
                                                                                

Програма курсів підвищення кваліфікації

«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» на базі ДВНЗ «ПДТУ»

№ Тема Години Очікувані результати

1
Управління ризиками в ланцюгах
постачань (SCM)

30
Оволодіння управлінських 
компетентностей

2
Системи екологічного 
менеджменту

30
Розвиток організаторських 
компетентностей

3
Роль людських факторів у 
системах людина-машина-
середовище

20
Поглиблення спеціальних 
фахових компетентностей

4
Аналіз та оцінка ризиків на 
промислових підприємствах

20
Поглиблення спеціальних 
фахових компетентностей

5
Інформаційна логістика 
соціально-технічних систем

20
Вдосконалення 
особистісних професійних 
компетентностей

6
Самостійна консультаційна 
робота

20
Поглиблення спеціальних 
фахових компетентностей

7 Випускна робота 40
Вдосконалення 
особистісних професійних 
компетентностей

8 Всього 180

Мета  підвищення  кваліфікації  –  оволодіння  спеціальних  фахових,

правових та організаторських компетентностей в сфері управління кризами та

ризиками, методами і можливостями забезпечення стійкої роботи транспортних

систем.

Програму було розроблено в рамках проєкту ERASMUS+ CBHE  Кризис та ризик
інжиніринг на транспорті: 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP (CRENG)

This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Цей документ відображає лише погляди автора, і Комісія не
несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в документі.





Список працівників для проходження курсів підвищення кваліфікації

1. Кіріленко Сергій Сергійович – начальник бюро закупівель матеріалів та

обладнання  ПРАТ«МК  «АЗОВСТАЛЬ»,  м.  Маріуполь   (офіційна  сторінка

компанії  https://azovstal.metinvestholding.com/ru)

2. Дахнов  Юрій  Володимирович  –  ведучий  інженер  бюро  закупівель

матеріалів та обладнання ПРАТ«МК «АЗОВСТАЛЬ», м. Маріуполь  (офіційна

сторінка компанії  https://azovstal.metinvestholding.com/ru)

3. Васіна  Дар’я  Максимівна  –  інженер  бюро  закупівель  матеріалів  та

обладнання  ПРАТ«МК  «АЗОВСТАЛЬ»,  м.  Маріуполь   (офіційна  сторінка

компанії  https://azovstal.metinvestholding.com/ru)

4. Андрусенко Ганна Миколаївна – менеджер з транспортно-експедиційної

діяльності (менеджер з продажу контейнерних перевезень) ТОВ «МІРЛАНД»

(офіційна сторінка компанії https://meerland.com.ua/ua/).

https://meerland.com.ua/ua/


Ректорові ДВНЗ «Приазовський державний

технічний університет»

Волошину В.С.

______________________________________

(прізвище та ініціали, посада працівника) 

З А Я В А

про направлення на підвищення кваліфікації

Прошу дозволити (відповідно до плану-графіка) підвищення кваліфікації в

Інституті підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ»

з «___» _________20__ року до «___» _________20__ року. 

Мета  підвищення  кваліфікації  –  оволодіння  спеціальних  фахових,

правових та організаторських компетентностей в сфері управління кризами та

ризиками, методами і можливостями забезпечення стійкої роботи транспортних

систем.

До заяви додається направлення від керівництва …

«___» _________20__ року ________________ 

(підпис)



ДВНЗ «Приазовський державний

технічний університет»

Направлення

на підвищення кваліфікації  працівника

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________ 

який/яка працює в (на) ______________________________________________ 

(найменування структурного підрозділу) 

__________________________________________________________________ 

(найменування підприємства)

Посада ____________________________________________________________ 

Загальний стаж роботи ______________________________________________ 

Місце проживання, телефон __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Просимо провести підвищення кваліфікації з «___» _____________20__ року до

«___» ____________20__ року. 

Керівник закладу що направляє ______________ П.І.Б________________ 

М. П.


