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MIHlСTЕPСТBO ОСBITИ I HAУКИ УКРАI}jи
киiвськиЙ нlцtoндльниЙ УI{IBЕPCИTЕT БуДIBHицTBA

I APх1TЕкTyPи

J.W'

,fuiL*r [IAкAЗ

*,
м. Киiв

Пpo викoнaння ПЛa}ry-гpaфiкy
пiдвиrцення rtвaлiф iкaцiТ кеpiв-
них i  педaгo l . iнних lса l rр iв
КHУБA +ta 2О|6 -  2О1J g.p.

З метolo y.цoскoнaЛеЕ{Hя сисTеМИ пiдвищення квaлiфiкaцiТ кеpiвних
i педaгoгiчниx кaдpiв Киiвськoгo нaцiонaЛЬнoГo yнiвеpситетy бyлiBHиЦ-
твa i apxiTекTypИ, Ha Bикoн aННЯ вiдпoвiднoГo нaкaЗy J\ъ 1 81 вiд 5 неpвltя
2ОI2p. - pеЗyЛЬTaTи BИкoнaння ПЛaнy-Грaфiкy пiд1вишдення квaлiфiкaцiТ
BикЛa.цaЧiв yнiвеpсИTеl]y тla 2О16-2017 н.p.

HAКAЗУIO:

$1
Зa гr iдсyшrкal\4и осiнl tьоt.о i  весt lянol .o сrMесrpiв 2[ l  |6-2017 н'  p" зa-

paХyBa.ги пiДвишtенrlя квaлiфiкaцiТ BliкЛaДaЧaм КиТвсЬкoГo llaцioнaлЬнoГO
yнiвеpситетy бyлiвl{иЦТBa i apxir'ектvpи:

liylti ве.'r ьllr,r li фa кYЛ ЬTеT:

1
t . f{енисенкo Н.o., /{oЦе}rTy кaфедpи мiськoгo ГoсrtoДapсTl]a -

I-IaBЧaннЯ B IJII(OЛI aнглtйськoТ мoви ..Spеak''' сТa)I(yBaI]ня v ПatIЕвpoпей-
сЬкol{y yнiвеpсиr.етi зa ПpoГpaМoто <<Метoди пiдгoтoBкИ тa opгaнiзaцii.
нaBчaJTЬI{oГo ПрoЦесy> м. Бр aTИe Л aRa;

2. Caxapoвy B.o.. пpoфесоpy кaфелри oснoв i фyнлaмеt:i:,i l.;
HayкoBе сTa)I(yBaHня в ЗеленoГypcЬкoмy yнiвеpсl,iтетi м.Зеленa Гypa, :la*
xИсT д(oкTopсЬкoi дисеpтaцiТ;

з. N4iщенкo o./1.' aсИсTеHTy кaфедpи мiс.ькoгo бy:tiвr-rиЦTвa -
сTa)кУBatIня y I_IarrЕвpoпейtсьКo]\,Iy vrriвеpси.ге.гi зa ПрolpaN,foltl <<Mеr.о2дl,t
t l iдгoтоrзки l .a  oрГaнiзat t i r .  I ]aР, l la- l l , t IОt .О t l i )Оl tсс)  ))  пt . l iрэ: i . t l с - . ]3 l ] i};

4, J1yк'яlt.tенко O.O., ДoI{еН1.у кaфедpи Tropс,ГИLlltоТ меxatti iси *
кypcи пiдвищення квa-шiфiкaцii З /{исIli4Плirtи <<IноЗеМнa МоBa (aнгдiйсь-
кa)> КHУБA;

5. Чеба.ьroвy Л.С., /lottеЕITy ка(lеддpи Tеxт{o.ТloГiТ буrцiвелЬ}{oГi)
вирoбниt(TBа _ сTa)I(уBаI{ня в l [1]  (}I/ l I  бyлiве: lьнoгo вирс16I]иI l ] ]Ba);

6. Cолoв'rо lц.A., Дoцен.гy кaфедpи TеХIloЛoГiТ бyдilзелЬt]oгo Bi,t*



г

poбницTвa - сTax{yBaннЯ B ТoB <oбyxiвжитлoiнвест>;
7. Умaнець I.М.' .цoцrl{Ty кaфедpи TеХHoЛoгii бyдiвелЬlIoГo Bи-

poбництвa - сTalкyBaIIня в ToB <oбyxiвlкитлoiнвест>;
8. Moстoвенкy o.o.' ,цoЦеI{Ty кaфедpи екoнoмiчнoТ теopiТ _

сTaжyBaння в AкaдемiТ пpaцi, сoцiaльниx вi,цнoсин i TypиЗМy ФПCУ;
9. Пaстеpнaкy M.M.' сTapшoМy BикЛa.цaиy кaфе.Цpи зaлiзoбе-

Tot{нИХ i кaм'яних кoЕIсTpyкцiй _ сTa)I(yBaНT{Я B ДП <fеpxсaвний нayкoвo-
ДoслiДний iнститyт бyлiвелЬниx кol{сTpyкцiй>;

10. Кoлякoвiй B. M., ДoЦеI{Ty кaфелpи зaлiзoбетoнних i
кaM'яниx кolrсTpyкЦiй - сТaжyвal{ня в f,П <flеpжaвний нayкoвo-
ДoслiДний iнститyт бyдiвелЬFlиx кoнcTpyкцiй>;

1 1. CaвйoвськoМy B.B.' пpoфесopy, зaвiдyвavy кaфе,цpи TеХнo-
лoгiТ бyдiвельнoГo BиpoбниЦтвa - сTa)кyBaнI{Я B ДГI (HДI бyдiвельнoГo
виpoбницTBa));

|2. Мoлoдiдy o.С., Дoце[ITy кaфелpи Tеxl{oЛoГiТ бyдiвелЬнoГo
виpoбницTвa _ сTa)кyBaння в /{П (Hl{l бy.Цiвельl{oГo Bиpoбництвa>;

13. Мaлець I-{.o., aсисTенTy кaфедpи TеxltoЛoгiТ бyдiвеЛЬнoГo
виpoбницТBa _ сTaжyBaHня в flП (HДI бy.ЦiвельнoГo Bиpoбництвa>;

14. oлiфеpyкy C.Л., сTapIIIoMy BикЛaДauy кaфе,цpи екoнoмiки
бyдiвницTBa - пiДвищення квaлiфiкaцii з ДисЦиПлiни <<Кoмп'toтеpнi тех-
нoлoгiТ ТесTуBaннЯ Ta ДистaнЦiйнoгo HaBчaнF{я> КНУБA;

15. Ilлoхyтi P.o., aсисTе}ITy кaфедpи ТеopеTичнoТ мехaнiки - пi-
ДBищrн}rя квaлiфiкaцiТ З ДисЦИПлiни <Кoмп'loтеpнi теxнoлoгii тестyвaн-
ня Ta Дистaнцiйнoгo нaвЧai{ня>i КHУБA;

16. Пpисяlкнrок o.М. _ ДoЦентy кaфедpи yкpaiнoЗнaвс,гBa - пiд-
BИщеннЯ квaлiфiкaцiТ з дисциплiни <Кoмп'toтеpнi TеxttoЛoГiТ тес.гyвallня
Ta ДисTaнЦiйнoгo нaBчaHнЯ> КHУБA;

|7. Жyпaненкo I.B., ДOцеHTy кaфедpи oПopy мaтеpiaлiв - пiдви.
ЩеtIHя квaлiфiкaltiТ з Дисциплiни <oснoви iнфopмaцiйниx теxнолoгiй>
КHУБA;

18. oлiйникy A.o., ДoцеllTy кaфедpи oсHoB i фyндaментiв - пiд-
BищrнHя квaлiфiкaцii з дисциплiни <oснoви iнфоpмaцiйних теxнoлoгiй>
КHУБA;

|9. П'яткoвy o.B., ДoЦеHTy кaфедpи oснoB i фyндaментiв - пiд-
BиЩеHI{я квaлiфiкaцiТ з дисциплiни <<oснoви iнфopмaшiйних теxнoлoгiй>
КHУБA;

20. Hестеpенкo I.C.,.цoцеHТy кaфедpи opгaнiзaцiТ i yпpaвлiння
бyлiвниuTBoM - пiдвищенHЯ квaлiфiкaцiТ IПo КHУБA кКorптopиc в бу-
Дiвництвi>;

2\. Пiдлyцькoмy B.Л.' ДoЦенTy кaфедpи oсI{oBi фynдu'ентiв _
пiДвишlення квaлiфiкaцiТ з arrглiйськoj.мoви в <ЕASY SСI_IooL).



pv;
5.

Дaсщy;
6.

py;
7.

ММеTpiТ;
8 .

гiй;

2.
a't

4.

Tapнoпoльський o.A., aсисTrIIT кaфедpи зеМЛеyсTporo i кa-

Мaлaшевський M.A.,Дoцент кaфе.цpи ЗrМJlеycTpo}o i кa.цaст-

Гaндеpyк B.A.,aсиcTеI{T кaфедpи геoiнфopМaTики i фoтoгpa-

Лiзyнoвa A.П.'Дoцент кaфе.цpи ЗеMЛеyсTpoIo i кaдaстpy.

B.М. Гapнець

Д.o. Чеpниtпев
A.B. Шпaкoв

ФaкyльтеT aBTolиaтизацiТ i iнфopмaцiйших тeхнoлoгiЙ:

1. Бapaнoв Io.o. 'цoЦенT кaфедpи MaIIIиl{ i oблaДнaнHя TеxнoЛo-
гiчниx пpoцесiв;

Бyroклi o.e., aсисTеHT кaфедpи iнфopмaцiйних теxнoлoгiй;

,{oмaнeцькa I.M.,доцеIIT кaфедpи iнф opмaц iЙних TеxнoJIo-

Бoгyслaвський B.e ., ДoЦенT кaфелpи oснoв пpофесiйнoГo
нaBчaнHя.

Пpoект нaкaзy B}IoсиTЬ:
Haчaльник вiддiлy ЛA i Пк

Узгo.цxсенo :
Пеprпий ПpopекTop
Haчaльник нaBЧaЛЬHoГo вiддiлy

Кyлiкoв
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