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державного університету, Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління. 

4. Макаренку В. Д., проф. каф. водопостачання та водовідведення – стажування у ПраАТ 
«Укрводпроект». 

5. Пановій О. В., доц., зав. каф. фізики – свідоцтво про підвищення кваліфікації у 
Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. 

6. Франчуку Ю. Й., асист. каф. теплогазопостачання та вентиляції – курси підвищення 
кваліфікації КНУБА «Іноземна мова (англійська)». 

7. Шаманському С. Й., проф. каф. водопостачання та водовідведення – участь у 
міжнародному начальному проєкті «Modern challenges and instruments for improving 
professional activity of academic staff» (Turkey), сертифікат. 

 
Факультет урбаністики і просторового планування 

1. Кострубіцькій А. В., доц. каф. політичних наук і права – стажування у ГО «Асоціація 
народних депутатів України». 

 
 
1.2. Науково-педагогічних працівників, які не завершили навчання, відрахувати з курсів 
підвищення кваліфікації без права на отримання встановленого зразка: 
 
1. Заїку А. М., асист. каф. нарисної геометрії та інженерної графіки. 
2. Григорчука В. І., асист. каф. нарисної геометрії та інженерної графіки. 
3. Венедиктову Г. О., асист. каф. архітектурних конструкцій. 
4. Плотнікову Л. Ф., доц. каф. мовної підготовки і комунікації. 
5. Носенко Г. А., доц. каф. містобудування. 
 
 
1.3. Перенести терміни професійного розвитку (підвищення кваліфікації, стажування) 
науково-педагогічним працівникам університету, прізвища яких були зазначені в план-
графіку на 2021–2022 н.р., у зв’язку епідеміологічною ситуацією, воєнним станом в країні 
або достроковим підтвердженням професійного розвитку, за списком: 
 

Архітектурний факультет 
1. Булах І. В., проф. каф. дизайну архітектурного середовища – наказ від 27.05.2021 № 482/1. 
2. Гарбар М. В., доц. каф. дизайну архітектурного середовища – наказ від 30.06.2017 № 258. 
3. Голубу А. А., доц. каф. ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури – наказ від 

30.06.2021 № 608/1. 
4. Григорчуку В. І., асист. каф. нарисної геометрії та інженерної графіки – наказ від 

11.07.2018 № 285. 
5. Заїці А. М., асист. каф. нарисної геометрії та інженерної графіки – наказ від 11.07.2018 

№ 285. 
6. Казимірському В. Б., доц. каф. ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури – 

наказ від 30.06.2021 № 608/1. 
7. Ковальчук К. К., доц. каф. інформаційних технологій в архітектурі – наказ від 03.11.2021 

№ 1030/1. 
8. Куцевичу В. В., проф., зав. каф. архітектурного проектування цивільних будівель і 

споруд – наказ від 30.06.2016 № 292. 
9. Маркману П. Ф., доц. каф. дизайну архітектурного середовища – наказ від 30.06.2016 

№ 292. 
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10. Ніканорову С. О., доц. каф. основ архітектури та архітектурного проектування – наказ 
від 30.06.2016 № 292. 

11. Ольховській О. В., доц. каф. дизайну архітектурного середовища – наказ від 30.06.2017 
№ 258. 

12. Панченко О. О., доц. каф. теорії архітектури – наказ від 11.07.2018 № 285. 
13. Серьогіну Ю. І., проф. каф. основ архітектури та архітектурного проектування – наказ 

від 30.06.2017 № 258. 
14. Стецюк І. І., доц. каф. інформаційних технологій в архітектурі – наказ від 30.06.2021 

№ 608/1. 
15. Третяку М. Е., доц. каф. містобудування – наказ від 30.06.2017 № 258. 
16. Чернятевич Н. Г., асист. каф. дизайну архітектурного середовища – наказ від 30.06.2017 

№ 258. 
17. Шебек Н. М., проф. каф. містобудування – наказ від 21.10.2020 № 914/1. 
                          

Будівельний факультет 
1. Білику А. С., доц. каф. металевих і дерев’яних конструкцій – наказ від 18.05.2016 № 226. 
2. Білику С. І., проф., зав. каф. металевих і дерев’яних конструкцій – наказ від 18.05.2016 

№ 226. 
3. Бойку І. П., проф., зав. каф. геотехніки – наказ від 30.06.2016 № 292. 
4. Гаврилюку О. В., асист. каф. геотехніки – підвищення кваліфікації немає. 
5. Гончаренко М. В., доц. каф. будівельної механіки – наказ від 18.05.2016 № 226. 
6. Запєчній Ю. О., доц. каф. економіки будівництва – наказ від 27.05.2021 № 482/1. 
7. Іванченку Г. М., декану, проф. каф. будівельної механіки – наказ від 30.06.2021 № 608/1. 
8. Кулікову П. М., ректору, проф. каф. економічної теорії, обліку і оподаткування – наказ 

від 11.07.2018 № 285. 
9. Кушніренку М. Г., доц. каф. будівельної механіки – наказ від 30.06.2021 № 608/1. 
10. Личу В. І., проф., зав. каф. економічної теорії, обліку і оподаткування – наказ від 

05.07.2019 № 629/1. 
11. Малишеву О. В., доц. каф. геотехніки – наказ від 03.11.2021 № 1030/1. 
12. Молодіду О. С., проф. каф. будівельних технологій – наказ від 23.12.2021 № 1241/1. 
13. Мостовенку О. О., доц. каф. економічної теорії, обліку і оподаткування – наказ від 

30.06.2017 № 258. 
14. Носенку В. С., доц. каф. геотехніки – наказ від 30.06.2016 № 292. 
15. Оліферуку С. А., ст. викл. каф. економіки будівництва – наказ від 27.05.2021 № 482/1. 
16. Петренку Е. Ю., доц. каф. геотехніки – наказ від 30.06.2016 № 292. 
17. Підлуцькому В. О., доц. каф. геотехніки – наказ від 30.06.2017 № 258. 
18. Чебанову Л. С., доц. каф. будівельних технологій – наказ від 30.06.2017 № 258. 
 

Будівельно-технологічний факультет 
1. Куліченку В. А., доц. каф. хімії – наказ від 30.06.2017 № 258. 
2. Лаповській С. Д., проф. каф. будівельних матеріалів – наказ від 01.07.2020 № 528/1. 
3. Романенко О. В., доц. каф. товарознавства та комерційної діяльності в будівництві –

наказ від 03.11.2021 № 1030/1. 
 

Факультет автоматизації і інформаційних технологій 
1. Бушуєвій В. Б., доц. каф. управління проєктами – наказ від 30.06.2017 № 258. 
2. Гончаренко Т. А., доц. каф. інформаційних технологій – наказ від 30.06.2017 № 258. 
3. Єрукаєву А. В., доц. каф. інформаційних технологій – наказ від 30.06.2021 № 608/1. 
4. Ізмайловій О. В., доц. каф. кібербезпеки та комп’ютерної інженерії – наказ від 30.06.2017 

№ 258. 
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5. Калениченку Р. А., доц. каф. професійної освіти – наказ від 30.06.2017 № 258. 
6. Корчовій Г. Л., доц. каф. професійної освіти – наказ від 01.12.2021 № 1033/1. 
7. Марченку О. А., доц. каф. будівельних машин – наказ від 30.06.2021 № 608/1. 
8. Пристайлу М. О., доц. каф. будівельних машин – наказ від 30.06.2021 № 608/1. 
9. Русану І.В., декану, проф. каф. будівельних машин – наказ від 05.05.2021 № 392/1. 
10. Терентьєву О. О., проф., зав. каф. інформаційних технологій проектування та прикладної 

математики – підвищення кваліфікації наказ від 05.05.2021 № 392/1. 
11. Теренчук С. А., доц. каф. інформаційних технологій проектування та прикладної 

математики – наказ від 02.02.2021 № 97/1. 
12. Хроленку В. М., доц. каф. кібербезпеки та комп’ютерної інженерії – наказ від 18.05.2016 

№ 226. 
13. Шаленку В. О., доц. каф. професійної освіти – наказ від 30.05.2021 № 482/1. 
 

Факультет геоінформаційних систем  управління територіями 
1. Дем’яненку Р. А., доц., зав каф. інженерної геодезії – наказ від 30.06.2017 № 258. 
2. Зіборову В. В., доц. каф. геоінформатики і фотограмметрії – наказ від 30.06.2017 № 258. 
3. Катушкову В. О., проф. каф. геоінформатики і фотограмметрії – наказ від 30.06.2017 

№ 258. 
4. Квартич Т. М.,  асист. каф. геоінформатики і фотограмметрії – наказ від 30.06.2017 

№ 258. 
5. Кульмичу О. Й., проф. каф. інженерної геодезії – наказ від 05.07.2019 № 629/1. 
6. Лапаню І. О., асист. каф. землеустрою і кадастру – наказ від 30.06.2017 № 258. 
7. Медведському Ю. В., доц. каф. інженерної геодезії – наказ від 30.06.2017 № 258. 
8. Нестеренко О. В., декану, доц. каф. геоінформатики і фотограмметрії – наказ від 

05.07.2019 № 629/1. 
9. Петровій Т. І., доц., зав. каф. мовної підготовки і комунікації – наказ від 30.06.2017 № 258. 
10. Письменник О. В., ст. викл. каф. фізичного виховання і спорту – наказ від 30.06.2017 

№ 258. 
11. Плотніковій Л. Ф., доц. каф. мовної підготовки і комунікації – наказ від 18.05.2016 

№ 226. 
12. Рєпіній  І. Ю., ст. викл. каф. мовної підготовки і комунікації – наказ від 18.05.2016 № 226. 
13. Шульцу Р. В., проф. каф. інженерної геодезії – наказ від 30.06.2017 № 258. 
 

Факультет інженерних систем та екології 
1. Жуковій О. Г., доц. каф. охорони праці та навколишнього середовища – наказ від 

03.11.2021 № 1030/1. 
2. Петренку О. С., доц. каф. водопостачання та водовідведення – наказ від 30.06.2017 № 258. 
3. Шишиній М. О., асист. каф. теплогазопостачання та вентиляції – наказ від 05.07.2019 

№ 629/1. 
 
 
1.4. Науково-педагогічні працівники, прізвища яких були зазначені у план-графіку, що не 
пройшли підвищення кваліфікації або стажування у зв’язку зі звільненням з роботи: 
 

Архітектурний факультет 
1. Гермаш К. М., доц. каф. нарисної геометрії та інженерної графіки. 
2. Мітіна В. О., проф. каф. філософії. 
3. Сазонов К. О., проф. каф. інформаційних технологій в архітектурі. 
4. Цвіркун О. Б., асист. каф. теорії архітектури. 
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Будівельний факультет 
1. Баженов В. А.. проф. каф. будівельної механіки. 
2. Гончаров В. В., доц. каф. економічної теорії, обліку і оподаткування. 
3. Малець Н. О., асист. каф. будівельних технологій. 
4. Предко Ю. М., доц. каф. теоретичної механіки. 
5. Савйовський В. В., проф. каф. будівельних технологій. 
6. Сахаров В. О., проф. каф. геотехніки. 
7. Соловей Д. А. доц., каф. будівельних технологій. 
8. Філіппова Н. В., асист. каф. економічної теорії, обліку і оподаткування. 
9. Чеверда П. П., доц. каф. будівельної механіки. 
10. Шишов О. В., проф. каф. будівельної механіки. 
11. Шпинда В. В., асист. каф. металевих і дерев’яних конструкцій. 
12. Юрченко Ю. О., доц. каф. економічної теорії, обліку і оподаткування. 
 

Будівельно-технологічний факультет 
1. Півень Н. М., ст. викл. каф. товарознавства та комерційної діяльності в будівництві. 
2. Рижанкова Л. М., ст. викл. каф. технології будівельних конструкцій і виробів. 
 

Факультет автоматизації і інформаційних технологій 
1. Кучанський О. Ю., доц. каф. кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії. 
2. Лобков Я. Ю., ст. викл. каф. машин і обладнання технологічних процесів. 
3. Федусенко О. В., доц. каф. інформаційних технологій. 
 

Факультет геоінформаційних систем  управління територіями 
1. Безпала Л. М., викл. каф. мовної підготовки і комунікації. 
2. Войтенко С. П., проф. каф. інженерної геодезії. 
3. Євсюкова Т. В., ст. викл. каф. фізичного виховання і спорту. 
4. Кіндибалюк А. Ю., доц. каф. вищої математики. 
5. Якимів Я. М., доц. каф. вищої математики. 
 

Факультет інженерних систем та екології 
1. Бурлай В. А., асист. каф. водопостачання та водовідведення. 
2. Дмитроченкова Е. І., доц. каф. теплогазопостачання та вентиляції. 
 

Факультет урбаністики і просторового планування 
1. Плотнікова Д. І., асист. каф. міського господарства. 
 
 


