
Порядок денний 

засідання № 4 Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 17 квітня 2019 р. 

  

Початок: 15.00 Аудиторія 203 

 

1. Про затвердження програм іспитів на державну атестацію.  

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач:  

Мельник Ірина  Юріїівна, заступник декана ФІТУ з науково-методичної та 

навчальної роботи 

 

2. Про затвердження змін в навчальні плани 2019-2020 н.р. підготовки бакалаврів 

    для обов’язкового внесення дисципліни “Інклюзивна освіта”.   

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідачі: 

Мельник Ірина  Юріїівна, заступник декана ФІТУ з науково-методичної 

та навчальної роботи 

 

3. Про підготовку подання на грамоти і подяки до Фестивалю науки.  

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідачі: 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки ФІТУ; 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики ФІТУ; 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та економіки 

ФІТУ; 

                          Акіліна Олена Володимирівна, завідувач кафедри управління ФІТУ 

 

4. Про внесення змін до освітньо-професійної програми підготовки магістрів  

111.00.02 Математичне моделювання та 073.00.02 Управління навчальним 

закладом. 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач: 

Акіліна Олена Володимирівна, завідувач кафедри управління ФІТУ 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики ФІТУ 

 

5. Про рекомендацію до друку Збірника тез Міжнародної науково-практичної 

конференції “Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, 

проблеми, перспективи”. 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 



 

Доповідач: 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та економіки ФІТУ 

 

6. Про рекомендацію до друку монографії «Методи забезпечення 

гарантоздатності і функціональної безпеки безпроводової інфраструктури на основі 

апаратного розділення абонентів». Монографія не входить до Тематичного плану видань 

на 2019 рік . Друк здійснюється за кошти авторів. Автори: Бурячок В.Л., Соколов В.Ю. 

Рецензенти: Д.В. Агеєв, доктор технічних наук, професор. Професор кафедри 

інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету 

радіоелектроніки; В.М. Рудницький, доктор технічних наук, професор. Завідувач кафедри 

інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського державного 

технологічного університету; О.К. Юдін, доктор технічних наук, професор. Професор 

кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету 

імені Т.Г. Шевченко. 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач: Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки ФІТУ 

 

7. Про ухвалення навчального плану і освітньої програми 122.00.02 “Інформаційно-

аналітичні системи” другого магістерського рівня спеціальності 122 

Комп’ютерні науки для подання на затвердження Вченій раді Університету. 

  

Регламент доповіді: до 7 хв. 

 

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних 

наук і математики ФІТУ 

 

8. Про зміну тем кваліфікаційних робіт (ОР бакалавр) для студентів 

спеціальності «Менеджмент». 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач: Акіліна Олена Володимирівна, завідувач кафедри управління 

ФІТУ 

 

9. Про рекомендацію до участі у конкурсі для вступу доцента кафедри фінансів 

та економіки, Казак Оксани Олексіївни, в Академію економічних наук України членом-

кореспондентом за спеціальністю «Фінанси». 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач: Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та 

економіки ФІТУ 

 

 

10. Різне 

 

 


