
Порядок денний 

засідання № 5 Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 22 травня 2019 р. 

  

Початок: 15.00 Аудиторія 203 

 

1. Про внесення змін до навчального плану освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів  281.00.01 Державне управління. 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач: 

Акіліна Олена Володимирівна, завідувач кафедри управління ФІТУ 

 

2. Про рекомендацію до друку Збірника тез VI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих науковців “Інформаційні технології - 2019”. 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

      Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики ФІТУ 

 

3. Про затвердження білетів комплексного екзамену з вищої математики та 

білетів комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та 

методики навчання математики для напряму підготовки 6.040201 Математика. 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики ФІТУ 

 

4. Про затвердження програми вступного іспиту, програми додаткового 

вступного іспиту до аспірантури спеціальностей 125 “Кібербезпека” та 051 

“Економіка”.  

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач:  

Обушний Сергій Миколайович, заступник декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи ФІТУ; 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та економіки ФІТУ 

 

5. Про рекомендацію до вступу в аспірантуру за спеціальностями 125    

“Кібербезпека”  та 051 “Економіка” .  

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач:  

Обушний Сергій Миколайович, заступник декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи ФІТУ; 



Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та економіки ФІТУ 

 

6. Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки та захисту 

магістерської роботи освітньо-професійної програми 073.00.02 Управління 

навчальним закладом спеціальності 073 “Менеджмент”. Розробники: В.М. 

Гладкова, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктор педагогічних наук; А.В. Михацька, декан Факультету 

інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук; А.Г. Панченко, доцент кафедри 

управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з 

державного управління. Рецензенти: О.С. Литвин, завідувач кафедри 

комп'ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат фізико-математичних наук; А.Ю. Рамський, завідувач 

кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор економічних наук. 

 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

Доповідач:  

Акіліна Олена Володимирівна, завідувач кафедри управління ФІТУ 

 

7. Різне 

 

 

 


