
ПІБ  

викладача 
Посада 

Структурний 

підрозділ, у  

якому працює 

викладач 

Інформація про  

кваліфікацію 

викладача  

Стаж  

науково- 

педагогі

чної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх  

викладає  

викладач 

 на ОНП 

Обґрунтування 

Гоц 

Володимир 

Іванович 

Завідувач 

кафедри, 

професор 

 

 

Кафедра  

технології 

будівельних 

конструкцій і 

виробів  

 

 

Доктор технічних 

наук, 05.23.05 -  

будівельні матеріали 

та вироби, Диплом 

ДД №007782 Тема: 

«Ефективні 

будівельні матеріали 

та вироби на основі 

активованих 

паливних зол і 

шлаків». 

Атестат професора 

12ПР №005817 

професор кафедри 

технології 

будівельних 

конструкцій і 

виробів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

ВНД 3.11 

Цементи та 

матеріали 

спеціального 

призначення 

 

ВНД 3.11 

Сучасні 

технології 

бетону і 

залізобетону для 

монолітного 

будівництва 

 

1. Основне місце роботи – КНУБА. 

2. Стаж науково-педагогічної 

діяльності – 33 роки.  

3. Виконання пункту 30 Ліцензійних 

умов: відповідає підпунктам 1, 2, 3, 4,  7, 

9, 10, 11, 12, 13, 17. 

4. Стажування:  

- ПАТ ДБК-4, в рамках програми 

впровадження новітніх 

технологій виготовлення 

будівельних конструкцій з 

використанням касетно-

стендових установовок з 

магнітною опалубкою, наказ 

КНУБА №226 від 18.05.2016 



Рунова 

Раїса 

Федорівна 

Професор Кафедра  

технології 

будівельних 

конструкцій і 

виробів  

 

 

Доктор технічних 

наук, 05.17.11 

Технологія 

силікатних і туго 

плавких неметалевих 

матеріалів, 

Диплом 

ТН №007649 

Тема: Наукові основи 

технології 

силікатних 

матеріалів 

контактного 

тверднення» 

Атестат професора 

ПР №004938 

професор кафедри 

технології 

будівельних 

конструкцій і 

виробів. 

42 ВНД 3.11 

Цементи та 

матеріали 

спеціального 

призначення 

 

ВНД 3.11 

Сучасні 

технології 

бетону і 

залізобетону для 

монолітного 

будівництва 

 

1. Основне місце роботи – КНУБА. 

2. Стаж науково-педагогічної діяльності – 

42 роки. 

3. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов: 

відповідає підпунктам 1, 2, 3, 4, 5,  7, 8, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 18. 

 4. Стажування:  

 - сертифікат міжнародної компанії «Sika» 

наказ №226 від 18.05.2016 



 

Константи-

новський 

Олександр 

Петрович 

Доцент Кафедра  

технології 

будівельних 

конструкцій і 

виробів 

 

 

Кандидат 

 технічних наук, 

05.23.05, 

«Будівельні 

матеріали та 

вироби», Диплом 

ДК№063585 Тема 

«Сухі будівельні 

суміші та жаро-

корозійностійкі 

мурувальні 

розчини на їх 

основі» 

атестат доцента 

АД  № 001854, 

2019 рік по 

технології 

будівельних 

конструкцій і 

виробів  

 

 

18 ВНД 3.11 

Фізико-хімічні і 

технологічні 

основи 

виробництва 

модифікованих 

будівельних 

розчинів 

1. Основне місце роботи – КНУБА. 

2. Стаж науково-педагогічної 

діяльності – 18 років.  

3. Виконання пункту 30 Ліцензійних 

умов: відповідає підпунктам 1, 2, 3, 12, 13,  

14, 17.  

4. Стажування:  

- Наказ №292 від 27.06.2014, 

Виконав випускну роботу на тему 

«Інформаційне поповнення сторінки 

дисципліни «В’яжучі речовини» на сайті 

КНУБА» 

- сертифікат В2 NzKI-A 18/282 від 

29.06.2018 

 


