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l4lнlсТЕPсTBo oCBlТи I I{AУки yкpдiни

киiвський ндЦtotlAЛЬний унIвЕPсиTЕT

БУДIBHиЦTBA I AРхITE'IffyРи

I{AкAЗ

*,llЗ

З метotо B.цoскoн€rЛеI{H,I сисTеМи пiдвищення квa.пiфiкaцiТ кepiвниx i

педaгoгiнниx кa.цpiв Киiвськoгo нaцioнaльнoГo yнiвepситеry бyдiвництвa i

apxiтектypvI' Ha BикoнaннЯ нaк€tзy J\b254 вiд 27 яepвня 2017p. пpo ЗaTBеp-

Д)кенн,I ПЛaнy.|paфiкy пiдвищення квaлiфiкaцiТ Bиклa.цaчiв КHУБA нa 2017 _

2022 н.p. Ta ,вiдпoвiдIlo .цo Пoстaнoви Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи <,.{еякi

питaI{ня пiдвищeння квaлiфiкaцii пеДaгoгiчниx i HayкoBo-пeДaгoгiчн}tx пpa-

цiвникiв>> },lb800 вiд 2I.08.2019p' зa peзyЛЬTaToМ пiдвищення квaлiфiкaцiТ

BикJIa,цaЧtв у 20|9 poцi, зaTBеp.цх(енoГo Bченоro paдoю КI{УБA,- ПpoToкoЛ

J\Ъ29 вiд2З ЩУдня 20|9p.

HAКAЗУIO:

ЗapaХyвaTи пiдвищеннЯ квaлiфiкaцiТ вишraдaЧaМ Киiвськoгo нaцioн€tjlЬI{oГo

yнiвеpситетy бyдiBIIицTBa i apxiтектypи.

Бyлiвельний фaкyЛЬTеT:

1. Фiлiппoвiй н.B., aс. кaф. екoнoмiчнoТ теopiТ, облiкyi aУДИTу _ пiд.

BищеЕн,I квaлiфiкaцiiy Miхсpегioнaльнiй aкa,цемii yпpaвлiння пеpсoн€lJloМ ;

2. Лaвpiненкo Л.I., дoц. кaф. МeTaJIеBиx i дepев,ЯlнуIr' кol{сTpyкцiй -

мiжнapoдне сTDкyBaI{нЯ в Iнститyтi звapювaння. Cлoвенiя;

з. IПyпикy A.B., aс. кaф. метЫевиx i деpeв'Я:нИX кoIIсTpyкцiй. сТDI(y-

Ba}IнЯ в ToB <Apхiтектypне бrоpo o.BoлoдapськoТ>>;
I



4. Клисy М.B., дoц. кaф. оpгaнiзaцii i yпpaвлiння бyлiBIIицTBoМ - сTa-

x{yBa}Iня в ffi <Hayкoвo-.цoслiДний iнститyт бyдiвельнoгo виpoбницTBa);

5. flyбинцi o.B., aс. кaф. opгaнiзaцii i yпpaвлiння бyдiвницTBoМ . сTa.

жyBaI{ня в,.ф <<Hayкoвo-.цoслiДний iнститyт бyдiвельнoгo виpoбницTBD);

6. ПoгopельцеBy B.M., Пpoф. кaф. opгaнiзaцii i yпpaвлiння бyлiвницT-

BoМ . сTaжyBaIrня в,$I <<Hayкoвo..цoслi,цний iнстиryт бyдiвeльнoгo виpoбни-

цTBD);

7. Зaпeчнiй Ю.o., дoц. кaф. екoнoмiки бyдiвницTBa - мix<нapo'цнe

стaжyBal{ня y М. Pигa. Лaтвiя. IsМA Bussinеs Inсubator;

8. Iвaxненкo I.C., пpoф.кaф. МeHе.цxtМеIITy в виpoбництвi _ мix<нapoд-

нe сTaжyBaI{IUI y м. Pигa. Лaтвiя.IsМA Bussinеs Inоubator;

9. Белснкoвiй o.Io., дoц. кaф. екoнoмiки бyдiвницTBa _ мiя<нapo.цне

сTaжyBaIIня y м.Pигa. Лaтвiя. ISMA Bussinеs Inсubator;

10. .{иптaн T.B., дoц. кaф. геoтеxнiки _ кypси пi.цвищeння квa.гliфiкaцii

КHУБA <<Кoмп'toтepнi TеxнoЛoгii тeстyвaнн,l Ta.цистaнцiйнoгo IIaBчaннЯ)>;

11. Кoшoвiй I.C., aс. кaф. теopетичнoТ меxaнiки - кypси пiДвищeння

квaлiфiкaцiТ кнУБA <<oснови iнфopмaцiйниx теxнолoгiй>>;

12. lШaпourникoвiй I.o., aс. кaф. eкoнoмiки бyдiвництBa - кypcи пi.цви-

щенн'l квaлiфiкaцii кHУБA <<oснoви iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй>>;

t3. Pyбцoвiй o.C., Дoц. . кaф. екoнoмiки бyлiвниuTBa. кypси пiДви.

щення квa;riф iкaцiТ кHyБA <<oснoви iнф opмaц tЙниx теxнoлoгiй>> ;

|4. Мaкoвiй M.Г., сT. BикЛ. кaф. yкpaiнoзI{aBсTBa - кypси пiДвищеннЯ

квaлiфiкaцiТ КFIУБA <<oснoви iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй>>;

15. Гa.гriнськoмy o.М., Пpoф. кaф. opгaнiзaцii yпpaвлiння бyдiвницTBoМ

- сеpтифiкaт <<IntеrnationalFеdеration jf Consulting Еngеnеers>> , свiдoцTBo

ToB <Учбoвий цeнтp бyдiвельнoТ гa;lyзi>, свi.цoцтвo ToB tцш( <<eвpопpo-

ект)>, свiдoцтвo .[I HДI Бк <<ПpoектyBatlnЯ тa бyлiвництBo y сeйсмi.lниx pa-

йoнax Ta B скJIa.цниx iнженеpнo-Геoлoгiчниx yМoBaХ Укpaiни>>, свiдoцтвo

ToB (I{ПГIA ф axiвцiв iнтсинipингoвoТ .цiяльнo стi>.



15. I{ибoчкiнiй B.A., ac. pkIcУlнкy i rкивoПисy . кypси пi.цвищенHя кBa-

лi ф iкaцii кHyБA << oснови iнфopмaц tiтътиx тeхнoлoгiй>> ;

16. Cемиpoз H.Г., дoц. кaф. oсI{oB apxiтекrypи i apxiтrкTypнoГo Пpoек-

TyBaIIнЯ - мiжнapo.цне сTax(yBaIIтIЯ у Bищiй rшкoлi бiзнесy м.Нoвий Coн.r,

Пoльrцa.

ПiДгoтoвче вiддiлеEIIя

1. Бopисoвiй B.с., сT. Bик. - кypси пi.цвищення квaлiфiкaцii кHУБA

<<oснoви iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй>> ;

2. epмaкoвiй A.B., сT. Bик. . кypси пi.цвищення квaлiфiкaцiТ кнУБA

<<oснoви iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй>>.

Pектop П.M.Кvлiкoв

M.o.Пpистaйлo

[.o.ЧеpнишIеB

A.B.IIIпaкoв

I.o.CеменцoBa

Пpoeкт нaкЕrзy BнoсиTЬ:
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Haчaльник BЛAiПК

ПoгoДx<eнo:

Пеpшrий ПpopекTop

Haчaльник I{aBч€UIЬнoГo вiддiлy

Haчaльник юpиДичHoгo вiддilry


