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М{fiIСТЕРСТBO oСBIТи I ltAУк'{ },}iРAI}{I4

киiвський ндцlo.HAЛЬ}tи,Й yнtвfi ,РсиTЕT

БyДIB,}IиЦTBA I AРXIT.ЕI{TУI}pI

I{AкAЗ *' Jш-

З метoro B.цoскoн€шення сисTeми пiдвищeння квaлiфiкaцii кеpiвниx i педaгo-
гiчниx кaдpiв КиiЪськoгo нaцioн€lJlьнoГo yнiвеpсиTеTy бyдiвництвa i apxiтeктypи,
нa Bикo}Iaння нaк€}зy J\Ъ254 вiд 27 ЧеpBI{я 20|7p. Пpo зaTBеp,Щкeння ПЛaIIy-
гpaфiкy пiдвищeння квaлiфiкaцii BикJIaдaчiв КFIУБA нa20|7 -2022 н.p. Ta
вiдпoвiднo дo <Пoлonteнн'I пpo пiдвищrlrня квaлiфiкaцii тa сTDкyBaHня педaгoгi-
Чниx пpaцiвникiв вищиx нaBч€lJIЬниx зaклaдiв>> зaTBеp.цxtенoГo нaкaзoМ
MoI{М i CУ J\b48 вiд24.0I.20|3p,3a peзyлЬTaToм пiдвищeння квaлiфiкaцii
BикJIa.цaЧiв у 2017- 2ОI8 н.p.

HAКAЗУIO:

s1
Зa пiдсyмкaMи oсiнньoгo i веснянoГo сrМестpiв 20 |7-2018 н. p. ЗapaxyBaTИ

пi.цвищення квaлiфiкaцii BикJIa.цaчaм КиiЪсЬкoгo нaцiонaльнoГo yнiвеpситетy
бyдiвництвa i apxiтектypи.

Бyдiвельпий фaкyЛЬTеT:

а,r-ci

1.
BaНHЯу

2.

Зeльцepy P.Я., пpoф. кaф. opгaнiзaцii i yпpaвлiння бyдiвницTвa _ сTaжy-
ToB (PЕГIOFI.AГPOБУ{> ;
Жyк B.B., дoц. кaфeДpи oснoB i фyндaмeнтiв - сTa}I(yBaHHЯy Чеpнiгiвсь-

кoМy нaцioнaлЬIloмy TеxнoЛoГiuнoмy yнiвеpситетi;
з. fleмидoвiй o.o., дoц. кaф. opгaнiзaцiТ i yпpaвлiння бyдiвницTBa _ сTa}кy-

BaIIIUI y ДI <Hayкoвo-.цoслi.цний iнститyт бyлiвeлЬнoГo виpoбницTBD);
4. Кopнiенкo M.B., Пpoф. кaфедpи oсHoB i фyндaментiв _ сTa)ItytsaННЯУ

,{еplкaвнoМy нayкoвo..цoсЛiднoмy iнстиryтi бyлiвельI{I.D( кoнстpyкцiй;
5. Paщeнкy A.M., сT.BикЛ. кaфедpи oсIIoB i фyндaментiв _ сTaжyBaLILIЯу

.{еpжaвнoмy Hayкo Bo..цo слiднoмy iнстиryтi бyдiвeльниx кoнстpyкцiй ;
6. Чеpнeнкy к.B., .цoц. кaфе.цpи бyдiвелЬIloГo виpoбницTBa _ сTax{BaI{ня y

,(ГI <HayкoBo.дoслiдниЙ iнститyт бyдiвельHoГo виpoбницTBa), сеpтифiкaT З I(ypсy
BиBченн,l aнглiйськoi мoви;

I



7. Toнкaчесвy Г.М., пpoф. кaфeдpи бyлiвeльнoгo виpобництBa' ПpopекTopy
_ пiдвищеннЯ квaлiфiкaцii y IIaBчaЛьнo.МеToдшIнoМy цeнтpi цивiльнoгo зaxистy i
безпеки життедiяльнoстi м.Киевa (кopoткoтepмiнoвe), сеpтифiкaт <<Miх<нapoднoТ
пpoгpaМи aкaДeмiчноi мoбiльнoстi тa пi.цвищeння квaлiфiкaцiТ виклa.цauiв i нay-
кoвцiв>;

8. Гpицeнкy o.C., дoц.кaфе.цpи екoнoмiки бyдiвницTBa - сTilкyBaIIня y
УТIКTI <<AтoмeнepгoбyдпpoeкT> ;

9. ЖypaвськoМy o.,ц., ДoЦ., зaв. кaф. ЗБк - сTaжyBaI{ня y [П <<Hayкoвo-
дoслiдний iнститyт бyдiвелЬнoгo виpoбницTBa) ;

10. Cкopyкy Л.M., дoц. кaф. ЗБк _ стaя(yBaIIня y ffi <Glayкoвo-,цoслiДний
iнстиryт бyдiвельнoгo виpoбницTBD) ;

11 . CмopкilJloBy ,ц.B., дoц. кaф. зБк _ стax(yBalrня y .{fI <<Hayкoвo.Дoс.
лiдний iнститyт бyдiвельHoгo виpoбницTBD);

12. Hiкoгoсян H.I., Дoц. кaф. opгaнiзaцii i yпpaвлiння бyдiвницTBa - сTa-
)кyBaIIшl y ToB dЕГIoF{.AГPoБУ!>;

13. Caвeнкy B.I., дoц. кaф. opгaнiзaцii i yпpaвпiння бyдiвницTBa _ сTaжyBaII-
ня в ПП <<Bпpoвaд}кyB€шIЬIIo.eксПеpиМeI{T€lJIьIIий цeнтp <<Iнтexнop)), кypси
пi.цвищeння квaлiфiкaцiТ кHyБA з дисциплiн <<IнoзeМнa МoBa (aнглiйськa)),
<<Iнoзeмнa МoBa (нiмецькa)>>;

14. КлюшнiчеHкo Т.o., сT.BикJI. кaф. Мst _ кypси пiдвищення квaлiфiкaцir
кHyБA з .цисциПлiн <<IнoзеМнa МoBa (aнглiйськa)>;

15. .{икapевiй Л.Io., ДoЦ., зaв кaфедpи yкpaiЪoзIIaBсTBa. кypси пiдвищення
квaлiфiкaцii КHyБA з ДиcциПлiн <<IнoзеМнa MoBa (aнглiйськa)>;

L6. Aнтoнeнкo H.П., BикJI. кaфедpи yкpaiнoзнaBсTBa _ кypси пiдвищення
квaлiфiкaцii КHyБA з .цисциплiн <<IнoзеМHa МoBa (aнглiйськa)>;

17, Пoлoвинкiнy Io.Е., BикJI, кaфeдpи yкpaiнoзнaBсTBa. кypси пi,цвищення
квaлiфiкaцii КHУБA з дисциплiн <<Iнoзeмнa МoBa (aнглiйськa)>;

18. Tиxoнoвiй o.o., aс. кaфедpи oоIIoB iнфopмaтики. кypси пi,цвищення
квaлiфiкaцiТ <<Кoмп'roтеpнi TexнoЛoгiТ тeсryвaнHЯTaдистaнцiйнoгo нaBЧaI{нЯ);

|9. Пaлiй o.М., aо.кaфeдpи TеopеTичнoi мexaнiки - кypcи пiдвищeннЯ кBa-
лiфiкaцiТ кHyБA з,цисциПлiн <<IнoзeMIIa MoBa (aнглiйськa)>;

20, Jhoбнeнкy с.M., пpoф. кaфeдpи TeopеTиЧнoТ мexaнiки - кypси пiДви-
щення квaлiфiкaцii кHУБA з .цисциIIJIiн <<IнoзеМнa }IoBa (aнглiйськa)>;

2I. Кyлик T.P., aо. кeфeдpи ЗБК . кypси пiдвищeнrrя квaлiфiкaцii
<<Кoмп,toтеpнi теxнoлoгii тестyliaЕrllя Ta,цистaнцiйнoгo IIaBчaI{н,I));

22. Iвaненкy П.o., дoц. кaфедpЙ o-цopy мaтеpiaлiв - кypои пiдвищення кBa-
лiфiкaцiТ з дисциплiни <<oснoви iнфopмaцiйнюс тeхнoлoгiй>>;

2з. Гaйдaтyкy B.B., пPoф., зaв кaфeдpи TeopeтшIнoi меxaнiки _ кypси пiд-
Bищeншl квaлiфiкaцii з .цисциплiни <<oснoви iнфбpмaцiйних тexнoлoгiй> ;

24. Кyзнсцoвy A.B., пpoф. кaфeдpи TeopеTичнoТ мехaнiки - Кypси пi.цви-
щеHIUI квaпiфiкaцiТ з дисциплiни <<oснoви iнфopмaцiйниx теxнoлогiй>;

25. Tитoк B.B., сT.BиI(Л. opгaнiзaцiТ i yпpaвлiння бyдiвницTвoМ _ ЗaхисT Ma-
гiстеpськoi poбoти;

26. eмельянoвiй o.M., сT.BикJI. opгaнiзaцiТ i yпpaвлiння бyдiвницTBoМ _ Зa-
xисT кaн,ци.цaтськoi дисepтaцiТ;



6.
7.
8.
9.

BaIrня;
10.

eгop.rенкoв B.o., дoц. кaф. apxiтектypниx кoнстpyкцiй;
Зaйцeв o.M., дoц. кaф. apxiтекrypниx кoнстpyкцiй;
Кoшroвa B.o.,aс. кaф. apxiTекTypHID( кoнстpyкцiй;
Шlтoлькo B.Г., Пpoф.кaф. oснoв apxiтeктypи i apхiтeктypнoГo пpoекTy-

Бaдaянц П.T., дoц. кaф. oсIIoB apx. i apxiтектypнoгo ПpoeкTyBaннЯ.

Pектop П.M.Кvлiкoв

Пpoект Haкaзy B
Haчaльник BJIA
Пoгo,цлсенo:
Пеpший ПpopеIсTop
Iraчaльник нaвчaЛьнoгo
Гoлoвний бyxгaлтep
Haчaльник юpиДичнoгo вiдддiлy

M.O.Пристaйлo

.(.o.ЧepниЦIеB
A.B.IШпaкoв

Г.C.Петpeнкo
C.M.ФедopеЦкo
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