
                                                      
 

  

 

Біографія  

   

Особиста інформація  

Прізвище, ім’я, по батькові Гольченко Микола Федорович 

Телефон Моб: +38 095 465 28 75 

Електронна пошта holchenko.N@gmail.com 

Дата народження 06.11.1950 

Посада Старший викладач кафедри будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних 
споруд будівельного факультету 

Освіта і навчання  

Дати 1965-1969 

Кваліфікація Диплом техніка-будівельника 

Основні предмети /              професійні 
навички 

Технологія, організація будівельного виробництва, економіка і планування в будівництві 

Назва та адреса установи Сумський будівельний технікум 

Рівень в національній або міжнародній 
класифікації 

Диплом техніка-будівельника 

  

Дати 1971-1977 

Кваліфікація Інженер-будівельник по спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» 

Основні предмети /              професійні 
навички  

Технологія, організація будівельного виробництва, економіка і планування в будівництві 

Назва та адреса установи Харківський інженерно-будівельний інститут, м.Харків, вул.Сумська. 40 

  

Науково-педагогічна діяльність  

Дати 01.09.2011 – теп. час 

Посада Старший викладач 

Головна діяльність і відповідальність Освітня і наукова діяльність в сфері технології та організації будівельного виробництва 

Назва та адреса установи СНАУ, Суми, Сумбуд 

Вид бізнесу або сектора Сектор будівництва 

  

Особисті навички й компетентність Активність, комунікабельність, лояльність, чесність, відповідальність, цілеспрямованість, 
енергійність, товариськість 

Рідна мова Українська мова 

Інші мови Російська, німецька 



Самооцінка 

 
Європейський рівень 

 

Німецька мова 
 

Російська мова   
 

 
 

Розуміння Розмова Писання 

Слухання Читання 
Розмовне 

сприйняття 
Розмовна подача 

 

А1 Elementary А1 Elementary А1 Elementary А1 Elementary А1 Elementary 

В2 
Незалежний 
користувач 

В2 
Незалежний 
користувач 

В2 
Незалежний 
користувач 

В2 
Незалежний 
користувач 

В2 
Незалежний 
користувач 

 

Соціальні навички і компетентність Комунікабельний, відповідальний, ефективно й енергійно працюю в команді і як командний 
гравець, і на позиції лідера.  

Організаційні навички  Маю досвід  організації практичної підготовки студентів, відповідальний за організацію й 
ефективне проведення виробничої практики на підприємствах м.Суми   

Комп'ютерні навички Компетентний з   програм Microsoft Office, Avtocad, ABK-5 

Водійські права Категорія B 

Досвід іншої(не науково-
педагогічної роботи) 

 

Дати 1971-1977 

Посада Інженер виробничого відділу, заступник начальника виробничого відділу 

Головна діяльність і відповідальність Будівництво об’єктів житла та соцкульпобуту 

Назва та адреса установи БМУ «Культпобутбуд», м.Суми 

Вид бізнесу або сектора будівельний 

  

Дати 1977-1983 

Посада  начальник кошторисно-договірного відділу тресту 

Головна діяльність і відповідальність Будівництво об’єктів житла та соцкульпобуту 

Назва та адреса установи Трест «Сумжитлобуд», м.Суми  

Вид бізнесу або сектора будівельний 

Дати 1988-1994 

Посада заступник керуючого трестом «Сумжитлобуд» 

Головна діяльність і відповідальність Будівництво об’єктів житла та соцкульпобуту 

Назва та адреса установи Трест «Сумжитлобуд», м.Суми 

Вид бізнесу або сектора будівельний 

Дати 1994-2009 

Посада Директор комунального підприємства 

Головна діяльність і відповідальність Будівництво об’єктів житла та соцкульпобуту 

Назва та адреса установи Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості 

Вид бізнесу або сектора Будівельний 

Підвищення кваліфікації за останні 
5 років 

 

Співпраця з підприємствами за 
останні 5 років 

Навчально – виробничий центр Сумської обласної ради (викладач) 
  

Найважливіші публікації за останні 5 
років 

 

Діяльність у спеціалізованих 
установах за останні 5 років 

 

Сфера наукових інтересів Обстеження будівельних конструкцій, будівель, споруд 



Дисципліни, що викладаються Технологія будівельного виробництва, Організація будівництва  

Список основних наукових та навчально-методичних праць, публікацій 

Назва 

Характер  роботи 
(стаття, тези, 

монографія та 
ін..) 

Вихідні дані (назва видання, 
сторінки, стайт, якщо 
електронне видання; 

вказати, якщо видання 
фахове) 

Співавтори 

    

    

    
 

 


