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Пpо викoнaння плaнy-гpaфiкy
пiДвищення квaлiфiкaцii кеpiв-
них i пеДaгoгiчних кадpiв
КF{УБA нa 20Т5 .2016 н.p.

З метoro y.цoскoн€rЛення сисTеМи пiДвищення квaлiфiкaцii кеpiвниx
i пеДaгoгiчниx кaдpiв КиТвськoгo нaцiон€lJlЬнoгo yнiвеpситетy бyдiBIIиц-
твa i apХiTекTypv\ Ha Bикoнaння вiдпoвiДHoГo нaкaЗy N9181 вiд 5 uеpвня
20 |2p. - peЗyЛЬTaTи Bикoнaння Плaнy-гpaфiкy пiДвищeння квaлiфiкaцiТ
BикЛaДaЧiв yнiвepсиТеTy ътa 2ОI 5 -20 1 6 н.p.

HAКAЗУIO:

s1
Зa пiдсyмкaМи oсiнньoгo i веснянoГo сеMестpiв 2015-20|6 н. p. зa-

p axyBaTи п iДвищення квaлi фiкaцii BикJIaДaЧaм КиТвсЬкoГo нaцioнa.шЬнoГo
yнiвеpситетy бyдiB}IиЦTBa i apхiтектypи:

Бyлiвельний фaкyльTеT:

1. Caвенкy B.I., дoценry кaфе,цpи opгaнiзaцii i yпpaвлiння бyдi-
BницTBоМ _ сTDкyBaH}IЯ в ПAT (ПTI <<Киiвоpгбyp>;

2. Чеpнявськiй Ю.Б., ДoцеI{Ty кaфедpи екoнoмiчнoi тeopiТ _

сTa}кyBaIIня в AкaДемiТ пpaцi i сoцia;rьних вiДносин Фeдеpaцii пpoфспi.
лoк Укpaiни;

3. Гoлoвaшry Б.Е., Дoцентy кaфедpи екoнoмiчнoТ теopiТ - стa-
)I(yBaнHя в Aкa.цемiТ пpaцi i сoцiaльних вiднoсин Фе,цеpaцii пpoфспiлoк
УкpaiЪи;

4. Плoтникoвiй Л.Ф., .цoцеIITy кa,федpи yкpaТнoзIIaBсTBa - сTa-

жyBaIIня в Мiя<pегioнaльнiй aкa.цемiТ yпpaвлiнн,I Пеpсoн€rЛoМ;
5. Pепiнiй I.IO., .цoцеIITy кaфедpи yкpaiнoз}IaBстBa - сTa)кyBaIIня

в Мi жpегi oнaльнiй aкаДемii yлpaвлiнl{Я ПеpсoнaлбМ ;
6. IШaтpoвiй I.A., Дoцrнтy кaфедpи opгaнiзaцiТ i yпpaвлiння бy-

.цiвництвoМ _ сTa)кyBaIIня в Hfiliнбyд;
7. IIIебекy М.o.; пpoфеоopy кaфедpи оpгaнiзaцiТ i ушpaвлiння

бyдiвницTBoМ _ сTaжyвaннЯ в Hfiliнбyд;



8. Tеpнoвoмy B.I., пpoфесоpy кaфедpи TеxIIoЛoгiТ бyдiвеЛЬнoГo
виpoбницTBa - сTa)кyBaння в ToB (ПБк Укpfiau;

9. Toнкaчесвy Г.М., пpoфесоpy кaфедpи TеxноЛoгiТ бyлiвеЛЬнo-
гo виpoбницTBa - сTaх(yBaHIIя B .{П нayкoвo-.цoслi.цний iнститyт бyдiве-
Льнoгo виpoбництвa;

кoнсTpyкцiй - сTa}кyBa}Iня в AсoцiaцiТ <УкpaiЪський ценTp сT€LПеBoГo бy-

дiвництвa>;
11.

10. Cкляpoвy I.o., Дoцентy кaфе,цpи МеTulЛеBиx i деpев'яних

Бiликy A.C.,.цoценTy кaфедpи МeTaIIеBиx i деpев,ЯlниIr' кoнс-
тpyкцiй _ сTaжyBa:яъIЯ в Aсоцiaцii <УкpaТнський це}ITp сT€UIеBoГo бyдiв-
I{иIITBD):

|2. Бiликy С.I., пpoфесopy' зaвiдyвa.ry кaфедpи МетaJIевих i,це-
pев'яниx кoнсTpyкцiй _ сTaжyBaння в AсoцiaцiТ <УкpaiЪський цr}ITp сTa-
леBoГo бyдiвницTBD);

l3. Тимoфсевy Io.Е., ДoценTy opгaнiзaцiТ i yпpaвлiння бyлiвниu-
TBa - нaBчaння B ДoкTopaнтypi;

|4. Бaбiuевy П.с., ДoценTy кaфедpи МеT€LIIеBих i деpев,ЯHИrt
КoнсTpyкцiй - кypси пiДвищення квaлiфiкaцii <<oснoви iнфopмaцiйниx
Tеxl{oЛoгlи);

15. Глiтiнy o.Б.,.цoценТy кaфедpи МrTaJIеBиx i деpев'ЯъIиIr' кoнс-
тpyкцiй - кypси пiДвищення квaлiфiкaцiТ << Iнoземнa МoBa (aнглiйськa)>;

16. Ященкo B.A., aсисTеIlT кaфедpи екoнoмiчнoТ теopiТ - кypси
пiДвищення квaлiфiкaцiТ <<Кoмп'toтеpнi TехI{oЛoГiТ тестyвa}IHя Ta ДИcTaН-
цiйнoгo нaBчaння)>;

|7. Aдaменкy B.М., .цoце}ITy кaфедpи Мет€UIеBиx i деpев,ЯlнИrt
кot{сTpyкцiй - кypси пi.цвищення квaлiфiкaцiТ <<Iноземнa MoBa (aнглiйсь-
кa)>;

18. Петpyнi o.М., acисTrнTy кaфедpи мiськoгo бyлiвництвa - пi-

ДBищення квaлiфiкaцiТ в IПo КHУБA <<ПеpспекTИBИ poзBиTкy Пpoцеcy
МoДеЛtoB aНlнЯ в бyлiвництвi> (кopoткoтеpмiновo).

19. Бoлiлiй H.B., aсисTенTy кaфедpи екoнo]\{iки бyлiвницTBa -

кypси пi.цвищення квaлi фiкaцiТ <<Iнoземнa МoBa (aнглiйськa)> ;
20. flемидoвiй o.o.,дoцеI{Ty кaфедpи opгaнiзaцii i yпpaвлiння

бyлiвниuTBoМ - кypси пi.цвищення квaлiфiкaцiТ <<Iнoземнa МoBa (aнглiй-

ськa)>;
2|. Гyсapoвiй Л.B., Дoце}ITy кaфедpи екoнoмiки 6улiвницTBa -

кypси пi.цвищення квaлiфiкaцiТ <<Iнoземнa МoBa (aнглiйськa)>;
22. Зaпечнiй IO.o., .цoцеIITy кaфедpи екoнoмiки булtвницTBa -

кypси пiДвищення квалiфiкaцii <<Iнoземнa МoBa (aнглiйськa)>;

2з. CеpДтоненкo H.Б., .цoценTy кaфедpи екoномiки 6удiвницTBa -

кypси пi.цвищення квaлiфiкaцii <<Iнoземнa NIoBa (aнглiйськa)> ;
24. Cкоpyкy o.]и., aсисTеIITy кaфедpи зaлiзoбеToнних i кaм'яниx

кotlсTpyкцiй - кypси пi.цвищення квaлiфiкaцiТ <<Кoмп'toтеprri теxнoлoгii

TесTуBaнHЯTaдистaнuiйнoгo IIaBЧaннЯ>; 
.)



1. Кpивс;lкo П.B., пpoфесop кaфедpи бyдiвельtlиx MaTеpiaлiв.

Apхiтeкrypний фaкyльтет:

t. Ляrшенкo o.К., aсисTrIIT кaфgдpи oсI{oB apxiтектypи i apxи-

TекTypнoГo ПpoекTyBaIIнЯ.

Фaкyльтет iнэlсенrpниx сисTеDI тa екoлoгii:

1. Кiшr A.C. ' aQvIcTeъIт кaфeдpи теплoг€tзoпoстaЧaнI{я Ta Beнти-

ляцiТ.

Фaкyльтет гeoiнфopмaцiйних сисTrIи i yпpaвлiння TrpиTo.

рiями:

l. Mельничyк B.Ф., aсисTrIIT кaфедpи вищoТ МaTеМaTики;
2.
a
J .

Тyзoвa Л.I., Дoцент кaфедpи вищoi MaTеМaTики;
ЗaбauПa T.Г., cтapтлиЙ BикЛa.цaч кaфедpи iнoземних МoB.

ФaкyльтеT aBTolvtaтизaцiТ i iнфopмaцiйних технoлoгiй:

5. €гopvенкoв o.B., ДoцeнT кaфедpи iнфopмaцiйниx Tеxl{oЛo.

Тapaсroк C.Е., aсисTеIIT кaфeдpи iнфopмaц tйних технoлoгiй;
Cвинap С.o., aсисTе}IT кaфедpи iнфopмaцiйних тexнoлогiй;

TTTкaленкo К.P., aсисTеI{ кaфедpи yпpaвлiннЯ пpoекTaМи.

П.М. Кyшiкoв

1.
1

з .

технoлoгiй;

гiй;

Пaпoян A.M., стapший BикЛa.цaч кaфедpи iнфopмaцiйниx

4. !омaнецькa I.M., .цoцеI{T кaфедpи iнфopмaцiйних TеxнoЛo-

гiй;
6.

Пеprпий пpopектop

B.M. Гapнeць

/I.О. Чepниlшев
Пpopектop З IIaBчaJIьнoТ poбoти Г.B. Лaгyтiн
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