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В інституті почали функціонувати три факультети:
довузівської підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Професорсько-викладацьким колективом цих факультетів забезпечується безперервність
фахової освіти від професійної довузівської підготовки школярів до підвищення кваліфікації фахівців усіх
рівнів.
Безперервність освіти включає декілька етапів. На
першому етапі учнівська та робітнича молодь проходить фахову довузівську підготовку. Другий етап —
здобуття освіти у ВНЗ, Інституті безперервної фахової
освіти з отриманням дипломів спеціалістів державного зразка. Студенти старших курсів ПДАБА та інших
нститут безперервної фахової освіти (ІБФО) створе- вишів ІІІ–ІV рівнів акредитації можуть паралельно наний у грудні 1998 р. як структурний підрозділ ПДАБА. вчатися в ІБФО, заочно отримуючи другу вищу освіту
Директором інституту обраний проф. П. П. Шабанов. за скорочений термін. Третій етап — навчання в ІБФО,
До складу директорату увійшли: заступник директо- яке надає можливість отримати другу спеціальність на
ра з навчальної роботи, доц. В. В. Мелашич та з науко- основі здобутого ОКР та практичного досвіду, а також
вої роботи — проф. В. В. Сафонов, помічник директора здобуття знань за двома спеціальностями відповідних
з господарських питань Ф. К. Яковішин, завідувач на- ОКР. У межах перепідготовки кадрів здійснюється наввчально-методичного відділу, доц. В. В. Бабич, заступ- чання громадян, які мають базову освіту за ОКР «спеник декана факультету перепідготовки, доц. Г. П. Евсє- ціаліст», для набуття ними ОКР «спеціаліст економічєва, начальник відділу кадрів Т. О. Шайдрова, головний ного напряму». Вищу та другу вищу освіту за ІV рівнем
бухгалтер Л. М. Іванова.
акредитації студенти ІБФО здобувають залежно від баУ своїй педагогічній та науковій діяльності ІБФО зової підготовки протягом 2–3 років. Четвертий етап
продовжує традиції ПДАБА як провідного вищого по- представлений різноманітними формами підвищення
літехнічного закладу України, члена Міжнародної ака- кваліфікації.
У травні 2003 р. директором інституту призначедемії асоціації університетів.
но проф. В. В. Мелашича. Колектив ІБФО під
його керівництвом продовжив
започаткований курс щодо зміцнення матеріально-технічної
бази та подальшого розвитку інституту, підвищення якості підготовки фахівців і створення
необхідних для цього умов. Розвиток інституту здійснюється за рахунок коштів юридичних
та фізичних осіб, раціо
нальне та цілеспрямоване використання яких
на освітню діяльність забезпечувала бухгалтерська служба на чолі з головним
бухгалтером
В. А. Чернишовою.
Фундаментом
факультету
довузівської
Зліва направо: пров. фах. ФПП М. Б. Хачанян, технік І кат. ІКЦ О. С. Швигіна,
підготовки (ФДП) стадекан ФПП, к.т.н., доц. В. Л. Чесанов, зав. НК Г. Б. Сабадир, фах. І кат. НК
ло підготовче відділення,
А. Г. Саєнко, нач. ІКЦ К. С. Лашманов, фах. ФПП О. А. Никифорова
створене 45 років тому на
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В. В. Мелашич — директор інституту,
З 1993 р. обіймав посаду заступника
відмінник освіти України.
декана механічного факультету з навчальУ 1974 р. закінчив механічний факульної роботи.
тет ДІБІ за спеціальністю «Будівельні і доЗ 1997 по 2000 р. — відповідальний серожні машини і устаткування»,
кретар приймальної комісії академії.
Надалі працював асистентом, доценЗ 1999 р. працював заступником директотом кафедри будівельних і дорожніх мара з навчальної роботи Інституту безпешин, заступником декана механічного фарервної фахової освіти Придніпровської
культету альма-матер.
державної академії будівництва та архіПротягом 1977–1980 рр. був аспірантектури. З 2003 р. і до сьогодні обіймає
том кафедри дорожніх машин Московпосади директора цього інституту і проського автомобільно-дорожнього інстифесора кафедри реконструкції та управтуту. В 1980 р. захистив дисертацію на
ління в будівництві.
здобуття наукового ступеня кандидата
Нагороджений знаком «Винахідник
технічних наук.
СРСР»,
почесним знаком «Відмінник освіМелашич
ти
України»,
обраний академіком МіжнаПісля закінчення аспірантури працюВасиль Васильович
родної
Академії
безпеки життєдіяльності,
вав доцентом кафедри будівельних і доДиректор інституту,
рожніх машин рідного інституту, викону- кандидат технічних наук Підйомно-транспортної академії наук
України, Академії будівництва України,
вав наукові дослідження з підвищення
радником Міжнародної інженерної акадеефективності роботи машин і устаткування для будівництва і реконструкції будівель мії. Опублікував 320 наукових робіт, автор 120 винаходів,
18 підручників і навчальних посібників.
і споруд.

базі ДІБІ. Мета його діяльності — допомога у підготовці
стосовно одержання робітничою молоддю вищої освіти. Тому на підготовче відділення приймали осіб, які
мали два роки робочого стажу, або хлопців, які відслужили в лавах Збройних сил. Слухачі підготовчого відділення виконували важливі та відповідальні роботи
у м. Дніпропетровську і за його межами, брали участь
у будівництві кінотеатру «Салют» та висотного будинку на житловому масиві Перемога, у будівництві готелю «Парус», гуртожитків та висотного корпусу академії,
спортивно-оздоровчого табору в с. Любимівка та багатьох інших будівельних об’єктів того часу.
За час існування підготовчого відділення його
очолювали провідні фахівці академії: к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики (1970–1972) Р. Г. Романець, к.ф.м.н., доцент кафедри вищої математики (1972–1975)
Б. С. Паліївець, доцент кафедри історії КПРС (1975–
1984) І. І. Пономарь, к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики
(1985–1998) А. О. Головянко.
У 1998 р. підготовче відділення реорганізоване у факультет довузівської підготовки, який увійшов до складу Інституту безперервної фахової освіти. Цей факультет очолив к.т.н., доц. В. В. Мелашич.
Відтоді почала розвиватися і вдосконалюватися система довузівської підготовки. На факультеті, крім підготовчого відділення, створювалися різноманітні форми навчання для підготовки учнівської молоді до вступу
у ВНЗ і успішного проходження ними ЗНО. Це такі форми: підготовчі курси з профільних предметів для вступу до академії, підготовчі курси до ЗНО, профільні групи підготовки до творчого іспиту з малюнку для тих

абітурієнтів, які вступали до академії на спеціальності архітектурного напряму. Для учнів приміських шкіл
розроблялася дистанційна форма навчання. Організовувалися філії довузівської підготовки в районних центрах області, де проводилися виїзні заняття за інтенсивними програмами і контролювався рівень підготовки
учнів шкіл.
При факультеті довузівської підготовки у листопаді 2005 р. був створений Центр підготовки абітурієнтів
до тестування, який очолила методист вищої категорії
Т. Л. Московченко.
При факультеті довузівської підготовки створено
навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК),
який об’єднав низку середніх навчальних закладів
(школи № 1, 12, 13, 33, 71, 99, 51 м. Дніпропетровська,
СШ № 1 смт Солоне, СШ № 17 м. Павлограда, СШ № 1
с. Васильківки, СШ № 1 м. Нікополя), де засновано профільні і проліцейні класи з урахуванням напрямів підготовки
фахівців у академії.
Профільна підготовка учнів
навчально-науково-виробничого комплексу здійснювалася за такими напрямами: «Економіка і підприємництво»,
«Інженерна механіка», «Інженерне матеріалознавство»,
П. П. Шабанов
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,
Директор,
«Екологія».
1998–2003 рр.
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З метою покращення роботи Приймальної комісії,
підвищення ефективності профорієнтаційної діяльності та своєчасного координування співпраці з навчальними закладами, що входять до ННВК інституту,
в жовтні 2005 р. був створений Центр координації роботи з навчальними закладами, який очолив асистент
кафедри гуманітарних дисциплін ІБФО М. В. Реуцький.
На базі СШ № 1 смт. Солоне та СШ № 17 м. Павлограда були створені центри факультету довузівської
підготовки ІБФО, де здійснювалася підготовка абітурієнтів з математики та української мови для успішного
вступу на всі спеціальності академії.
Протягом кількох десятиліть напрацьовувався величезний досвід проведення курсових занять різних форм
(щоденне навчання, курс вихідного дня, вечірня школа, профільні класи при школах міста). З огляду на правила прийому до ВНЗ різних років, викладачі постійно
адаптують навчальні плани та програми до потреб і запитів слухачів (проведення диктантів, усного або письмового іспиту, співбесіди, тестової роботи, творчого
конкурсу).
Довузівська підготовка розвивалася та ставала все
більш різноманітною. Зважаючи на завжди актуальну
проблему самовдосконалення, отримання естетичного
задоволення від занять улюбленими справами, на базі
факультету довузівської підготовки організовано Художню студію естетичного розвитку дітей та дорослих.
Це дозволяє не лише дітям виявити творчі здібності,
а й здійснити та реалізувати дитячі мрії навчитися малювати дорослим.
Планується організувати школу юного архітектора
та школу юного винахідника для тих учнів, які вже професійно зорієнтовані й обрали бажаний напрям підготовки в академії.
З 2012 р. факультет довузівської підготовки очолює
С. М. Качур.
Провідним факультетом ІБФО є факультет перепідготовки, який був створений у 1998 р. з метою підготовки фахівців різних ОКР за прискореною інтенсивною формою навчання. Деканом цього факультету було
призначено к.т.н., проф. П. П. Шабанова.

Зліва направо: пров. фах. ФПК Т. В. Дохан, декан
ФПК, к.т.н., проф. В. В. Сафонов, фах. І кат. ФДП
Є. О. Зайцева, зав. ФДП С. М. Качур

Факультет перепідготовки забезпечує безперервність фахової освіти, готує фахівців на базі випускників
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, веде перепідготовку спеціалістів (друга вища економічна освіта), а також здійснює
підготовку магістрів.
Підготовка та перепідготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів в ІБФО є післядипломною освітою
зі скороченим терміном навчання. Навчальний процес
на денній, стаціонарно-заочній та заочній формах здійснюється за спеціальними навчальними планами, які
враховують вже отримані в технікумах, коледжах або
вишах уміння, навички та стаж практичної діяльності. Це дає можливість здобути, підвищити або змінити
фахову освіту. Факультет займається як перепідготовкою, так і підготовкою фахівців за наступними напрямами: «Економіка та підприємництво», «Менеджмент»,
«Будівництво і архітектура», «Інженерна механіка». Випускники навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації або особи з незакінченою вищою освітою (три роки
і більше) зараховуються на факультет на конкурсній
основі.
На факультеті перепідготовки було створено комплексну кафедру. В. о. завідувача кафедри призначено доц.
Д. В. Безуглого, а згодом — к.е.н., доц. В. С. Лігоненко.
З моменту створення в інституті працювали кращі професорсько-викладацькі кадри академії та інших
навчальних закладів міста, спеціалісти установ та організацій, приватних суб’єктів господарювання та банків.
1 вересня 2002 р. комплексну кафедру інституту
було поділено на чотири: економічних дисциплін (завідувач — доц. Д. В. Безуглий), будівництва і архітектури
(завідувач — к.т.н., проф. Л. М. Діденко), технічну (завідувач — к.т.н., доц. С. В. Шатов) і гуманітарних дисциплін (завідувач — к.ф.н., доц. Г. П. Євсєєва).
З метою поглиблення рівня ознайомлення зі світовим науковим надбанням та можливістю спілкування іноземною мовою, у вересні 2005 р. при кафедрі гуманітарних дисциплін ІБФО створений Лінгвістичний
центр поглибленого вивчення іноземних мов з видачею
сертифікатів про навчання.
На початку 2006 р. кафедра економічних дисциплін
була поділена на дві самостійні випускові кафедри: економіки та управління (завідувач — к.т.н., доц. І. В. Поповиченко), фінансів, обліку та аудиту (завідувач —
к.т.н., доц. О. Б. Грецінгер).
У 2003 р. деканом факультету перепідготовки було
призначено к.т.н., проф. Л. М. Діденка, а заступником
декана — к.ф.н., доц. Г. П. Євсєєву.
Враховуючи розширення напрямів освітньої діяльності, у 2005 р. факультет перейменовано на факультет
підготовки та перепідготовки (ФПП).
У 2008 р. цей факультет очолив М. В. Реуцький, а в 2011 р. деканом було призначено к.т.н., доц.
В. Л. Чесанова.
Підготовка фахівців за спеціальностями «Промислове і цивільне будівництво», «Теплогазопостачання
і вентиляція» здійснювалася на кафедрі будівництва
і архітектури, яку очолював к.т.н., проф. Л. М. Діденко.
Ця кафедра також була випусковою для спеціалістів архітектурного напряму спеціальності «Дизайн архітектурного середовища».
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Зліва направо: водій П. П. Мітус, зав. госп. ГЕВ В. Г. Жужа, прибиральниця В. Г. Миршавка, нач. ГЕВ
А. І. Кукуюк, прибиральниця Н. М. Кузякіна, охоронник М. А. Захаренко, прибиральниця Т. П. Задерейко
Спеціальність «Промислове і цивільне будівництво» є базовою для інженерів-будівельників. Фахівці з ПЦБ необхідні на всіх етапах виробництва — від
створення ескізу майбутньої споруди до безпосереднього зведення та експлуатації будівлі. Значна увага
надається проблемі реконструкції та модернізації будинків і споруд в умовах складної міської забудови,
специфіці будівництва об’єктів житлового, промислового та суспільного призначення. Глибокі фундаментальні і спеціальні знання, одержані в інституті, дають
можливість фахівцям-будівельникам виконувати найскладніші завдання сучасного державного та приватного будівництва.
Опановуючи спеціальність «Теплогазопостачання
і вентиляція», студенти ІБФО вивчають особливості
проектування, будівництва, монтажу й експлуатації генеруючих установок, мереж і систем теплогазопостачання, систем опалювання, вентиляції і кондиціонування населених пунктів та підприємств, отримують
навички розробки нових технічних рішень у зазначеній
сфері із застосуванням методів математичного моделювання та інформатики.
ІБФО надавав унікальну можливість одержати вищу
освіту за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища» терміном 2 роки і 10 місяців. В ІБФО вперше
в Україні була запроваджена методика навчання, яка,
продовжуючи класичні традиції ПДАБА у підготовці архітекторів, цілком адаптована до автоматизованих засобів проектування. Курсові проекти зі спеціальних дисциплін, інші навчальні графічні роботи виконувалися
студентами в середовищі комп’ютерного проектування,

що розвивало навички володіння методами автоматизованого проектування і самостійної творчої роботи за
комп’ютером.
З метою задоволення потреб підготовки фахівців будівельного напряму для Придніпровського регіону та охоплення широкого кола робітничої молоді, у вересні 2005 р. на базі Дніпродзержинського
хіміко-технологічного та Криворізького будівельного технікумів були створені центри з підготовки фахівців за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» із числа
випускників ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. Протягом
першого року навчання студенти займалися за заочною формою в центрах підготовки фахівців у містах Дніпродзержинську та Кривому Розі, а потім переводилися на навчання до ІБФО.
У зв’язку зі стрімкими змінами в сучасних напрямах
будівництва та будівельних технологій і необхідністю
підготовки фахівців народного господарства за планами розвитку будівельної галузі України, при підготовці фахівців напряму «Будівництво» значна увага надавалася питанням ведення реконструктивних робіт.
Зважаючи на це, були внесені зміни у навчальні плани
підготовки спеціалістів, а в грудні 2010 р. кафедра будівництва і архітектури була реорганізована в кафедру
будівництва і реконструкції.
Задля диференціації та практичної значущості підготовки фахівців для народного господарства, в березні
2011 р. на базі кафедри будівництва і реконструкції була
створена кафедра будівельних матеріалів і конструкцій,
яку очолив к.т.н., доц. В. В. Бабич.

155

2-

-

.indd 155

12.05.2017 11:23:52

П Р И Д Н І П Р О В С Ь К А Д Е Р Ж А В Н А А К А Д Е М І Я Б УД І В Н И Ц Т ВА ТА А Р Х І Т Е К Т У Р И

Колектив кафедри реконструкції і управління в будівництві. Зліва направо: к.т.н., доц. Л. М. Діденко,
ас. Ю. С. Хохлова, к.т.н., проф. Г. С. Ніжніковський, к.ф.-м.н., доц. І. П. Піскунова, ст. лаб. М. В. Біленька,
к.т.н., в.о. зав. каф., доц. В. В. Бабич, ас. О. І. Марченко
У 2012 р. кафедру будівництва і реконструкції перейменовано на кафедру реконструкції і управління в будівництві, якою сьогодні завідує д.т.н., проф. А. І. Білоконь. Також на кафедрі здійснюється випуск магістрів
за спеціальністю «Управління проектами».
Підготовка фахівців за спеціальностями «Підйомнотранспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини
і обладнання», «Автомобілі та автомобільне господарство» проводилася на технічній кафедрі, якою керував
к.т.н., доц. С. В. Шатов.
За спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» підготовка фахівців здійснювалася на денній
формі навчання за інтегральними навчальними планами з урахуванням рівня підготовки молодих спеціалістів
у Дніпропетровському автотранспортному технікумі.
Навчаючись за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», студенти отримують знання з комплексної
механізації будівельного виробництва, розробки і використання обладнання для проведення реконструкції
споруд, займаються науково-дослідною роботою, спрямованою на пошук нових технічних рішень у галузі автомобільної та будівельної техніки.
Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» передбачає підготовку фахівців за профілем
«Технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів, організація перевезень вантажів та пасажирів».
Практична підготовка майбутніх інженерів проводилася на сучасному діагностичному та ремонтному обладнанні під час стажування у Німеччині,
а також на заводах України і станціях технічного обслуговування автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва.

Студентам кафедри надавалася можливість одержати сертифікат європейського зразка, продовжуючи
освіту в технічних закладах Німеччини.
Сучасна освіта не може бути повноцінною, якщо
вона базується тільки на вітчизняному потенціалі, не
збагачуючись іншим досвідом, інноваційними методами і підходами до навчального процесу, тому інститут звернувся до практики фахової підготовки
інженерів-механіків школи «GBS» (м. Альтенбург, Німеччина). Результатом спілкування українських і німецьких фахівців стала розробка спільної програми
з поглибленої підготовки спеціалістів-механіків різних ОКР.
У квітні 2002 р. між ІБФО та школою «GBS» укладено «Договір про науково-технічне співробітництво
і спільне навчання», за яким вже у червні 2002 р. студенти ІБФО ПДАБА пройшли стажування в Німеччині
і 15 з них отримали фаховий сертифікат європейського зразка.
Розвиток взаємодії освітян двох країн передбачав
співпрацю в різних сферах наукової та практичної діяльності: створення спільної бази для навчання студентів і фахівців-механіків, розробку нових освітніх
програм, видання методичної і навчальної літератури,
організацію і проведення конференцій, семінарів, виставок, участь у спільних наукових програмах.
У 2008 р., в зв’язку зі зменшенням попиту на підготовку фахівців напряму «Інженерна механіка» і неможливістю створити рентабельні академічні групи, технічну кафедру було ліквідовано.
Перепідготовка фахівців з отриманням другої вищої економічної освіти зі спеціальностей «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій»
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здійснювалася на кафедрі економіки і управління,
яку свого часу очолювала к.т.н., доц. І. В. Поповиченко. Перепідготовка фахівців за спеціальностями «Облік і аудит» та «Фінанси» проводилася на кафедрі фінансів, обліку та аудиту, завідувачем якої був к.т.н.,
доц. О. Б. Грецінгер. На цій кафедрі також здійснювалася підготовка фахівців спеціальності «Облік
і аудит» на денній та заочній формах на базі випускників ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації відповідного напряму підготовки.
При проведенні занять з перепідготовки фахівців
велика увага надавалася підбору професорсько-викладацького складу. Окрім штатних працівників кафедр, запрошувалися провідні фахівці різних установ, серед яких були сертифіковані бухгалтери та
аудитори, ліцензовані адвокати, керівники КРУ і податкової інспекції, керівники консалтингових і аудиторських фірм, працівники банків, які поєднували досвід науково-педагогічної роботи з практичною
діяльністю.
У березні 2011 р. три кафедри (економіки і управління; фінансів, обліку та аудиту; гуманітарна) були реорганізовані з утворенням двох нових кафедр. Це кафедра
економічної підготовки та перепідготовки, завідувачем
якої стала к.е.н., доц. Г. Л. Ступнікер, та кафедра гуманітарно-природничих дисциплін, яку очолила к.і.н., доц.
Г. І. Білан.
У вересні 2013 р. кафедра економічної підготовки
та перепідготовки була перейменована на кафедру економіки будівельної галузі, якою почав керувати д.е.н.,
проф. П. І. Коренюк. У вересні 2014 р. завідувачем цієї
кафедри стала к.е.н., доц. Г. Л. Ступнікер. У вересні
2015 р. кафедра економіки будівельної галузі була ліквідована, а професорсько-викладацький склад переведений на профільні кафедри академії.
Факультет підвищення кваліфікації розпочав свою
діяльність з моменту організації курсів підвищення
кваліфікації у 1963 р. На базі курсів у вересні 1983 р.,
згідно з Наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та Міністерства монтажного
і спеціального будівництва УРСР, при ДІБІ був створений факультет підвищення кваліфікації (ФПК). Мета
факультету — підвищення кваліфікації посадових осіб,
провідних спеціалістів та інженерно-технічного персоналу Міністерства монтажного і спеціального будівництва СРСР і УРСР, а також Міністерства будівництва
України. На факультеті проходили навчання фахівці
з усього Радянського Союзу.
Першим деканом ФПК став к.е.н., доц. В. В. Нагорний, який був керівником науково-дослідної
лабораторії з питань економіки. Валерій Володимирович заснував факультет підвищення кваліфікації та створив кафедру інтенсифікації будівельного виробництва. Цією кафедрою керував к.т.н., доц.
В. Г. Калмиков.
З 1992 р. ФПК очолює к.т.н., проф. В. В. Сафонов. Завдяки його зусиллям налагоджувалися зв’язки з підприємствами, ВНЗ, і вже станом на 2005 р. курси підвищення кваліфікації пройшли 1000 осіб. Було організовано
навчальний кабінет з охорони праці, який став консультаційним центром цієї галузі.

Головними напрямами діяльності факультету є:
– підвищення кваліфікації спеціалістів з урахуванням
нових досягнень науки і техніки, передових технологій і методів організації праці;
– підвищення рівня науково-теоретичної і навчально-методичної підготовки викладачів вищої школи
I та II рівнів акредитації, впровадження інноваційних освітніх технологій та сучасних технічних засобів у навчальний процес.
Сьогодні навчальний процес на ФПК здійснюється
за акредитованими напрямами підготовки спеціалістів
в академії.
При організації навчального процесу, поряд із традиційними, апробуються та використовуються інноваційні форми проведення занять: круглі столи, дискусії,
виїзні заняття, презентації тощо.
Використовується і така форма підвищення кваліфікації, як персональне прикріплення слухача до того чи
іншого викладача, що надає можливість слухачеві брати участь у виконанні спільних навчально-методичних
розробок, роботі кафедральних семінарів, вивчати передовий досвід.
Викладачі усіх спеціальностей навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі підвищення кваліфікації ознайомлюються із застосуванням нових
освітніх та комп’ютерних технологій у навчальному
процесі.
Одним із основних напрямів діяльності факультету є проведення навчання та перевірка знань з питань
охорони праці посадових осіб. Заняття з охорони праці
проводяться в спеціально обладнаному кабінеті з охорони праці, де створені всі умови для викладання цього курсу.
Окрім того, за кошти Міністерства праці та соціальної політики України, згідно з договорами між ІБФО
та обласним центром зайнятості, з 2000 р. факультет здійснює підвищення компетенції незайнятого населення м. Дніпра та області за такими напрямами:
«Комп’ютерна графіка та основи дизайну», «Бухгалтерський облік на підприємстві», «Автоматизація кошторисної справи в будівництві» та ін.

Зліва направо: зав. бібліотеки В. П. Кучеренко,
бібліотекар Л. Г. Кузнєцова, пров. бібліограф
А. Ю. Рудник, бібліотекар Т. А. Сухорукова
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З метою поліпшення організації навчальної роботи, поглиблення володіння сучасними інформаційними
технологіями і комп’ютерною графікою, а також опанування практичними аспектами у сфері економіки та
психології, у лютому 2009 р. при ФПК був створений
Центр інноваційних форм підготовки.
Заняття з підвищення кваліфікації викладачів технікумів і коледжів проводяться не тільки в аудиторіях ІБФО, але й за його межами — у містах Марганець,
Нікополь, Дніпродзержинськ, Миколаїв та ін., на промислових підприємствах (металургійному комплексі
«Інтерпайп», Нікопольському трубному заводі та ін).
В останні роки відкриті нові напрями підвищення кваліфікації фахівців, такі як: «Проектування та будівництво в складних інженерно-геологічних умовах»,
«Автоматизація кошторисної справи в будівництві»,
«Управління житловою нерухомістю», «Керівництво інвестиційними проектами», «Технічний та авторський
нагляд у будівництві», «Обстеження, паспортизація та
нагляд за безпечною та надійною експлуатацією будівель та споруд» тощо.
Незважаючи на економічний стан України, співробітники факультету знаходяться у постійному пошуку
нових напрямів та форм підвищення кваліфікації, стабільно оновлюється науково-методична база факультету, зростає рівень підготовки слухачів, розширюється
спектр установ, що звертаються до ІБФО для підвищення рівня знань та навичок своїх працівників.
Для навчального процесу в ІБФО характерним є інтенсивність і швидке реагування на зміни у вимогах Міністерства освіти і науки України. І навчальний кабінет
ІБФО є тим підрозділом, завдяки якому навчальний
процес проводиться ритмічно і планомірно. Завідує
навчальним кабінетом Г. Б. Сабадир.
Кожний потік навчається за своїм графіком, майже
щотижня змінюється розклад занять. Задля створення
найсприятливіших умов навчання студентів-заочників
навчальний процес побудований так, що заняття починаються о другій половині дня з максимальним навантаженням у суботу.
Вся робота навчального кабінету ІБФО спрямована
на випуск фахівців нової формації. При розробці навчальних планів ураховуються вимоги часу і новітніх
технологій. До планів включаються дисципліни, які дозволять фахівцям у майбутньому бути затребуваними
на ринку праці.
Для сучасного спеціаліста в галузі будівництва також важливо володіти комп’ютерними програмами як
для розрахунку конструкцій, так і для здійснення інженерних креслень. Інститут має потужну комп’ютерну
базу, і тому при складанні навчальних планів до вибіркових блоків введені дисципліни, зорієнтовані на
поліпшення знань комп’ютерних програм різного
спрямування.
Одне з найважливіших завдань забезпечення якості підготовки фахівця в інституті — комп’ютеризація
навчального процесу, покладене на інформаційнокомп’ютерний центр (ІКЦ), роботу якого на етапі становлення ІБФО організував керівник цього центру
О. В. Махницький. До складу ІКЦ входять сім профільних комп’ютерних класів та лінгафонний кабінет.

Інститутом безперервної фахової освіти у навчальний процес інтенсивно впроваджуються передові комп’ютерні технології. У профільних комп’ютерних
класах студенти працюють із системами інженерних
розрахунків та моделювання будівельних комплексів
і галузевого обладнання, дизайнерськими пакетами,
опановують сучасні методи захисту інформації, знайомляться з можливостями локальних комп’ютерних
мереж та Інтернету. Майбутні спеціалісти повинні впевнено володіти базовими програмними продуктами, орієнтуватися у тенденціях розвитку ринку інформаційних технологій, систем проектування
та автоматизації виробництва, вміти якнайповніше використовувати можливості комп’ютерної техніки в умовах сучасного підприємства. Спеціалісти інформаційно-комп’ютерного центру надають
консультації початківцям. Для студентів, чий рівень
володіння комп’ютером є недостатньо високим, проводиться безкоштовна додаткова підготовка. У навчальному процесі використовуються такі програмні продукти: 1С, 3dsMax, AutoCAD, ArhiCAD, KOMPAS-3D,
Lira, Microsoft Office.
На сучасному етапі підготовки фахівців ІКЦ користується великим попитом серед студентів, а його
очільником є К. С. Лашманов.
Враховуючи впровадження інформаційних технологій у всі сфери діяльності людини, у тому числі
в освіту, бібліотеку ІБФО перетворено у бібліотечно-
інформаційний центр, покликаний виконувати надзвичайно важливі завдання. Це, насамперед, оперативне інформування за будь-яким запитом, підвищення якості
освіти, розвиток інтелекту, виховання культурної, гармонійно розвиненої особистості не лише студента, але
й викладача, надання широкого спектру бібліотечно-
інформаційних послуг на високому якісному рівні.
На початковому етапі організацією роботи бібліотеки та впровадженням інформаційно-бібліотечної
системи ІРБІС займалася її завідувач Т. Б. Будаєва.
Весь процес обслуговування читачів у підрозділах
бібліотеки ІБФО відбувається в електронному вигляді:
запис читача, робота з каталогами, замовлення, видача
і повернення літератури.
У бібліотеці працюють досвідчені та висококваліфіковані спеціалісти під керівництвом завідувача відділу
«Бібліотека ІБФО» В. П. Кучеренко.
До структури відділу входять три підрозділи: електронний читальний зал, абонемент навчально-методичної літератури, читальний зал.
Електронний читальний зал складається з 12 робочих місць на основі термінальної системи і надає доступ читачам з усіх електронних каталогів та електронної бази повнотекстових (сканованих) електронних
документів.
У залі завжди присутній кваліфікований співробітник, який здійснює запис читачів, розподіл робочих станцій, деякі види послуг: довідкові, консультаційні щодо
роботи залу, а також стосовно використання специфічного програмного забезпечення, яке є на робочих станціях залу. Він же здійснює друк і запис на носій інформації
за запитом читача. Засновник і організатор електронного читального залу — провідний бібліограф А. Ю. Рудник.
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Абонемент навчально-методичної літератури містить книжкові фонди, де збираються підручники, навчально-методичні посібники в кількостях, необхідних для забезпечення навчального процесу, які
видаються студентам для самостійної роботи в домашніх умовах. Роботу абонементу забезпечує бібліотекар
Т. А. Сухорукова.
Читальний зал обслуговує студентів і викладачів інституту бібліотечним фондом, який комплектується актуальною навчально-методичною та науковою літературою: підручниками, довідковими та
методичними посібниками, словниками, курсами
лекцій викладачів інституту, а також періодичними
виданнями.
Невід’ємною частиною життя інституту є господарська діяльність, яку забезпечує господарсько-експлуатаційний відділ (ГЕВ). На початковому етапі діяльності інституту для організації навчального процесу
йому було передане приміщення гуртожитку № 4 академії. Для створення навчальних аудиторій, кабінетів,
комп’ютерних класів була проведена величезна робота з реконструкції приміщення, ремонту, оздоблювання
та меблювання кімнат. Реконструкція здійснювалася за
рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, проектні
роботи допомагали виконувати студенти-архітектори.
Організовував та контролював роботу з реконструкції
помічник директора з господарських питань Ф. К. Яковішин, завдяки зусиллям та практичному досвіду якого
реконструкція проводилася професійно та якісно з мінімальними матеріальними затратами.
Сьогодні основним завданням господарсько-експлуатаційного відділу є забезпечення належного експлуатаційно-технічного стану будівлі інституту. Також необхідно постійно підтримувати та стежити за
справністю санітарно-технічного обладнання, електрообладнання та електропристроїв, станом покрівлі,

своєчасно виконувати поточні ремонти, організовувати підготовку будівлі та окремих приміщень до осінньо-зимового періоду та підтримувати санітарний
стан приміщень.
Професіоналізм команди ГЕВ дозволяє швидко з’ясовувати господарські питання, з якими інституту постійно доводиться зіштовхуватися. Керівництво господарсько-експлуатаційним відділом здійснює
А. І. Кукуюк. Плідна праця господарсько-експлуатаційного відділу ІБФО є неодмінною запорукою приємної
для перебування слухачів та студентів атмосфери, а також забезпечення необхідних умов для отримання освіти. Руками команди ГЕВ та їх нелегкою щоденною роботою зберігається і підтримується чистота й порядок
в інституті.
Майже всі керівники структурних підрозділів і більшість співробітників інституту в різні роки і за різними
спеціальностями закінчили академію, але їх об’єднує те,
що вони є патріотами вишу і піклуються про імідж та
подальший розвиток рідного Інституту безперервної
фахової освіти.
Практика господарювання на ринкових засадах
підтверджує ту беззаперечну істину, що результативність будь-якої виробничо-господарської діяльності залежить, передусім, від компетентності, творчої активності працівників підприємства. Діяльність
ІБФО спрямована саме на виховання висококваліфікованих, ініціативних спеціалістів. Динамічність
і гнучкість навчального процесу, діалоговий характер
взаємин «викладач — студент», орієнтація на використання найсучасніших освітянських технологій, належне матеріально-технічне й методичне забезпечення
навчання, викладацький професіоналізм — ось передумови постійного зростання рейтингу ІБФО, що гарантують кожному студенту якісну освіту за обраною
спеціальністю.
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