
ПОТОЧНІ СПРАВИ:
1. Про затвердження «Положення про стратегічну раду при ректорі КНУБА»

Доповідач: ректор, проф. Куліков П.М.
2. Про затвердження «Положення про подвійні дипломи в КНУБА»

Доповідач: проректор з міжнародних зв’язків, проф. Бондар О.А.
3. Про затвердження «Положення про індивідуальний навчальний план

здобувачів вищої освіти КНУБА»
4. Про перезатвердження освітніх програм у зв'язку зі змінами:

Спеціальність: 125 «Кібербезпека та захист інформації»
- Освітня програма: ОПП «Безпека інформаційних і комунікаційних

систем» першого (бакалаврського) освітнього рівня
- Освітня програма: ОПП «Безпека інформаційних і комунікаційних

систем» другого (магістерського) освітнього рівня
Спеціальність: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології
та робототехніка»
- Освітня програма: ОПП «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані

технології» першого (бакалаврського) освітнього рівня
- Освітня програма: ОПП «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані

технології» другого (магістерського) освітнього рівня
Спеціальність: 051 «Економіка»
- Освітня програма: ОПП «Економіка підприємства» першого

(бакалаврського) освітнього рівня
Спеціальність: 145 «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика»
- Освітня програма: ОПП «Відновлювані джерела енергії та

гідроенергетика» першого (бакалаврського) освітнього рівня
5. Щодо присвоєння грифу КНУБА підручнику «Архітектурне проєктування

житла» для здобувачів спеціальностей 191 «Архітектура та
містобудування», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація». Автор: В. П. Король. Видання за власні кошти.

6. Щодо присвоєння грифу КНУБА навчальним посібникам:
- «Гроші та кредит» для здобувачів спеціальностей 051 «Економіка», 071

«Облік і аудит», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 242 «Туризм».
Автори: Стеценко С.П., Титок В.В., Лисиця Н.В., Мацапура О.В.
Видання за власні кошти.

- "Маркетингові дослідження" для здобувачів спеціальності 075
"Маркетинг". Автори: П.В. Захарченко, А.А. Самойленко, А.В. Кулік,
І.Ю. Кутліна. Видання за власні кошти.

- «Промисловий маркетинг в будівництві» для здобувачів
спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», 073 «Менеджмент». Автори: С.М. Марченко, П.В.
Захарченко. Видання за кошти КНУБА.



- «Психологія бізнесу» для здобувачів спеціальностей 073
«Менеджмент» та 051 «Економіка підприємництва». Автори:
Р.А.Калениченко, А.С. Коханець, О.О. Нежинська. Видання за власні
кошти.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи, доц. Шпаков А.В.

7. Про видання монографій:
- «Основи несучої здатності інженерних конструкцій». Автори:
Макаренко В.Д., Чигиренець О.Е., Чепелюк О.В., Войтович О.А., ін.

- «Результати досліджень систем автоматизованого керування
стрічкового конвеєера працюючого зі змінною довжиною
транспортування». Автори: Гаврюков О.В., Назаренко І.І.,
Суглобов В.В.

8. Рекомендація до видання науково-технічних збірників:
Категорія «Б»:
- «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», вип. 65, 66, 2023.
- «Екологічна безпека та природокористування», вип. 1 (45), 2023.

9. Про затвердження тем кандидатських дисертаційних робіт.
10.Про призначення керівником наукового гуртка «Будмайстерклас» доцента

каф. організації та управління будівництвом Дубинки Олександра
Володимировича.
Доповідач: Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку,
доц. Ковальчук О.Ю.

11.Про затвердження «Положення про приймальну комісію КНУБА».
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Кравчук О.А.

12.Про визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників КНУБА з додатком.
Доповідач: начальник центру з питань забезпечення якості освіти КНУБА,
доц. Пристайло М.О.


