
 
 

 

 

 



 2 

Професійну програму розроблено у відповідності з "Положенням про професійне навчання 

кадрів на виробництві", затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

та Міністерства освіти і науки  від 26.03.2001 р. за  №127/151, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України  06.04.2001 р. за №315/5506, "Положенням про підвищення кваліфікації 

керівників спеціалістів залізничного транспорту", затвердженим наказом Укрзалізниці  від 

24.10.2001р. за  №569-Ц, методичними рекомендаціями Головного управління державної служби 

та іншими нормативними актами, на основі яких сформована цілісна державна система підготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів керівників державних підприємств, установ та організацій. 

Мета програми – підвищення кваліфікації керівників відділів (секторів) виробничо-технічного, 

проектно-кошторисного, експлуатації , водопостачання і сантехпристроїв служб будівельно-

монтажних робіт і цивільних споруд, структурних підрозділів служб з питань права, 

маркетингу, менеджменту, економіки та планування, технології, організації будівництва та 

експлуатації будівель і споруд, охорони праці, екологічної безпеки. 

Очікувані результати - використання отриманих знань у своїй виробничій діяльності з метою 

підвищення ефективності роботи підприємств. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

№№ 

п/п 

 

НАЗВА МОДУЛЮ 

Навчальна робота Види 

підсумкового 

контролю 
аудиторна 

(год) 

самостійна 

(год) 

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА 8 4 Комплекс.тестув. 

Нормативна частина (ЗН) 8 4  

ЗН-1 Правове регулювання в сучасних умовах 4 2  

ЗН-2 Основи психології управління  4 2  

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА 34 11 Комплекс.тестув. 

Нормативна частина (ФН) 30 8  

ФН-1 Надійна та безпечна експлуатація будівель, 

споруд та інженерних мереж 

6 3  

ФН-2 Організаційно-технологічні рішення 

реконструкції об’єктів  залізниць 

4 2  

ФН-3 Охорона праці та безпека на залізничному 

транспорті. 

6 3  

ФН-4 
Охорона навколишнього середовища та сучасні 

проблеми екології на транспорті 

6   

ФН-5 
Вимоги Правил пожежної безпеки на 

залізничному транспорті 

4   

ФН-6 

Структурна реформа на залізничному 
транспорті. Державна цільова програма 

реформування залізничного транспорту на 2010-

2019 роки. 

4 

  

Вибіркова частина (ФВ) 4 3  

ФВ-1 Основні вимоги до будівель та їх комплексів. 

Аналіз сучасних досягнень в галузі 

проектування та будівництва. 

4 3  

ФВ-2 Роль залізничного транспорту в забезпеченні 
сталого розвитку суспільства. Новітні технології 

в транспортній галузі 

4   
 

 

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА 30 21  

Нормативна частина (ГН) 26 14  

ГН-1 Досвід будівництва та ремонту об’єктів 

Придніпровської залізниці  

8   

 

ГН-2 Міцність та довговічність будівельних 

конструкцій в процесі експлуатації  

4   

ГН-3 Проблеми забезпечення якості будівництва 6 6  

ГН-4 Втрати води в системах водопостачання. 4   

ГН-5 Сучасні методи очистки стічних вод 4   

Вибіркова частина (ГВ) 4   

ГВ-І Система ціноутворення в будівництві. Економіка 4   
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та планування виробництва 

ГВ-2 Організація нормування та оплати праці на 

підприємстві 

4   

ГВ-3 Управління проектами 4   

ВСЬОГО: 72 36  

РАЗОМ: 108  

 


