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сторія Центру післядипломної освіти та підвищення

кваліфікації ОНМУ починається зі створення на базі

Центру підвищення кваліфікації у 1998 р. факультету

післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.

За цей час дипломи й свідоцтва державного зразка отри�

мали понад 2500 осіб.

ЦПО та ПК є структурним підрозділом університету,

що дає можливість громадянам підвищити професійний

рівень шляхом поглиблення, розширення та відновлення

знань. У центрі проводиться перепідготовка кадрів з отри�

манням другої вищої освіти за базовими спеціальностями

на основі раніше отриманої вищої освіти, надання послуг

із підвищення кваліфікації керівним кадрам і фахівцям.

Центр використовує навчально�матеріальну базу

університету. Навчальний процес здійснюють високо�

кваліфіковані викладачі ОНМУ, керівники підприємств

та організацій морегосподарського комплексу, право�

охоронних органів.

Організація навчального процесу в ЦПО та ПК про�

водиться відповідно до Закону України «Про вищу

освіту», Статуту ОНМУ, а також ліцензій Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України. Вони дозволя�

ють надавати послуги, пов’язані з одержанням другої

вищої освіти на рівні «спеціаліст» за фахом «Організація

перевезень та управління на транспорті», «Менеджмент

організацій», «Економіка підприємства» (тривалість на�

вчання — 2,5 роки, заочна форма), «Правознавство»

(тривалість навчання — 3,5 роки, заочна форма). У центрі

також здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю

«Управління проектами» (термін навчання — один рік на

денній і 1,5 роки — на заочній формі).

На курсах підвищення кваліфікації за всіма спе�

ціальностями, акредитованими в університеті, щорічно

навчаються понад 300 слухачів. Удосконалення системи

перепідготовки фахівців і підвищення кваліфікації в

ОНМУ як провідному транспортному вищому навчаль�

ному закладі, що випускає фахівців для берегових

підприємств морегосподарського комплексу України,

покликано стати одним зі стратегічних напрямків роз�

витку університету на найближчі роки.

Директор ЦПО і ПК — к. т. н., доцент Д. М. Решетков,

заступник директора — І. В. Герасимов, провідний спеці�

аліст — О. А. Журбицька, спеціаліст — О. М. Лавренчук,

диспетчер — С. В. Зайцева, оператор ЕОМ — М. О. Ба�

лицька.
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