
Рішення 

засідання № 1  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 20 січня 2021 р. 

  

1. Оцінити процес реалізації моделі практики для студентів 4 курсу в І півріччі 2020-

2021 начального року як задовільний та такий, що відповідає запланованому. 

2. Рекомендувати до участі у щорічному Конкурсі на здобуття премії імені Бориса 

Грінченка підручника «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів 

закладів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами бакалавра 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

що рекомендований до друку Вченої радою університету (протокол No12 від 26 грудня 2019 

р.). Автори: Ільїч Л.М., Акіліна О.В. 

3. Затвердити склад Ради роботодавців ФІТУ. Створити 2 секції у складі Ради 

роботодавців, а саме: секція з інформаційних технологій та математики, до якої увійдуть 

роботодавці зі спеціальностей “Кібербезпека”, “Комп'ютерні науки”, “Математика”; секція 

управління, фінансів та економіки, до якої увійдуть роботодавці за спеціальностями 

“Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування”, “Економіка”, “Фінанси, 

банківська справа і страхування” 

4. Затвердити перелік вибіркових дисциплін на 2021-2023 роки для студентів І 

освітнього рівня бакалавр 

5. Затвердити перелік навчальних дисциплін, до яких мають бути розроблені та 

сертифіковані ЕНК у січні-червні 2021 року 

6. Затвердити теми магістерських робіт студентів та закріплення керівників 

спеціальності «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Кібербезпека».  

7. Затвердити гарантом ОПП 073.00.02 другого рівня вищої освіти «Менеджмент 

організацій та адміністрування» доктора економічних наук, професора, професора кафедри 

управління Кожемякіну Світлану Миколаївну. 

8. Затвердити План роботи ФІТУ на 2021 рік. 

9. Затвердити до друку Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційної роботи 

для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

10. Затвердити до друку: 

 Нову редакцію Методичних рекомендацій з підготовки та захисту кваліфікаційної 

(магістерської) роботи зі спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та 

адміністрування ОПП 073.00.03 «Управління закладом освіти (за рівнями)») спеціалізації 

«Експертиза у галузі освіти» та «Управління інноваційним розвитком закладу освіти»; 

 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі 

спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування ОПП 

073.00.02 «Менеджмент організацій та адміністрування»); 

 Методичні рекомендації до виконання випускової кваліфікаційної роботи 

магістра зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (галузь знань 28 

Публічне управління та адміністрування). 

 


