
Порядок денний 

засідання № 7  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 16 вересня  2020 р. 

  

Початок: 15.00                                    Аудиторія    203 

 

 

1. Про нагородження науково-педагогічних працівників  

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач:  

Акіліна Олена Володимирівна, секретар Вченої ради ФІТУ 

 

2. Про внесення змін до тематичного плану ФІТУ на 2020 рік 

Регламент доповіді до 5 хв. 

Доповідач:  

Коршун Наталія Володимирівна, заступник декана з 

наукової роботи  

 

3. Про підсумки ІІ семестру 2019-2020 н.р. 

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач:  

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи    

 

4. Про внесення змін до ОПП «Управління електронним навчанням у міжкультурному 

просторі» другого (магістерського) рівня.  

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач:  

Варченко-Троценко Лілія Олександрівна, науковий 

співробітник Центру технологій дистанційного навчання 

 

5. Про внесення змін до ОПП «Державне управління» другого (магістерського) рівня у 

зв’язку із приведенням у відповідність до Стандарту вищої освіти МОН України зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач:  

Поспєлова Тетяна Вадимівна, професор кафедри управління 

 

 

6. Про рекомендацію кандидатур О.М. Глушак, С.О. Семеняки щодо отримання вченого 

звання "доцента" по  кафедрі комп’ютерних наук і математики 

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

7. Про рекомендацію кандидатури К.М. Краус щодо отримання вченого звання "доцента" 

по  кафедрі управління 

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач:  



Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 

 

8. Про внесення змін до програм практик з урахуванням роботи в умовах карантину 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики; 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки; 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри 

фінансів та економіки; 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 

 

онлайн голосування 

 

9.  Про затвердження наукових тем та призначення керівників аспірантам першого року 

навчання спеціальності 125 «Кібербезпека»  

Доповідач:  

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

  

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 
10. Про рекомендацію наукових керівників аспірантів першого року навчання спеціальності 

011 «Освітні, педагогічні науки»  

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

 

11. Про рекомендацію наукового керівника аспірантки першого року навчання 

спеціальності 051 «Економіка» 

Доповідач:  

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та 

економіки 

 

12. Про рекомендацію до друку: 

12.1. електронного фахового наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”, 

2020 р., №9 том 1 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.).  

12.2. лабораторного практикуму "Інструменти для випробування на проникнення: 

лабораторний практикум".- 108 с. 

Автори: В. Соколов, В. Бурячок, О. Рейтер, Н. Дереча.   

Рецензенти: 

    д.т.н., професор Рудницький Володимир Миколайович (зав.каф. інформаційної безпеки 

і комп'ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету); 

    д.т.н., професор Толюпа Сергій Васильович (професор каф. кібербезпеки та захисту 

інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 



12.3. навчального посібника "Прикладні аспекти інформаційної та кібернетичної 

безпеки держави: аналіз мережевого трафіку. Навчальний посібник. Частина 1".  

Автори: В. Бурячок, П.Складанний, Ю Борсуковський, В.Борсуковська 

Рецензенти: 

д.т.н., доцент Опірський Іван Романович (професор каф. Захисту 

інформації Національного університету «Львівська політехніка»); 

д.т.н., професор Наконечний Володимир Сергійович (професор каф. кібербезпеки та 

захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Доповідач:  

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

13. Про внесення змін до складу редакційної колегії ЕНФВ «Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка». 

Доповідач:  

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

14. Про рекомендацію до друку «Вища математика для економічного бакалаврату (1 

частина)»: навчальний посібник для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 051 «Економіка» 

Автор: д.п.н., доцент В.В. Прошкін 

Рецензенти: 

Працьовитий М. В. – доктор фізико-математичних наук, професор, декан Фізико-

математичного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова; 

Семко М. М. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої 

математики Університету державної фіскальної служби України. 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

 

15. Про зміну тем магістерський кваліфікаційних робіт 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики; 

 

16.  Про зміни до Освітньо-наукових програм «Економіка» та «Кібербезпека» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

Доповідачі:  

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та 

економіки; 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=14043436462566770133

