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кI{IBCЬкиЙ ндЦtoHAЛЬниЙ vнIвшPCI,{TЕT

БуДIB[Ii4ЦTBA l APxlTЕкTУРи
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З метoro B.цoскoн€шeння сисTеMи пi.цвищення квaлiфiкaцii кеpiвниx i пеДaгo-
гiчних кaдpiв КиiЪськoгo нaцioнzшьнoгo yнiвеpситетy бyдiBIIицTBa i apxiтeктypи,
I{a Bиконaш:нЯнaк€tзy Ns254 вiд 27 чеpBI{я 20|7p. Пpo зaTBеpДяtення пЛaнy.
гpaфiкy пiДвищення квaлiфiкaцii BикЛa.цaчiв КFIУБA rтa2017 -2022 н.p. Ta
вiдпoвiднo Дo <ПoЛoxtення пpо пiдвищення квaлiфiкaцii тa сTaжyBaIIня пе.цaгoгi-
чниxпpaцiвникiв вищиxнaвЧ€lJlЬHиxзaклaДiв>> зaTBеpД)tенoГo нaк€tзoМ
МoHМ i CУ ]rгs48 вiд24.01.20|3p, Зa pеЗynЬTaToМ пi.цвищення квaлiфiкaцiТ
BикЛa.цaчiву 2018- 2019 н.p.

HAКAЗУIO:

s1

Зa пiдсyмкaМи oсiнньoгo i веснянoгo сrМестpiв 2018-2019 н. p. зapaxyBaTуI
пiДвиЩення квaлiфiкaцiТ BикЛaДaЧaм КиiвсЬкoГo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpсиTеTy
бyлiвниuтвa i apxiтектypи.

Бyпiвельний фaкуЛЬTеT:

1. Бoндap o.A., Пpoф. Мене.цжМеIITy в бyлiвництвi - сеpтифiкaтB2 з
aнглiйськoi мoви , мiх<нapo ДнIай сеpтифiкaT сTa)кyBaIIня Gеobit. Pangеa fеa.
turing AGH Univеrsity of Sсiеnсe and Tесhnоlogy, Jagiеllоnian Univеrsity
in Krakow, Wroсlaw Univеrsity of Sсiеnсе and Tесhnology (Poland) ;

2. Пoкoленy B.o., пpoф.Мене.цx{МeнTy в бyлiвництвi _ сеpтифiкaтB2
з aнглiйськot мoви ;

з. !емидoвiй o.o., дoц. кaф. opгaнiзaцii i yпpaвлiння бyлiвниuTBa -

сеpтифiкaт <Cy.raснi дoсягнення в нayui тa oсвiтi>> сTa)кyBaння в м.HеTaнЬя
Iзpaiль;

4. ЖypaвськoМy o.Д. ,дoц.' ЗaB. кaф. зaлiзoбетoнниx i кaм'яниx кo}Iс-
тpyкцiй- сеpтифiкaтP.2 з aнглiйсьioi мoви;

5. Якимuyк I.М., .цoц. ]\,{енеДxtМенTy в бyдiвництвi - сеpтифiкaтB2 з
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aнглiйськoi мoви, мiжнapoдний сеpтифiкaт сTa)кyBaI{ня Gеobit. Pangеa fеatur-



i''g AGH Univеrsity of Sсiеnсе and Tесhnology' Jagiеllоnian Univеrsity in
Krakow, Wroсlaw University of Sсiеnсе and Тесhnology (Pоland);

6. MиxaйлoBсЬкoМy Д.B, дoц. кaфедpи МеTaJIrBих i деpев,ЯtIИX кoнс-

тpyкцiй _ сеpтифiкaт B2 з aнглiйськоi мoви, мiхснapoДниiт сеpтифiкaT сTaжy-
BaIIHя Gеоbit. Pangеa fеaturing AGн Univеrsity of Sсiеnсе and Tесhnology,
Jagiеllonian Univеrsity in Krakow , Wroсlaw Univеrsity оf Sсiеnсе and Tесh-
nology (Poland);

7. Скляpoвy I.o. , доц. кaфе,цpи NlеT€tJIеBиx i деpев'яниx кoнcтpyкцiй -

сеpтифiкaтB2 з aнглiйськoi мoви;
8. Cмopкaлoвy fl.B. дoц. кaф. зaлiзoбетoнниx i кaм'яниx кoнсTpyкцiй_

сеpтифiкaтB2 з aнглiйськoi мoви;
7. Кiщенкo T.e .,.цoц.. кaф. екoномiки бyдiвницTBa кypси пi.цвищення

квaлiфiкaцii y HaцioнaльнoМy TpaI{сПopTHoMy yнiвеpситетi <<Iннoвaцiйнi пе-

Дaгoгiчнi TеxнoлoГii y пpoфесiйнiй oсвiтi>>;
8. Hiлoвiй T.o. дoц., кaфедpи МеT.tIIеBиx i деpев,ЯъirkIrt кoнстpyкцiй-

оеpтифiк aт B2 з aнглiйськoi мoви,сTaxtyBa}IIIя B Iнститyтi звapювaння
м.Лrоблянa Cлoвенiя(сеpтифiкaт);

9. Aфaнaсьевiй Л.B. .цoц., кaф. зaлiзoбетoнниx i кaм'яниx кol{сTpy-
кцiй_ сеpтифiкaт <<Cyнaснi дoсягне}Iня в нayui тa oсвiтi> сTax{yBaIIня в м. Hе-
TaIIЬя IзpaТль, сTaжyBaIIня в HayкoBo-Bиpoбни.roмy пiдпpиемствi <БyлкoHсT-
pyкцlя)>;

10. Кpiпaкy B..{. пpoф., кaф. зaлiзoбетoнниx i кaм'яниx кoнсTpyк.
Цiй_ сеpтифiкaт <<Cy.raснi.цoсягненнЯ в нayui тa oсвiтi> сTa)кyBaння в м. Hе-
TaI{Ья Iзpaiль, сTaжyBaння в НayкoBo-Bиpoбнинoмy пiдпpисмствi <Бyдкoн-
стpyкuiл>;

11. Климнyк М.М. Пpoф. кaф. opгaнiзaцiТ i yпpaвлiння бyлiв}IицTBa-
сTa)КyBaI{ня y Кpaкiвськoмy екoномiчнoмy yнiвеpситетi тa сTaжyBaI{ня y.{П
<Hayково-ДoслiДний iнститyт бyдiвелЬHoГo виpoбницTBa);

12. Клiмoвy Io.A., Пpoф., кaф. зaлiзoбетoнниx i кaм'яHиХ КoнсTpyк-

цiй_стax<yBal{ня в Hayковo-виpoбничoмy пiдпpисмствi <<Бyлкo}IсTpyкцiо;
13. Cтеценкy C.П., ПPoф., зaв. кaф. екoнoмiки буьiвницTBa - сTaxry-

Ba}IнЯ y ФiнaнсoBoМy yпpaвлiннi депapтaMеIITy КMДA;
|4. oсипoвy o.Ф., Пpoф.кaф. бyдiBrЛЬниx TеxIIoЛoГiй _ стaжyBal{нЯ

в Hayкoвo-ДoслiДнoмy iнститyтi бyдiBеЛЬнoГo виpoбництвa;
15. Лепськiй Л.A., дoц. кaф. булiвель}Il.tx Texlloлoгiй - сTa)кyBaIIнЯ B

Hayкoвo-.цoслiДнoмy iнститyтi 6yдiвелЬнoГo виpобництвa;
16. Чеpтковy o.Ю., дoц. кaф. бy.Цiвельниx Tеxнoлогiй _ сTa)кyBaНъIЯ

в Hayкoвo-.цoслi.цномy iнститyтi бyдiBельнoГo виpoбництвa;
|7. Tyгalo o.A., Пpoф., зaв. кaф. opгaнiзaцii i yпpaвлiння бyлiвництвa

- сТaжyBaIII{я B Hayкoвo-ДoслiДнoмy iнститyтi бyлiвельнoгo виpoбництвa;
18. opишенкy B.B., aс. кaф. opгaнiзaцiТ i yпpaвлiння бyдiвницTBa .

стDкyBaIIня в HayкoBo-.цocлiднoмy iнститyтi бyлiвельнoгo виpoбництвa;
19. Линy B.M., ПPoф., зaв. кaф. екoномi.rнoТ теоpii, oблiкy Ta oПo.цaT-

кyBaIIня _ сTaжyBaIlня в AкaдемiТ пpaui, сoцiaльниx вi.цнoсин i тypизмy;
20. Гaмaн Г.B., дoц. кaф. екoнoмiчнoT теоpii, oблiкy Ta oПoДaTкyBaII-,)



I{я _ сTaxtyBaнI{я в Aкa.цемii пpaцi, сoцiaльних вiДнoсин i тypизмy;
2|. Caвенкy B.I., Дoц. кaф. оpгaнiзaцiТ i yпpaвлiння бyдiвницTвa -

сTaжyBaння в HayкoBo-.цoсЛiднoшry iнститyтi бyлiвельHoгo виpoбницTBa' кyp.
си пi.цвищeння квaлiфiкaцiТ КHУБA <<IнoзеМнa МoBa (нiмецькa)>;

22. Жoвнip o.М., вик. кaф. yкpaiнoзнaBсTвa - кypси пi.цвищення
квaлiфiкaцiТ кI{УБA <<Кoмп'roтеpнi TеxнoЛoГiТ тестyвaнIIЯ Ta дистaнцiйногo
нaBЧaI{ня)>:

2з. Кapi I.{., aс. кaф. бyдiвельнot меxaнiки - кypси пi.цвищеннЯ кBa.
лiфiкaцii КHyБA <<Кoмп'тoтepнi TеxItoJIoГiТ тестyвaннЯ Ta.цистaнцiйногo нa-
Bчa}IнЯ);

24. Кyлик М.M., aс. кaф. екoнoмiки бyдiвницTBa . кypси пiдвищення
квaлiфiкaцii КHУБA <Кoмп' roтеpнi Tеxl{oЛoГiТ тестyвaнIIя Ta Дистaнцiйнoго
нaBчaHн,l));

25. Hiлoвy o.o., пpoф. кaф. мeтaлеBих i деpев'яних кoHсщyкцiй .
кypси пi.цвищення квaлiфiкaцiТ КнУБA <<oснoви iнфopмaцiйниx TеХIIoЛo-
Г1и);

26.
.цoкTopa фiлoсoфiТ(кaндидaTa екoнoмiчниx нayк);

Цифpi T.Ю. дoц. кaф. екoнoмiки бyдiвницTBa- зaxисT дисеpтaцii

27. Toнкaчесвy Г.M., Пpoф.' зaв. кaф бyдiвельних тexнoлoгiй -
мiжнapoдний сеpтифiкaт сTax(yBaI{ня Gеobit. Pangеa fеaturing AGH Univеr-
sity of Sсiеnсе and Тесhnolоgy, Jagiеllonian Univеrsity in Krakow , Wroсlaw
Univеrsity оf Sсiеnсе and Tесhnology (Poland;

31.Toнкaчеeвy B.Г.,aс кaф. МеT€LГIеBиx i деpев'Яниx кoIIсTpyкцiй - мilк-
нapoдний сеpтифiкaT сTaжyBaнIIя Gеobit- Pangеa fеaturing AGF{ Univеrsity
of Sсiеnсе and Tесhnology, Jagiеllоnian University in Krakow , Wroсlaw Uni-
vеrsity of Sсiеnсе and Тесhnology (Poland);

32. oмелЬЯHeIIкo o.П., дoц. кaф. екoнoмiчнoi теopii, oблiкy i ayдитy.-
кypси пiдвищення квaлiфiкaцii КHУБA <<Iнoземнa МoBa (нiмецькa)>;

33. Гyсapoвiй Л.B.,,ЦoЦ. кaф еконoмiки бyдiвництвa -фaxoBе сTaжy-
BaI{ня y Haцiон€tлЬнoМy yнiвеpситетi xapuoBиx ТеxнoЛoГtЙ зa нaПpяМoМ
<CтpaxyвaIIHя тa безпекa жиTTrДiяльнoстi>>.

Бyлiвельнo.TехItoлoгiйчний фaкyльтет:

1. Гpеuaнrок B.Г., Пpoф., зaв. кaф xiмiТ - сеpтифiкaт <C1..raснi дoсяг-
HеHHя в нayЦi тa oсвiтi>> сTa)кyBaI{ня в м.HеTaIIЬя Iзpaiль;

2. КoнстaнтиIIoBсЬкoMy o.П., дoц. кaф. TеxнoлoгiТ виpoбниЦTBa бyдi-
BелЬниХ кoнсTpyкцiй i виpoбiв - сеpтифiкaтB2 з aнглiйськoТ мoви;

3. Ioдiчевiй o.П., доц. кaф. ToBapoзнaBсTBa i комеpuiйнoТ дiяльнoстi в
бyлiвниuтвi _ кypси пiДвищення квaлiфiкaцiТ кFIУБA <<Iнoземнa МoBa (нiме-
цькa)>;

4. Кaвеpинy К.o., aс. кaф. бyдiвельниx МaTеpiaлiв _ сTaжyBaHTIЯ в !П
<Hayкoвo. .цoслiДний i пpoекTнo- кollсTpyктopський iнститyт бyдiвельниx
мaтеpiaлiв i виpoбiв>;

5. Гaсaнy Io.Г., Пpoф. кaф. бyдiBелЬHиx мaтеpiaлiв _ стax<yBal{ня B



Apхiтeкrypний фaкyльтеT:

1. Пiдгopний I.o., дoц.кaф. oсHoB apxiтектypи i apxiтекTypl{oГo пpoек-
TyBaIIня;

2. Aбpaмовa М.П., сT.. BикJI. кaф. мiстoбyдyвaння;
З. BiвДенкo Io.M., aс. apxiтекTyp}IoГo пpoекTyBa}IнЯ цивiльниx бyдi-

BелЬ i спopyлl
4. Meльник B.I., ,цoц. кaф. apхiTекTypниХ Кoнстpyкцiй;
5. Мaлинoвський B.A., дoц.кaф. pисyнкa i хсивoписy;
6. Пpигoдa Л.Г., дoц. кaф. pисyнкa i хсивoписy;
7. Coтниченкo A.B., доц.кaф. pисyнкa i lкивoписy;

9. Чеpнявський B.Г. Пpoф. apxiтектypнoГo ПpoекTyBaI{ня цивiльниx
0yд1BeЛь 1сПopy'ц;

Pектo П.M.Кyлiкoв
Т

Пpoект нaкflф h.tb}Ёdtшi'П la
Haчaльник TiЬiAif,fКi."ii., i.i

8. IIIеrшyкoвa C.B., дoц. кaф. лaндrпaфтноi apxiTекTypи.
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[.o.ЧеpниIIIеB
A.B.IШпaкoв
Г.C.IIетpеHкo
I.O.Cеменцoвa
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