
ВІДОМОСТІ  
про якісний склад групи забезпечення спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

галузі знань 18 «Виробництво та технології» 
 
№

Прізвище, ім’я,
по

батькові
викладача

Наймену-
вання

посади

 Найменування
закладу, який

закінчив
викладач, рік
закінчення,

спеціальність,
кваліфікація

згідно з
документом про

вищу освіту*

Науковий
ступінь, шифр і
найменування

наукової
спеціальності,

тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно, або

категорія,
педагогічне

звання

Найменування навчальних
дисциплін, які закріплені за

викладачем, та кількість
лекційних годин з кожної

навчальної
дисципліни

Відомості про підвищення
кваліфікації

викладача (найменування
закладу, вид документа, тема, дата

видачі)

Примітки**

1 Мілейковський
Віктор
Олександрович

Професор
кафедри 
теплога-
зопоста-
чання і 
вентиля-
ції Київ-
ського на-
ціональ-
ного уні-
верситету
будівниц-
тва і архі-
тектури

Київський націо-
нальний універ-
ситет будівниц-
тва і архітектури,
1999 р., спеціаль-
ність «теплогазо-
постачання і вен-
тиляція та охоро-
на повітряного 
басейну», квалі-
фікація:
«інженер-буді-
вельник»

Доктор техніч-
них наук зі спе-
ціальності 
05.23.03 – вен-
тиляція, осві-
тлення та тепло-
газопостачання 
від 
26.11.2020 р., 
тема дисертації
«Енергоефек-
тивне форму-
вання мікроклі-
мату на основі 
розробленої те-
орії макрострук-
тури турбулент-
них течій».

Професор кафе-

1.Аеродинаміка вентиляції  (144
«Теплоенергетика», 192  «Бу-
дівництво та цивільна інжене-
рія») – 68 год.
2. Вентиляція  (192  «Будівни-
цтво та цивільна інженерія») – 
32 год.
3. Вентиляція та охолодження  
(192  «Будівництво та цивільна 
інженерія»)  – 10 год.
4. Експериментальні досліджен-
ня (192  «Будівництво та ци-
вільна інженерія») – 15 год.
5. Інтелектуальні системи уп-
равління мікрокліматом (192  
«Будівництво та цивільна інже-
нерія») – 16 год.
6. Інформаційне моделювання 
(192  «Будівництво та цивільна 
інженерія») – 8 год.

1. Міністерство освіти і науки Украї-
ни, присвоєно науковий ступінь док-
тора технічних наук, диплом 
ДД № 010466 від 26.11.2020 р.

2. Міністерство освіти і науки Украї-
ни. Присвоєно вчене звання професо-
ра кафедри теплогазопостачання і 
вентиляції Київського національного 
університету будівництва і архітекту-
ри, атестат АП № 002906 від 
29.06.2021 р.

3. Академія цифрового розвитку.
Пройшов базовий рівень курсу “Циф-
рові інструменти GOOGLE для осві-
ти” з 25 липня до 07 серпня  2022 р. 
обсягом 30 академічних годин
(1 кредит ESTS). Сертифікат 
№GDTfE 01-10395

П. 1, 2, 3, 5, 
6, 8, 10, 12, 
14, 19 лі-
цензійних 
умов



дри теплогазо-
постачання і ве-
нтиляції Київ-
ського націо-
нального уні-
верситету будів-
ництва і архі-
тектури.

7. Інформаційні моделі проєкту-
вання (192  «Будівництво та ци-
вільна інженерія») – 18 год.
8. Математичні методи вирі-
шення інженерних задач (192  
«Будівництво та цивільна інже-
нерія») – 22 год.
9. Методи оптимізації функцію-
вання систем ТГПВ (192  «Бу-
дівництво та цивільна інжене-
рія») – 20 год.
10. Системи формування мікро-
клімату споруд різного призна-
чення (192  «Будівництво та ци-
вільна інженерія») – 2 год.
11.Теплофізичний експеримент 
(192  «Будівництво та цивільна 
інженерія») – 10 год.
12.Фізико-математичне моде-
лювання  (192  «Будівництво та 
цивільна інженерія») – 15 год.

4. Академія цифрового розвитку.
Пройшов середній рівень курсу “Ци-
фрові інструменти GOOGLE для ос-
віти” з 08 серпня до 14 серпня  2022 
р. обсягом 15 академічних годин
(0,5 кредитів ESTS). Сертифікат 
№GDTfE 01-С-10604

5. Академія цифрового розвитку.
Пройшов поглиблений рівень курсу 
“Цифрові інструменти GOOGLE для 
освіти”  з 15 серпня  до 21 серпня  
2022 р. обсягом 15 академічних годин
(0,5 кредитів ESTS). Сертифікат 
№ GDTfE 01-П-03440

2 Волошкіна
Олена
Семенівна

Професор-
ка кафедри
технологій 
захисту 
навколиш-
нього сере-
довища та 
охорони 
праці Київ-
ського на-
ціонально-
го універ-
ситету бу-
дівництва і

Московський ін-
женерно-будівель-
ний інститут ім. 
Куйбишева, 
1977 р. (Нова наз-
ва: Московський 
державний універ-
ситет будівництва
та архітектури).
Кваліфікація за 
дипломом: Інже-
нер-гідротехнік

Докторка техніч-
них наук за спе-
ціальністю 
21.06.01 – «Еко-
логічна безпека».
Тема: «Наукове 
обґрунтування 
прогнозу стану 
річкових басей-
нів України і ме-
тоди його оцін-
ки».

Професорка по 

1. Екологічна безпека (101 – 
«Екологія») – 58 год.
2. Екологічне управління та пла-
нування у зеленому будівництві 
(183 – Технології захисту навко-
лишнього середовища) – 26 год.
3. Екологія (122 – комп’ютерні 
науки; 126 – інформаційні систе-
ми і технології) – 20 год.
4. Застосування ВІМ-технологій 
в екологічній діяльності (101 – 
«Екологія») – 2 год.
5. Збалансоване природокористу-
вання (101 – Екологія) – 38 год.

1.Головний навчально-методичний 
центр Держпраці.
Навчання за програмою для виклада-
чів з охорони праці вищих навчальних 
закладів та навчальних центрів і пере-
вірку знань законодавчих актів з охо-
рони праці, гігієни праці, надання пер-
шої допомоги потерпілим, електробез-
пеки, пожежної безпеки.
Посвідчення: № 128-21-8 від 
09.04.2021 р.

2.Організація Об’єднаних Націй.
Програма із відновлення та розбудови 

П. 1, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 14, 
20 ліцензій-
них умов



архітекту-
ри

кафедрі охорони 
праці та навко-
лишнього
середовища.

6. Методика наукових дослi-
джень (101 – Екологія) – 12 год.
7. Раціональне природокористу-
вання та ресурсозбереження (183
– Технології захисту навколиш-
нього середовища) – 40 год.
8. Стратегії сталого розвитку бу-
дівельної галузі в умовах кліма-
тичних змін (183 – Технології за-
хисту навколишнього середови-
ща) – 30 год.

миру. Місцеве самоврядування та ре-
форма з децентралізації влади в Украї-
ні. Програма серії онлайн-тренінгів 
(30.07.21 – 29.10.21 «Вплив змін клі-
мату на здоров’я населення в умовах 
пандемії Covid-19. Екологічні проєкти 
на регіональному рівні» (120 год). 
Сертифікат від 30.10.2021, 
Северодонецьк.

3.  Petro Mogila Black Sea National Uni-
versity, Mykolaiv, Ukraine.
Certificate # 116-09-11/2021 The Inter-
national Forum “Climate Change & Sus-
tainable Development: New Challenges 
of the Century” (0,6 Credits ECTS).

4. Європейська комісія.
Tренінг (онлайн) за проєктом Eras-
mus+ ClimEd з Компетентнісного під-
ходу до розроблення навчальної про-
грами для кліматичної освіти (3,0 
CreditsECTS).19/04/2021-12/05/2021. 
Категорія сертифіката, з відзнакою, 
проєкт Erasmus+ ClimEd “Багаторівне-
ва освіта та професійне навчання з пи-
тань кліматичних послуг, адаптації до 
змін клімату та їх пом’якшення в ло-
кальному, національному та регіональ-
ному масштабах” (619285-EPP-1-2020-
1-FI-EPPKA2-CBHE-JP).

5. University of Finance, Business and 
Entrepreneurship. Sofia, Bulgaria



Certificate: participated in internship on 
«Modern Teaching Methods and Innova-
tive Technologies in Higher Education: 
European Experience and Global Trend» 
26 January 2021 – 26 April 2021.

6. Академія цифрового розвитку 
«Можливості YOUTUBE для освіти» 
29 червня 2022 р, 0.07 кредитів.

7. Академія цифрового розвитку 
«Цифрові інструменти GOOGLE для 
вищої освіти» 23 червня 2022 р. 0.07 
кредитів.

3 Кордуба
Ірина
Богданівна

Доцентка 
кафедри 
технологій 
захисту 
навколиш-
нього сере-
довища та 
охорони 
праці Київ-
ського на-
ціонально-
го універ-
ситету бу-
дівництва і
архітекту-
ри

Тернопільський 
Державний педа-
гогічний інститут 
(Нова назва: Тер-
нопільський  наці-
ональний педаго-
гічний універси-
тет ім. В. Гнатю-
ка), 1996 р.;
спеціальність: біо-
логія природо-
знавство, еколо-
гія;
кваліфікація:  учи-
тель біології при-
родознавства та 
екології

Кандидатка тех-
нічних  наук зі 
спеціальності 
21.06.01 – «Еко-
логічна безпека».
Тема дисертації: 
«Прогнозування 
наслідків впливу 
смерчів і земле-
трусів на еколо-
гічну безпеку во-
дойм, забрудне-
них радіоактив-
ними речовина-
ми».

1. Безпека життєдiяльностi та 
екологiя (193 «Геодезія та земле-
устрій») – 14 год.
2. Екологія (015.01 «Професійна 
освіта. Будівництво»; 15.10 
«Професійна освіта. Комп’ютер-
ні технології»; 015.11 “Професій-
на освіта. Машинобудування) – 
16 год.
3. Екологія та безпека життєді-
яльності (071 – «Облік і оподат-
кування»; 144 – «Теплоенергети-
ка»; 185  – «Нафтогазова інжене-
рія та технології»; 192 – «Будів-
ництво та цивільна інженерія») –
44 год.
4. Основи екологiї (193 «Геодезія
та землеустрій») – 2 год.

1. University of Finance, Business and 
Entrepreneurship. Sofia, Bulgaria.
Certificate: participated in internship on 
«Modern Teaching Methods and Innova-
tive Technologies in Higher Education: 
European Experience and Global Trend»,
26 January 2021 – 26 April 2021.

2. Академія цифрового розвитку.
«Можливості YOUTUBE для освіти» 
29 червня 2022 р, 0.07 кредитів.

3. Академія цифрового розвитку.
«Цифрові інструменти GOOGLE для 
вищої освіти» 23 червня 2022 р. 0.07 
кредитів.

П. 1, 3, 4, 10 
ліцензійних 
умов


