
 Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних 

працівників і спеціалістів проводить підвищення кваліфікації, атестацію персоналу 

транспортного та дорожньо-будівельного комплексів: 

• спеціалістів, магістрів (менеджмент організацій; підйомно-транспортні, будівельні, 

дорожні, меліоративні машини і обладнання; автомобілі і автомобільне господарство; мости і 

транспортні тунелі; автомобільні дороги та аеродроми; технологія і устаткування 

відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій; організація перевезень і 

управління на транспорті; економіка підприємства); 

• спеціалістів (організація і регулювання дорожнього руху; транспортні системи; 

екологія та охорона навколишнього середовища; правознавство; інформаційні управляючі 

системи та технології; двигуни внутрішнього згоряння; колісні та гусеничні транспортні 

засоби; технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів), за наступними 

спеціальностями: 

✓ Безпека дорожнього руху; 

✓ Будівництво та експлуатація автомобільних доріг; 

✓ Грошова оцінка землі; 

✓ Екологічна безпека; 

✓ Електробезпека; 

✓ Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів; 

✓ Новітні технології в дорожньому будівництві; 

✓ Організація та управління дорожнім господарством; 

✓ Охорона праці; 

✓ Управління парками автомобільних транспортних засобів. Теорія і практика; 

✓ Оцінювання ефективності проектів у сфері логістики; 

✓ Клієнтоорієнтоване управління процесами перевезень; 

✓ Складська логістика. 

Центр підвищує кваліфікацію викладачів кафедр, відокремлених структурних 

підрозділів НТУ, а також викладачів коледжів та технікумів, які здійснюють підготовку 

фахівців споріднених напрямів. 

В університеті працюють семінари: 

➢ Постійнодіючий з питань розвитку та модернізації вищої освіти на сучасному 

етапі у контексті адаптації навчального процесу до вимог Болонської декларації; 



➢ Для молодих викладачів з соціально-педагогічних технологій професійної 

діяльності; 

➢ З організації навчального процесу в системі дистанційного навчання; 

➢ З оволодіння технічними навичками роботи з комп’ютером та з поглибленого 

вивчення комп’ютерних технологій навчання; 

➢ З проблем екологічного менеджменту; 

➢ Дистанційне навчання в сфері туризму. 

Центр проводить підвищення кваліфікації викладачів університетів України методом 

стажування. 

Програми підвищення кваліфікації розроблені на базі модульних навчальних систем, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики 

України та узгоджені з Міністерством інфраструктури. Використання модульних навчальних 

програм забезпечує гнучку професійну підготовку, значно полегшує сприйняття навчального 

матеріалу. 

Контактний телефон/факс 280-99-17 

e-mail: iebt_dv_ntu@ukr.net 
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