
 

ІСТОРІЯ  
УТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ННІІОТ ДВНЗ ПДАБА 
 

Державний вищій навчальний заклад «Придніпровська державна академія  
будівництва та архітектури» розпочала свою діяльність з підвищення кваліфікації фахівців у 
1963 р., з моменту організації курсів підвищення кваліфікації. На базі курсів у вересні 1983 р. 
(за наказом від 14.07.83 р. № 287/131  Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти  
УРСР та Міністерства монтажного і спеціального будівництва УРСР) при Дніпропетровському  
інженерно-будівельному інституті був створений факультет підвищення кваліфікації (ФПК).  

Мета ФПК – підвищення кваліфікації посадових осіб, провідних спеціалістів та інжене-
рно-технічного персоналу Міністерства монтажного і спеціального будівництва СРСР і УРСР, а 
також Міністерства будівництва України. На факультеті проходили навчання фахівці з усього 
Радянського Союзу.  

Першим деканом ФПК був к.е.н., доцент Валерій Володимирович  
Нагорний, який очолював науково-дослідну лабораторію з питань  
економіки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З 1992 р. ФПК очолює професор кафедри безпеки життєдіяльності 
, к.т.н., академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності  
Володимир Васильович Сафонов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При ПДАБА у 1998р. створений Інститут безперервної фахової освіти (ІБФО).  
ФПК спеціалістів став складовою частиною ІБФО до 2019р.  

 Парарельно з ФПК ІБФО у 2002 р. на базі Придніпровській державній академії  
будівництва та архітектури був відкрит Інститут екології та безпеки життєдіяльності в  
будівництві (ІЕтаБЖДБ ).  

До складу інституту входив Учбово-науково-технічний центр (УНТЦ), у структурі  
якого функціонував факультет підвищення кваліфікації (керівник— к.т.н., доц. І.Л. Ветвицький, 
методист ІЕтаБЖДБ – Ганзуля (Подедворна) С.М.).  

ФПК УНТЦ ІЕтаБЖДБ проводив навчання за межами стандартних навчальних планів,  
залучая до навчального процесу професорцько-педегогичний склад кафедр ПДАБА та іншіх  
спеціалістів підприємств (організацій). Для забезпечення організації професійного навчання 
безробітних та підвищення компетенції незайнятого населення, співпрацював з  
Дніпропетровським обласним центром зайнятості. Проводив підготовку, перепідготовку,  
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підвищував кваліфікацію спеціалістів у галузі житлово-комунального господарства, керівників 
структурних підрозділів ОСББ та спеціалістів інших інженерно-технічних спеціальностей. 

У 2014р. УНТЦ переформатовано в навчально-технічний відділ, до складу якого входила 
навчально-виробнича група (керівник — к.т.н., доц. І.Л. Ветвицький, провідний інженер –  
Подедворна С.М.).  

Ветвицький Ігор Леонідович - к.т.н., доцент кафедри опалення, 
вентиляції і якості повітряного середовища, член-корисподент Міжна-
родної академії житлово-комунального господарства, керівник навчаль-
но-виробнича група ННІЕтаБЖДБ. 

З 1 травня 2019р. на базі ДВНЗ ПДАБА створюється Навчаль-
но-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (ННІІОТ). 

До структури ННІІОТ входить відділ підвищенгня кваліфікації 
(ВПК), склад якого: завідувач ВПК – к.т.н, професор Сафонов В.В., 
провідний фахівець – к.т.н., доцент Вєтвицький І.Л., провідний фахі-
вець - Подедворна С.М., секретар – Богданова Л.В.  
 
 
 

У 2020р. проходить реструктиризація ВПК склад якого: провідний фахівець Подедворна 
Світлана Михайлівна та секретар Горіна Ольга Ігорівна.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Відділ підвищення кваліфікації ННІІОТ продовжує роботу, розпочату попередніми 
інститутами, та підвищує кваліфікацію сціалістів у різних галузах і за різними напрямами 
(курсами).  
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