
 

Затверджено Вченою Радою  

Державного інституту управління  

та економіки водних ресурсів. 

Протокол №2 від 23 січня 2018р. 
 

Г Р А Ф І К  
підвищення кваліфікації працівників  

водогосподарських організацій у 2018 році 

(у м. Києві за очно-дистанційною формою навчання) 

 

 

№ 

за/п 

 

 

Категорія слухачів 

Строк 

 навчання 

К-сть 

слу-

хачів 

Примітка 

1 2 3 4 5 

 

січень 

1 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

управління водними ресурсами  -  

1-й етап навчання  (2-й етап 3 вересня), гр.1 

 

22 - 26.01 20 дистан-

ційне 

навчання 

2 Керівники та фахівці відділів (служб)  

водокористування -  

1-й етап навчання  (2-й етап 17 вересня), гр.1 

 

22 - 26.01 20 дистан-

ційне 

навчання 

3 Фахівці відділів (служб) бухгалтерського облі-

ку та звітності- 

1-й етап навчання  (2-й етап 12 листопада), гр.1 
 

29.01 - 02.02 20 дистан-

ційне 

навчання 

4 Фахівці відділів (служб) економіки - 

1-й етап навчання  (2-й етап 12 листопада), гр.1 

 

 

29.01 - 02.02 20 дистан-

ційне 

навчання 

   

Всього за січень 

 80  

 

Лютий 

    

5 Начальники РУВР, МУВГ, УВГ –  

1-й етап навчання  (2-й етап 1 жовтня), гр.1 

 

05 – 09.02 20 дистан-

ційне 

навчання 

6 Резерв на заміщення посад начальників  

РУВР, МУВГ, УВГ – 

1-й етап навчання (2-й етап 19 листопада) , гр.1 

 

05 – 09.02 20 дистан-

ційне 

навчання 

7 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

експлуатації меліоративних систем  -  

1-й етап навчання  (2-й етап 5 листопада), гр.1 

 

12 – 16.02 20 дистан-

ційне 

навчання 

8 Керівники та фахівці відділів (служб) енергоз-

береження, зв’язку та фахівці електротехніч-

них лабораторій гр.1 

 

12 – 15.02 20 Навчання 

у м.Києві 



 

 

2 

1 2 3 4 5 

9 Головні інженери РУВР, МУВГ, УВГ  

(зона зрошення) –  

1-й етап навчання (2-й етап  8 жовтня) 

 

19 – 23.02 20 дистан-

ційне 

навчання 

10 Головні інженери РУВР, МУВГ, УВГ  

(зона осушення) –  

1-й етап навчання (2-й етап  8 жовтня) 

 

19 – 23.02 20 дистан-

ційне 

навчання 

11 Керівники і фахівці лабораторій моніторингу 

вод та грунтів- 

 1-й етап навчання  (2-й етап 10 грудня), гр.1 

 

19 – 23.02 20 дистан-

ційне 

навчання 

12 Посадові особи і спеціалісти водогосподарсь-

ких організацій (навчання і перевірка знань з 

промислової безпеки та охорони праці), гр.1 

 

26.02 - 02.03 20 Навчання 

у м.Києві 

13 Керівники та фахівці відділів (служб)  

механізації гр.1 

 

26.02 - 01.03 20 Навчання 

у м.Києві 

 Всього за лютий  180 

 

 

 

 

Березень 

    

14 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

управління водними ресурсами  -  

1-й етап навчання  (2-й етап 3 вересня), гр.2 

 

12 – 16.03 20 дистан-

ційне 

навчання 

15 Фахівці, відповідальні за метрологічне забез-

печення 

1-й етап навчання  (2-й етап 26 листопада) 

 

12 – 16.03 20 дистан-

ційне 

навчання 

16 Начальники РУВР, МУВГ, УВГ–  

1-й етап навчання  (2-й етап 1 жовтня), гр.2 

 

19 – 23.03 20 дистан-

ційне 

навчання 

17 Резерв на заміщення посад начальників  

РУВР, МУВГ, УВГ– 

1-й етап навчання (2-й етап 19 листопада) , гр.2 

 

19 – 23.03 20 дистан-

ційне 

навчання 

18 Начальники та інженерно-технічні працівники 

дільниць -  

1-й етап навчання (2-й етап 22 жовтня) , гр.1 

 

26 – 30.03 20 дистан-

ційне 

навчання 

19 Начальники та інженерно-технічні працівники 

дільниць -  

1-й етап навчання (2-й етап 10 грудня) , гр.2 

 

 

26 – 30.03 20 дистан-

ційне 

навчання 

 Всього за березень  120  

 

 Всього за І квартал  380 
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Квітень 

 

20 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

експлуатації меліоративних систем  - 

1-й етап навчання  (2-й етап 5 листопада), гр.2 

 

02 – 06. 04 20 дистан-

ційне 

навчання 

21 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

експлуатації меліоративних систем  -  

1-й етап навчання  (2-й етап 17 грудня), гр.3 

 

02 – 06. 04 20 дистан-

ційне 

навчання 

22 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

управління водними ресурсами  -  

1-й етап навчання  (2-й етап 3 грудня), гр.3 

 

02 – 06. 04 20 дистан-

ційне 

навчання 

23 Фахівці відділів (служб) бухгалтерського облі-

ку та звітності- 

1-й етап навчання  (2-й етап 12 листопада), гр.2 

16 – 20. 04 20 дистан-

ційне 

навчання 

24 Фахівці відділів (служб) економіки - 

1-й етап навчання  (2-й етап 12 листопада), гр.2 

 

16 – 20. 04 20 дистан-

ційне 

навчання 

25 Керівники і фахівці відділів (служб) з  

управління персоналом–  

1-й етап навчання (2-й етап  17вересня),  гр.1 

 

23– 27. 04 20 дистан-

ційне 

навчання 

26 Керівники та фахівці юридичних служб  

1-й етап навчання (2-й етап  20 жовтня) 

 

23– 27. 04 20 дистан-

ційне 

навчання 

 Всього за квітень  140  

 

Травень 

    

27 Керівники відділів (служб) бухгалтерського 

обліку та звітності –  

1-й етап навчання (2-й етап  10 вересня) 

14 - 18.05 

 

20 дистан-

ційне 

навчання 

28 Керівники відділів (служб) економіки  –  

1-й етап навчання (2-й етап  10 вересня) 

14 - 18.05 

 

20 дистан-

ційне 

навчання 

29 Фахівці з внутрішнього аудиту- 

1-й етап навчання  (2-й етап  10 вересня) 

 

14 - 18.05 

 

20 дистан-

ційне 

навчання 

30 Резерв на заміщення посад керівників  

ОВР, БУВР, УК, ТШ,–  

1-й етап навчання (2-й етап  24 вересня) 

21 – 25.05 20 дистан-

ційне 

навчання 

31 Резерв на заміщення посад заступників  

начальників ОВР, БУВР, УК– 

1-й етап навчання (2-й етап  24 вересня) 

 

21 – 25.05 20 дистан-

ційне 

навчання 

32 Керівники і фахівці відділів (служб) з  

управління персоналом–  

1-й етап навчання (2-й етап  17вересня),  гр.2 

 

21 – 25.05 20 дистан-

ційне 

навчання 

 Всього за травень  120  
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1 2 3 4 5 

 

Червень 

33 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

управління водними ресурсами  -  

1-й етап навчання  (2-й етап 3 грудня), гр.4 

 

04 – 08.06 20 дистан-

ційне 

навчання 

34 Керівники та фахівці відділів (служб)  

водокористування -  

1-й етап навчання  (2-й етап 17 вересня), гр.2 

 

04 – 08.06 20 дистан-

ційне 

навчання 

35 Керівники і фахівці лабораторій моніторингу 

вод та грунтів- 

 1-й етап навчання  (2-й етап 10 грудня), гр.2 

11 – 15.06 20 дистан-

ційне 

навчання 

36 Головні гідрогеологи, та гідрогеологи  

1-й етап навчання  (2-й етап 26 листопада) 

 

11 – 15.06 20 дистан-

ційне 

навчання 

37 

Начальники ОВР,  БУВР, УК, директори ТШ 

 

18 – 22.06 20 дистан-

ційне 

навчання 

38 Посадові особи і спеціалісти водогосподарсь-

ких організацій (навчання і перевірка знань з 

промислової безпеки та охорони праці), гр.2 

 

18 – 22.06 20 Навчання 

у м.Києві 

 Всього за червень  120  

 Всього за ІІ квартал  380  

  

Всього за І півріччя 

  

760 

 

 

 

Вересень 

39 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

управління водними ресурсами  -  

2-й етап навчання  (1-й етап 22 січня), гр.1 

 

03 – 05.09 20 Навчання 

у м.Києві 

40 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

управління водними ресурсами  -  

2-й етап навчання  (1-й етап 12 березня), гр.2 

 

03 – 05.09 20 Навчання 

у м.Києві 

41 Керівники відділів (служб) бухгалтерського 

обліку та звітності –  

2-й етап навчання (1-й етап  14 травня) 

 

10 – 12.09 20 Навчання 

у м.Києві 

42 Керівники відділів (служб) економіки  –  

2-й етап навчання (1-й етап  14 травня) 

 

10 – 12.09 20 Навчання 

у м.Києві 

43 Фахівці з внутрішнього аудиту- 

2-й етап навчання  (1-й етап  14 травня) 

 

10 – 12.09 20 Навчання 

у м.Києві 

44 Керівники і фахівці відділів (служб) з  

управління персоналом–  

2-й етап навчання (1-й етап  23 квітня),  гр.1 

17 -19.09 20 Навчання 

у м.Києві 
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45 Керівники і фахівці відділів (служб) з  

управління персоналом–  

2-й етап навчання (1-й етап  21 травня),  гр.2 

 

17 -19.09 20 Навчання 

у м.Києві 

46 Керівники та фахівці відділів (служб)  

водокористування -  

2-й етап навчання  (1-й етап 22 січня), гр.1 

 

17 -19.09 20 Навчання 

у м.Києві 

47 Керівники та фахівці відділів (служб)  

водокористування -  

2-й етап навчання  (1-й етап 4 червня), гр.2 

 

17 -19.09 20 Навчання 

у м.Києві 

48 Резерв на заміщення посад керівників  

ОВР, БУВР, УК, ТШ,–  

2-й етап навчання (1-й етап  21 травня) 

 

24 -26.09 20 Навчання 

у м.Києві 

49 Резерв на заміщення посад заступників  

начальників ОВР, БУВР, УК– 

2-й етап навчання (1-й етап  21 травня) 

 

24 -26.09 20 Навчання 

у м.Києві 

 Всього за вересень  220  

 Всього за ІІІ квартал  220  

 

Жовтень 

    

50 Начальники  РУВР, МУВГ, УВГ, ГГМЕ –  

2-й етап навчання  (1-й етап 5 лютого), гр.1 

01 – 03.10 20 Навчання 

у м.Києві 

51 Начальники  РУВР, МУВГ, УВГ, ГГМЕ –  

2-й етап навчання  (1-й етап 19 березня), гр.2 

 

01 – 03.10 20 Навчання 

у м.Києві 

52 Керівники та фахівці відділів (служб)  

механізації гр.2 

 

01 – 04.10 20 Навчання 

у м.Києві 

53 Головні інженери , РУВР, МУВГ, УВГ 

(зона зрошення) –  

2-й етап навчання (1-й етап  19 лютого)  

08– 10.10 20 Навчання 

у м.Києві 

54 Головні інженери  РУВР, МУВГ, УВГ 

(зона осушення) –  

2-й етап навчання (1-й етап  19 лютого) 

08– 10.10 20 Навчання 

у м.Києві 

55 Начальники та інженерно-технічні працівники 

дільниць -  

2-й етап навчання (1-й етап  26 березня), гр..1 

22-24.10 20 Навчання 

у м.Києві 

56 Керівники та фахівці відділів (служб) енергоз-

береження, зв’язку та фахівці електротехніч-

них лабораторій гр.2 

22-25.10 20 Навчання 

у м.Києві 

57 Керівники та фахівці юридичних служб -   

2-й етап навчання (1-й етап  23 квітня) 

 

29-31.10 20 Навчання 

у м.Києві 

58 Керівники та фахівці з питань контролю,      

діловодства та взаємодії із засобами масової  

інформації 

29.10-1.11 20 Навчання 

у м.Києві 

  

Всього за жовтень 

  

180 
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Листопад 

  59 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

експлуатації меліоративних систем  -  

2-й етап навчання  (1-й етап 12 лютого), гр.1 

 

05 – 07.11 20 Навчання 

у м.Києві 

  60 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

експлуатації меліоративних систем  -  

2-й етап навчання  (1-й етап 2 квітня), гр.2 

 

05 – 07.11 20 Навчання 

у м.Києві 

61 Фахівці відділів (служб) бухгалтерського облі-

ку та звітності- 

2-й етап навчання  (1-й етап 29 січня), гр.1 

 

12 – 14.11 20 Навчання 

у м.Києві 

62 Фахівці відділів (служб) бухгалтерського облі-

ку та звітності- 

2-й етап навчання  (1-й етап 16 квітня), гр.2 

 

12 – 14.11 20 Навчання 

у м.Києві 

63 Фахівці відділів (служб) економіки – 

2-й етап навчання  (1-й етап 29 січня), гр.1 

 

12 – 14.11 20 Навчання 

у м.Києві 

64 Фахівці відділів (служб) економіки – 

2-й етап навчання  (1-й етап 16 квітня), гр.2 

 

12 – 14.11 20 Навчання 

у м.Києві 

65 Резерв на заміщення посад начальників  

РУВР, МУВГ, УВГ – 

2-й етап навчання (1-й етап 5 лютого) , гр.1 

 

19 – 21.11 20 Навчання 

у м.Києві 

  66 Резерв на заміщення посад начальників  

РУВР, МУВГ, УВГ – 

2-й етап навчання (1-й етап 19 березня) , гр.2 

 

19 – 21.11 20 Навчання 

у м.Києві 

67 Головні гідрогеологи та гідрогеологи –  

2-й етап навчання  (1-й етап 11 червня) 

 

26 – 28 11 20 Навчання 

у м.Києві 

68 Фахівці, відповідальні за метрологічне забез-

печення 

2-й етап навчання  (1-й етап 12 березня) 

 

26 – 28 11 20 Навчання 

у м.Києві 

 Всього  за листопад  200  

 

 

 

Грудень 

69 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

управління водними ресурсами  -  

2-й етап навчання  (1-й етап 2 квітня), гр.3 

 

03- 05.12 20 Навчання 

у м.Києві 

70 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

управління водними ресурсами  -  

2-й етап навчання  (1-й етап 4 червня), гр.4 

 

03- 05.12 20 Навчання 

у м.Києві 
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71 Керівники і фахівці лабораторій моніторингу 

вод та грунтів- 

2-й етап навчання  (1-й етап 19 лютого) гр.. 1 

 

03- 05.12 20 Навчання 

у м.Києві 

72 Керівники і фахівці лабораторій моніторингу 

вод та грунтів- 

2-й етап навчання  (1-й етап 11 червня) гр..2 

 

10 – 12.12 20 Навчання 

у м.Києві 

73 Начальники та інженерно-технічні працівники 

дільниць -  

2-й етап навчання  (1-й етап 26 березня) гр..2 

 

10 - 12.12 

 

20 Навчання 

у м.Києві 

74 Керівники та фахівці структурних підрозділів з 

експлуатації меліоративних систем  -  

2-й етап навчання  (1-й етап 2 квітня), гр.3 

 

17 – 19.12 20 Навчання 

у м.Києві 

75 Посадові особи і спеціалісти водогосподарсь-

ких організацій (навчання і перевірка знань з 

промислової безпеки та охорони праці), гр.3 

 

17 - 21.12 20 Навчання 

у м.Києві 

 Всього за грудень  140  

  

Всього за ІV квартал 

  

520 

 

  

Всього за ІІ півріччя 

  

740 

 

76 Державні службовці  

(навчання за окремим планом) 

 

протягом року 50  

  

Всього за рік 

  

1550 

 

 
 

  

 

 

 

  Ректор                                                     О. Закорко 

 

 


