
Рішення  

засідання № 9 Вченої ради 

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського 18 вересня 2019 р. 

 

1.Затвердити зміни до тематичного плану ФІТУ на 2019 рік.  

 

2. Підтримати пропозицію завідувача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки, 

Бурячка В.Л., щодо спрощеного порядку затвердження тем дисертаційних досліджень без 

присутності аспірантів на засіданні Вченої ради факультету, але при наявності письмового 

обґрунтування теми, що виноситься на розгляд Ради. 

 

3. Рекомендувати до затвердження теми дисертаційних досліджень аспірантів першого року 

навчання спеціальності 125 «Кібербезпека», зокрема: 

 тему дисертаційного дослідження Ворохоби Максима Віталійовича «Методи виявлення 

порушень інформаційної безпеки за даними моніторингу інформаційно-

телекомунікаційних мереж» (науковий керівник доцент кафедри ІКБ, к.в.н, доцент 

А.О. Аносов); 

 тему дисертаційного дослідження Магомедової Марії Сергіївни «Методи та моделі 

оцінки і забезпечення інформаційної безпеки автоматизованих систем управління 

критичними системами» (науковий керівник професор кафедри ІКБ, д.тех.н., доцент 

В.В.Семко); 

 тему дисертаційного дослідження Рябчун Олени Петрівни «Технологія інтелектуального 

управління інформаційною безпекою об’єкта критичної інфраструктури в умовах 

невизначеності впливу дестабілізуючих факторів» (науковий керівник завідувач кафедри 

ІКБ, д.тех.н., професор Бірячок В.Л.). 

 

4. Затвердити індивідуальні плани аспірантів кафедр ФІТУ, зокрема:  

 аспіранта кафедри комп’ютерних наук і математики четвертого року навчання 

спеціальності 011 – «Науки про освіту», спеціалізація "інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті", Білоуса Владислава Володимировича, та аспірантів третього року 

навчання спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» Горбатовського Дмитра 

Володимировича, Вєтчаніна Євгена Сергійовича, Зарубіна Михайла Вадимовича.  

 аспірантів кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки першого року навчання 

спеціальності 125 – «Кібербезпека» Ворохоба Максима Віталійовича, Магомедової Марії 

Сергіївни, Рябчун Олени Петрівни 

 

5. Рекомендувати до друку фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка» 

Том 5, вип. 1. 

 

6. Рекомендувати кафедрам оприлюднити презентацію Мельник І.Ю. про підсумки ІІ 

семестру 2018-2019 н.р на засіданнях кафедр, обговорити також ці підсумки з групами 

забезпечення відповідних спеціальностей. 

 

7. Затвердити Акт експертизи комісії вченої ради Факультету інформаційних технологій та 

управління Київського університету імені Бориса Грінченка щодо проекту «Дослідження і 

розвиток концепції SMART університету, її опрацювання та впровадження». 

 

8. Затвердити оновлений Список навчальних дисциплін для студентів заочної форми 

навчання та студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, до яких мають бути розроблені 

та сертифіковані ЕНК у 2019-2020 році.  

 


