
Київський національний 
університет будівництва 
і архітектури 
 
Кафедра інформаційних технологій 
 
ПРОТОКОЛ 
 
27.08.2022  №19 
Засідання кафедри 
 
Голова – Цюцюра С.В. 
Секретар – Єрукаєв А.В. 
Присутні: завідувач кафедри ІТ, д.т.н., професор Цюцюра С.В., доцент Цюцюра М.І., к.т.н., 
доцент Хроленко В.М., к.т.н., доцент Київська К.І., к.т.н., доцент Єрукаєв А.В., професор 
Білощицький А.О., к.т.н., доцент  Гончаренко Т.А., старший викладач Голенков В.Г., старший 
викладач Лященко Т.О., аспірант Костишина Н.В., аспірант Гончаренко Є.О., аспірант 
Нечипорук Р. С., аспірантка Нечипорук Ю.Ю., аспірант Данилишин С.М., оператор Карасьова 
Л.В., аспірант Никодюк Д.В., Філімонова О.Ю., Савенок Є.П., Мацієвський О.О. 
 
Запрошені: відсутні. 
 
Порядок денний: 
 
1. Про початок навчання. 
2. Про збори трудового колективу. 
3. Про змішану систему навчання. 
4. Про тренування цивільного захисту. 
5. Про робочі програми. 
6. Про вступні випробування. 
 
 
1. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про те, що навчання для 1 
курсу починається з 3 жовтня. 2,3 і 4 курси почнуть навчання з 1 вересня. 
 
ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 
 
ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 
 
2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про збори трудового 
колективу 31.08.22 об 11:00. Прохання попередньо о 10:00 зібратися на кафедрі в ауд. 371, щоб 
обговорити поточні справи. 
 
ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 
 
ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 
 
3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про те, що згідно наказу 
ректора буде змішана система навчання - лекційні онлайн, практичні офлайн в аудиторіях. 
Понеділок, вівторок - лекційні дні. Середа, четвер, п’ятниця - практичні дні. 
 
ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 



 
ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 
 
4. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про те, що 01.09.22р о 10:30 
відбудеться тренування цивільного захисту у облаштованих бомбосховищах. 
 
ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 
 
ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 
 
5. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про необхідність підписати 
робочі програми і підписані викласти на сайт. 
 
ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 
 
ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 
 
6. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про те, що з 29.08.22 по 
03.09.22 відбудуться вступні випробування до магістратури та аспірантури. 
 
ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 
 
ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 
 
 
 
 
 
 
 
Голова 
завідувач кафедри ІТ,  
д.т.н., професор         Цюцюра С.В. 
 
 
Секретар 
к.т.н., доцент кафедри ІТ        Єрукаєв А.В. 


