ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ ЗА КУРСОМ

№ п\п
1.

2.

3.

4.

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери з приймання вагонів пасажирської
компанії та пасажирських вагонних депо
(вагонних дільниць);
Головні механіки, головні технологи,
інженери-технологи пасажирських вагонних
депо (вагонних дільниць);
Начальник пункту технічного обслуговування
вагонів, начальник пункту перестановки
пасажирських вагонів пасажирського вагонного
депо (вагонної дільниці);
Фахівці з безпеки пасажирської компанії та
пасажирських вагонних депо (вагонних
дільниць)
Начальники та інженери технічного відділу
пасажирської компанії;
Начальники та фахівці виробничотехнологічного відділу пасажирських вагонних
депо (вагонних дільниць);
Інженери, технологи, інструктора цехів
пасажирських вагонних депо (вагонних
дільниць)
Начальники та інженери технічного відділу
служби вагонного господарства; начальники та
інженери виробничо-технічного відділу
вагонних депо; інструктори з виробничих та
експлуатаційних питань вагонних депо
Начальники, заступники начальника і головні
інженери служби комерційної роботи та
маркетингу, механізованих дистанцій
навантажувально-розвантажувальних робіт;
Заступники начальника станцій з вантажної та
комерційної роботи; начальники, заступники
начальника, фахівці відділів (секторів) служби
комерційної роботи та маркетингу: організації
комерційної роботи та умов перевезень,
виробничо-технічного, під’їзних колій,
маркетингу та аналізу вантажних
перевезень,контролю за організацією
контейнерних перевезень, контрольноревізійного;

ЗА КУРСОМ

Впровадження нових технологій
управління
пасажирським господарством
(дистанційно-очна форма навчання)

Впровадження нових технологій
управління вагонним господарством
(дистанційно-очна форма навчання)

Удосконалення комерційної роботи у
сфері вантажних перевезень на
залізничному транспорті

Начальники вантажних районів; фахівці
станцій з вантажної та комерційної роботи;
Комерційні ревізори служби комерційної
роботи та ДН;
Начальники, заступники начальника, фахівці
комерційних відділів ДН

5.

Начальники дільниці, майстри вагової
дільниці, майстри навантажувальнорозвантажувальних робіт, завідувачі
контейнерного майданчику механізованих
дистанцій навантажувально-розвантажувальних
робіт

6.

Начальники, заступники начальників
стрілецьких підрозділів, фахівці з охорони
вантажів та об'єктів служби воєнізованої
охорони та НОР

(дистанційно - очна форма навчання)

Посилення безпеки об’єктів
інфраструктури залізниць та
удосконалення технологій охорони
вантажів
(очна форма навчання)

7.

Начальники та заступники начальника
відбудовних поїздів, майстри відбудовних
поїздів

Впровадження нових технологій ведення
відбудовних робіт
(очна форма навчання)

8.

Фахівці з питань екології

Організація та здійснення управління і
контролю у галузі охорони
навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних
ресурсів та забезпеченню екологічної
безпеки на залізничному транспорті
(дистанційно - очна форма навчання)

9.

10.

Начальники відділів з охорони праці галузевих
служб та підрозділів філій.
Начальники (секторів) з охорони праці
галузевих служб та підрозділів філій.
Фахівці з охорони праці галузевих служб та
підрозділів філій
Головний інженер та заступник начальника
дистанції колії з штучних споруд;
Начальник, фахівці відділу інженерних споруд
служби колійного господарства;
Начальник, заступник начальника, фахівці

Шляхи удосконалення контролю за
станом охорони праці, виробничого
травматизму та пожежної безпеки на
залізничному транспорті
(дистанційно - очна форма навчання)
Впровадження нових технологій при
утриманні та проведенні ремонтних робіт
штучних інженерних споруд
(очна форма навчання)

мостовипробувальних станцій;
Заступник начальника та головний інженер
мостобудівельного поїзда;
Начальник та інженери виробничо-технічного
відділу мостобудівельних поїздів;
Начальник, заступник начальника, начальники
відділів, інженери інженерно-геологічної бази
дорожньої лабораторії діагностики залізничної
колії;
Мостові майстри дистанцій колії;
Тунельні майстри дистанцій колії;
Виконавці робіт, майстри мостобудівельних
поїздів
11.
Диспетчера локомотивні служби перевезень;
Диспетчера локомотивні дирекції залізничних
перевезень.

Впровадження нових технологій
управління та обслуговування рухомого
складу
(очна форма навчання)

Начальник, заступник начальника, фахівці
відділу ремонту служби локомотивного
господарства та служби приміських
пасажирських перевезень;
Головний механік, головний технолог,
Інженери-технологи локомотивних та
моторвагонних депо;
Інженери з приймання локомотивів служби
локомотивного господарства, служби
приміських пасажирських перевезень,
локомотивних та моторвагонних депо;
Фахівці з ремонту локомотивних та
моторвагонних депо
13.
Начальник, заступник начальника, фахівці
технічних відділів служби локомотивного
господарства, служби приміських пасажирських
перевезень, локомотивних та моторвагонних
депо
12.

14.

Начальники та фахівці центрів оперативнотехнічного обліку локомотивних та
моторваагонних депо;
Начальник резерву локомотивних бригад
локомотивного та моторвагонного депо;
Начальник бази запасу локомотивів
локомотивного депо

Впровадження нових технологій
управління та обслуговування рухомого
складу
(очна форма навчання)

Впровадження нових технологій
управління рухомим складом
(очна форма навчання)

Удосконалення технологій управління та
обліку рухомого складу

(очна форма навчання)

