
Факультет інформаційних технологій та математичних дисциплін 

Наукова діяльність 
№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

І. НАУКОВІ ТЕМИ КАФЕДР ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 

1.  

Тема «Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та 

інформаційних технологій в освіті і науці». Реєстраційний номер: 0116U004625 

(термін виконання: 2016-2021 н.р.) 

 
О.С. Литвин  

 

 Розробка та впровадження навчальної методики проектування вбудованих 

комп’ютерних систем при вивченні дисциплін циклу протягом року 

 

кафедра інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін  Розробка програмного забезпечення скануючої механічної нанолітографії  

2.  

Тема «Управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання київської 

агломерації в умовах децентралізації». Реєстраційний номер: 0116U002962 

(термін виконання: 2016-2021 н.р.) 

 
І.М. Зеліско 

 

 Круглий стіл «Фінансова система України: інновації та перспективи розвитку» 15 березня  
кафедра фінансів та 

економіки 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграційні та глобальні аспекти 

економічного розвитку України» 

24 травня  

 

3.  

Тема «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах 

міста Києва». Реєстраційний номер: 0116U003994 (термін виконання: 2016-2021 

н.р.) 

 
Т.В. Поспєлова 

кафедра управління 

ІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА 

4.  Атестація аспірантів  

вересень-жовтень 
(аспіранти 3-4 р.н., 

докторанти 3 р.н.)  

травень-червень  
(аспіранти 1-2 р.н.) 

О.С.Литвин, 

кафедра ІТМД 

5.  Кандидатські іспити листопад, квітень 
О.С.Литвин, 

кафедра ІТМД 

6.  Проміжні звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи 

лютий 
(аспіранти 1-2 р.н.) 

квітень 
(аспіранти 3-4 р.н.) 

О.С.Литвин, 

кафедра ІТМД 

7.  Реалізація та удосконалення освітньо-наукових програм підготовки PhD протягом року 
О.С.Литвин, 

кафедра ІТМД 

ІІІ. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.) 

8.  Круглий стіл «Сучасне управління: нові виклики та перспективи» травень  
О.В. Акіліна, 

кафедра управління  

9.  Науково-практичний семінар «Фінансово-кредитне забезпечення функціонування 22 березня  І.М. Зеліско, кафедра 



економічних суб’єктів» з представниками Приватбанку фінансів та економіки 

10.  
І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання 

математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» 
Травень 

кафедра інформаційних 

технологій та математичних 

дисциплін 

ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

5.1. Студентська наукова робота 

11.  
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

 

вересень-грудень 

січень-квітень 

 
завідувачі кафедр 

12.  

Конкурс студентських наукових проектів за темами: «Стратегічне управління 

підприємством в умовах сталого розвитку», «Лідерство та ефективні комунікації у 

розвитку сучасних підприємств», «Актуальні проблеми управління персоналом на 

підприємстві та шляхи їх вирішення» 

травень  
В.В. Павлюк, 

О.О. Федотов, 

кафедра управління 

13.  
IV Студентська наукова конференція «Сучасна фінансова політика України: 

проблеми та перспективи» 

23 листопада  

 
кафедра фінансів та 

економіки 

14.  
Міжвузівська науково-практична конференція «ІV Українська конференція молодих 

науковців «Інформаційні технології-2017 (ІТ-2017)» 

травень  

 

кафедра інформаційних 

технологій та математичних 

дисциплін 

15.  Студентська наукова конференція  «Студентський науковий пошук-2017» березень 
кафедра інформаційних 

технологій та математичних 

дисциплін 

16.  Діяльність студентських наукових гуртків, проблемних груп та ін.  протягом року завідувачі кафедр 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

17.  
Обрання голів, заступників, секретарів та розроблення планів діяльності наукового 

товариства САДМВ ФІТУ 

вересень  

 
 

18.  Реалізація діяльності НТ САДМВ ФІТУ (за окремим планом) протягом року 
голова, актив НТ САДМВУ 

ФІТУ 

VI. НАУКОВІ ВИДАННЯ 

19.  
Видання колективної монографії «Фінансове забезпечення функціонування великих 

агломерацій (на прикладі м. Києва)» 
травень 

кафедра фінансів та 

економіки 

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ КИЄВА 

20.  
IV регіональна науково-практична конференція: «Проблеми та перспективи 

управління сучасною столичною школою» 

грудень 

 

Поспєлова Т.В., Логачова 

С.С., 

кафедра управління  

 


