія» та 

Сертифікаційний центр «СТАНДАРТ» м. Київ.  

Розклад, умови та порядок проведення навчання надсилатимуться після оформлення 

заявки на навчання персонально на е-скриньку слухача.  

За більш детальною інформацією щодо навчання та/або подання заявки на навчання 

можна звертатися до: 

 

*** Відділ підвищення кваліфікації ННІІОТ ДВНЗ ПДАБА 

Контактна особа: Світлана Михайлівна Подедворна: +38 (097) 990-99-31, (056) 746-12-55, 

е-mail: podedvornasm@gmail.com  

 
*** Регіонального представництва ГС «ЕМАУ» у м. Дніпро  

Контактна особа: Хобот Павло Васильович +38 (096) 148 07 41; 

e-mail: hobotpavlo@ukr.net  

*** НЦ "ЕМАУ-Академія" (м. Київ),  

за контактами: +38 (067) 747-22-85; +38 (067) 314-10-15; (044) 498-10-15. 

e-mail: emau-study@ukr.net  

 

Також Відділ підвищення кваліфікації ННІІОТ ДВНЗ ПДАБА пропонує 

підвищити кваліфікацію за курсами:  

Список курсів підвищення кваліфікації постійно поновлюється. Розглянемо Ваші пропозиції для 

навчання по іншим курсам. 

За більш детальною інформацією щодо навчання звертатися до: 

Відділ підвищення кваліфікації ННІІОТ ДВНЗ ПДАБА 

Контактна особа: Світлана Михайлівна Подедворна: +38 (097) 990-99-31, (056) 746-12-55, 746-18-55, 

е-mail: podedvornasm@gmail.com  

  

Будемо раді бачити Вас серед слухачів навчальних курсів! 

№ 

з/п 
Назва курсу 

1 
Організація діяльності з управління житловим комплексом ( за програмою «Менеджер (управитель) 

житлового будинку (групи будинків)»). 

2 Менеджер інформаційно-аналітичної діяльності (секретарів-референтів) 

3 Користувач програмними засобами широкого вживання 

4 Основи комп`ютерних інформаційних технологій та машинної графіки 

5 Підвищення кваліфікації викладачів автошкіл 

6 Підвищення кваліфікації викладачів та педагогічних працівників 

7 Бухгалтер початківець – головний бухгалтер 

8 Автоматизація кошторисної справи в будівництві 

9 Основи підприємницької діяльності 

10 Землевпорядкування та кадастр 

11 Проектування та будівництво в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах 

12 Навчання та перевірка знань з охорони праці 

13 Обстеження, паспортизація, безпечна та надійна експлуатація виробничих будівель та споруд 

14 
Основи енергозбереження систем інженерно-технічного забезпечення житлово-комунального 

господарства міста 

15 Аварійно-диспетчерські служби на підприємствах нафтогазової галузі України 
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