
  

Актуальність програм «Навчання упродовж життя», високий рівень динамічності 

економічного та технологічного розвитку, набуття нових професійних, комунікаційних та 

інших компетентностей, світові освітні тенденції – засвідчують та обумовлюють 

необхідність постійного підвищення кваліфікації фахівців різних галузей. 

 Для сприяння здобуттю фахівцями нових та поліпшенню набутих знань (навичок) 

відділ підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 
технологій ДВНЗ ПДАБА за дистанційною (очною, очно-дистанційною) формою 

навчання, пропонує:  

- курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за широким спектром 

напрямів інженерних і управлінських фахівців, а також педагогічних і науково-

педагогічних працівників закладів фахової освіти;  

- короткотермінові (тренинги, семинари, майстер-клас) програми навчання різного 

тематичного спрямування.  

У ВПК ННІІОТ постійно функціонують курси підвищення кваліфікації  за наступними 

напрямами:  

№ 

з/п 
Курси (напрями) 

Кількість 

слухачів 

 

Термін, дні 

Вартість 

навчання 

за місяць, 

грн. 

1 Підвищення кваліфікації викладачів автошкіл  40 10 1200 

2 
Автоматизація кошторисної справи в 

будівництві 

15 
10 

2000 

3 
Комп`ютерна графіка з застосуванням системи  

Auto Cad 
20 

10 
800 

4 Підвищення кваліфікації викладачів 60 7 1000 

5 Навчання та перевірка знань з охорони праці  10 10 200 

6 
Проектування та будівництво в складних 

інженерно-геологічних та сейсмічних умовах 
20 

3 
2000 

7 
Система управління якістю у будівництві та на 

підприємствах будівельної індустрії 
10 10 2200 

8 

Обстеження, паспортизація, безпечна та 

надійна експлуатація виробничих будівель та 

споруд 

10 10  2200 

9 Організація і управління будівництвом 10 10  2000 

10 Будівництво автомобільних доріг 10 10  2200 

11 Управителі житловою нерухомістю ОСББ 30 10  2000 

12 

Комплексне приладове обстеження 

газопроводів (для працівників дільниці 

діагностики газопроводів служби контролю за 

виробництвом)  

20  

10  

1500 

13 
Аварійно-диспетчерські служби на 

підприємствах нафтогазової галузі України 

20  

5 

1500 

14 

Обслуговування газорозподільчих пунктів 

(ГРП), газорегулюючих установок (ГРУ) та 

шафових регулюючих пунктів (ШРП) на 

підприємствах нафтогазової галузі України 

20  

5 

1500 

15 

Основи енергозбереження систем інженерно-

технічного забезпечення житлово-

комунального господарства міста 

10 

 

5 4500 

16 Підприємець-початківець  10 40 4500 

17 Основи підприємницької діяльності 10 40 4500 

18 Землевпорядкування та кадастр  10 40 4500 

19 
Основи комп`ютерних інформаційних 

технологій та машинної графіки 
10 40 4500 

20 
Користувач програмними засобами широкого 

вживання 
10 40 4500 

21 
Менеджер (управитель) житлового будинку 

(групи будинків) 
20 40 3000 

22 
Менеджер інформаційно-аналітичної 

діяльності (секретарів-референтів) 
10 9 4500 

*Вартість на кількість слухачів може змінюватись.  


