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Шановні колеги, партнери, студенти та друзі!  

 
 

Відділ підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту 
інноваційних освітніх технологій ДВНЗ «Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури», запрошує бажаючих пройти навчання на курсах 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за широким спектром 
інженерних і управлінських напрямів, а також педагогічних і науково-педагогічних 
працівників закладів освіти.  

Пропонуємо наступні напрямки курсів:  
 

№ 
з/п Назва напрямків курсів 

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

2 Система управління якістю у будівництві та на підприємствах будівельної 
індустрії 

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

4 Планування, організація і управління будівництвом 

5 Вдосконалення техніки креслення за правилами і вимогами державних 
стандартів 

6 Будівельні матеріали, конструкції та технологія будівельного виробництва 

7 Сертифікація автомобілів, будівельної техніки, тракторів, 
сільськогосподарської техніки та комплектуючих 

8 Землевпорядкування та кадастр  

9 Формування ринкових відносин на ринку України земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  

10 Основи енергозбереження систем інженерно-технічного забезпечення 
житлово-комунального господарства міста 

11 Газопостачання будівель та споруд 
12 Основи підприємницької діяльності 
13 Управителі житловою нерухомістю 
14 Будівництво автомобільних доріг 
15 Навчання та перевірка знань з охорони праці 

16 Кошторисно-договірна справа у будівництві та її автоматизація з 
використанням ПК АВК-5. 

17 Програма CIPA для бухгалтерів, економістів, фінансистів 

18 

Організація діяльності з управління житловим комплексом  
(за програмою «Підготовки менеджерів (управителів) багатоквартирного 
будинку (групи будинків) та/або керівного складу підприємств ЖКГ, що 
надають послуги з управління та утримання житлового комплексу») 

19 Оцінка впливу на навколишнє середовище 
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№ 
з/п Назва напрямків курсів 

20 Основи комп`ютерних інформаційних технологій та комп`ютерної графіки 

21 Користувач програмними засобами широкого вживання (Revit, Auto Cad, 
PhotoShop, CorelDraw, 3DMax, ArchiCad та ін.) 

22 Використання додатків хмарного сервісу МS Office 365 у дистанційному 
навчанні 

23 Міжнародні проекти: написання, подання, виконання 
24 Інтелектуальна власність: створення, використання, захист 

25 Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних 
стандартів 

26 Основи управління інноваційними проектами 
27 Менеджер інформаційно-аналітичної діяльності (секретарів-референтів) 
28 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівники закладів освіти 

29 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівники закладів освіти з 
англійської мови 

30 Підвищення кваліфікації викладачів закладів освіти 
31 Підвищення кваліфікації викладачів автошкіл 
32 Державна мова та основи документообігу на виробництві  
 

Список курсів підвищення кваліфікації постійно поновлюється.  
Розглянемо Ваші пропозиції для навчання по іншим курсам. 

 
Працюємо на підставі ліцензії (маємо можливість навчати 1000 слухачів за 

навчальний рік). 
Тривалість навчання залежить від форми навчання (очна, дистанційна ). 
Навчання платне (вартість залежить від кількості слухачів у групі та терміну 

навчання). 
За результатами успішного навчання видається документ встановленого 

зразка, що відповідає державним вимогам: 
- свідоцтво про підвищення кваліфікації; 
- посвідчення; 
- сертифікат учасника майстер-класу /тренінгу / семінару та ін. (від 6 год.). 

 
Будемо раді бачити Вас серед слухачів навчальних курсів!  

 
За більш детальною інформацією щодо навчання звертатися у Відділ 

підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 
технологій ДВНЗ ПДАБА за адресою:  
вул. Паторжинського 11-А, кім. № 209, м. Дніпро, 49044, України,  
тел.: (056) 746-18-77, +38 (097) 990-99-31; +38 (068) 257-97-17, 
е-mail: vpk@pgasa.dp.ua. 
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