
Рішення  

засідання № 2 Вченої ради 

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 13 лютого 2019 р. 
 

 

1. Доопрацювати, проаналізувати та розглянути та засіданнях кафедр питання:  

 зв'язок між рівнем здачі ЗНО першокурсниками спеціальностей 

Факультету та результатами їх першої сесії (виявити результати сесії 

студентів, що мали найвищі та найнижчі показники ЗНО); 

 зв'язок наявності ЕНК, відео-матеріалів та інших інноваційних засобів під 

час проведення занять та результатами підсумкової атестації з 

дисципліни; 

 проаналізувати причини отримання негативних оцінок (F, FX) 

студентами; 

 продумати шляхи подолання проблеми поганого відвідування занять 

студентами старших курсів; викладачів з метою виявлення якості їх 

проведення; 

 активізувати створення ЕНК з навчальних дисциплін; 

 мотивація студентів до навчання; 

 перегляд механізму проходження повторного курсу; 

 складання графіку відпрацювання повторних курсів студентами, які на 

кінець семестру не отримали 35 і більше балів; 

 складання переліку дисциплін, з яких неможливі повторні курси; 

 педагогічне наставництво студентів як інструмент сучасної освіти. 

 

2. 2.1.Врахувати результати щорічного рейтингового оцінювання професійної 

діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету “Лідер року”. 

       2.2.Проаналізувати на засіданнях кафедр  рейтингові оцінки професійної 

діяльності науково-педагогічних і наукових працівників кафедри та вжити заходів щодо 

покращення показників.  

3. 3.1.Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи інформаційної та 

кібернетичної безпеки». Автори: Бурячок В.Л., Складанний П.М., Киричок Р.В. 

Рецензенти: Лахно Валерій Анатолійович, доктор технічних наук, професор. Національний 

університет біоресурсів і природокористування України; Литвиненко Володимир Іванович, 

доктор технічних наук, професор. Херсонський національний технічний університет. 

      3.2.Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження до друку 

навчального посібника «Основи інформаційної та кібернетичної безпеки». Автори: Бурячок 

В.Л., Складанний П.М., Киричок Р.В. Рецензенти: Лахно Валерій Анатолійович, доктор 

технічних наук, професор. Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор. Херсонський 

національний технічний університет. Навчальний посібник міститься в Тематичному плані 

ФІТУ на 2019 рік. 

4.  4.1.Рекомендувати до друку навчальний посібник «Безпека безпроводових і 

мобільних мереж». Автори: Бурячок В.Л., Соколов В.Ю., Тадждіні М. Рецензенти: Грищук 

Руслан Валентинович, доктор технічних наук, професор. Житомирський військовий 

інститут імені С.П. Корольова; Смірнов Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, 

професор. Центральноукраїнський національний технічний університет. 

       4.2.Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження до друку 

навчального посібника «Безпека безпроводових і мобільних мереж». Автори: Бурячок В.Л., 



Соколов В.Ю., Тадждіні М. Рецензенти: Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних 

наук, професор. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова; Смірнов Олексій 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор. Центральноукраїнський національний 

технічний університет. Навчальний посібник міститься в Тематичному плані ФІТУ на 2018 

рік. 

5. 5.1.Рекомендувати до друку монографію «Педагогічні основи формування 

деонтологічної компетентності фахівців у сфері забезпечення кібербезпеки». Автори: 

Артемов В.Ю., Бурячок В.Л., Михацька А.В., Хорошко В.О. Рецензенти: Волкова Наталія 

Павлівна, доктор педагогічних наук, професор. Завідувач кафедри педагогіки і психології 

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля; Казмірчук Світлана 

Володимирівна, доктор технічних наук, доцент. Національний авіаційних університет; 

Корнейко Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент. Національна академія 

внутрішніх справ; Субач Ігор Юрійович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник. Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» ім. І. 

Сікорського. 

      5.2.Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження до друку  

монографії «Педагогічні основи формування деонтологічної компетентності фахівців у 

сфері забезпечення кібербезпеки». Автори: Артемов В.Ю., Бурячок В.Л., Михацька А.В., 

Хорошко В.О. Рецензенти: Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор. 

Завідувач кафедри педагогіки і психології Дніпропетровського університету імені 

Альфреда Нобеля; Казмірчук Світлана Володимирівна, доктор технічних наук, доцент. 

Національний авіаційних університет; Корнейко Олександр Васильович, кандидат 

технічних наук, доцент. Національна академія внутрішніх справ; Субач Ігор Юрійович, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Інститут спеціального зв'язку та 

захисту інформації НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського. Монографія міститься в Тематичному 

плані ФІТУ на 2019 рік. 

6.  6.1.Рекомендувати до друку навчальний посібник «Methods of information 

protection in telecommunication systems». Автори: Бурячок В.Л., Складанний П.М., Дуравкін 

Є.В, Лукова-Чуйко Н.В. Рецензенти: Рибальський Олег Володимирович, доктор технічних 

наук, професор. Національна академія внутрішніх справ; Назаркевич Марія Андріївна, 

доктор технічних наук, доцент. Національний університет «Львівська Політехніка». 

     6.2.Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження до друку 

навчального посібника «Methods of information protection in telecommunication systems». 

Автори: Бурячок В.Л., Складанний П.М., Дуравкін Є.В, Лукова-Чуйко Н.В. Рецензенти: 

Рибальський Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор. Національна 

академія внутрішніх справ; Назаркевич Марія Андріївна, доктор технічних наук, доцент. 

Національний університет «Львівська Політехніка». Навчальний посібник міститься в 

Тематичному плані ФІТУ на 2019 рік. 

7.  7.1.Рекомендувати до друку навчальний посібник «Технології забезпечення 

безпеки мережевої інфраструктури». Автори: Бурячок В.Л., Складанний П.М., Аносов А.О. 

Рецензенти: Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор. 

Національний авіаційний університет; Рибальський Олег Володимирович, доктор 

технічних наук, професор. Національна академія внутрішніх справ. 

     7.2.Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження до друку 

навчального посібника «Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури». 

Автори: Бурячок В.Л., Складанний П.М., Аносов А.О. Рецензенти: Хорошко Володимир 

Олексійович, доктор технічних наук, професор. Національний авіаційний університет; 

Рибальський Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор. Національна 

академія внутрішніх справ. Навчальний посібник міститься в Тематичному плані ФІТУ на 

2019 рік. 

8.  8.1.Рекомендувати до друку навчальне видання «Ініціатива CDIO». Автори: 

Бурячок В.Л., Соколов В.Ю. Рецензенти: Хорошко Володимир Олексійович, доктор 



технічних наук, професор. Національний авіаційний університет; Богуш Володимир 

Михайлович, кандидат технічних наук, доцент. Національна академія Служби безпеки 

України. 

     8.2.Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження до друку 

навчального видання «Ініціатива CDIO». Автори: Бурячок В.Л., Соколов В.Ю. Рецензенти: 

Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор. Національний 

авіаційний університет; Богуш Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, доцент. 

Національна академія Служби безпеки України. Друк здійснюється за власний кошт 

авторів. 

9. Затвердити звіт з наукової роботи ФІТУ у 2018 році.  

10. Затвердити План роботи ФІТУ на 2019 рік.  

 


