
Рішення 

Засідання Вченої ради №4 

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 21 квітня 2021 р. 

 

 

1. Ухвалити результати акредитації ОПП «Менеджмент організацій» спеціальності 

073 «Менеджмент» освітнього рівня бакалавр. 

2. Обговорити результати соціологічного опитування щодо корпоративної культури 

на кафедрах. Напрацювати шляхи підтримки корпоративної культури в умовах пандемії.  

3. Запропонувати ННЦ розвитку персоналу та лідерства провести для НПП 

факультету тренінги з тайм-менеджменту. 

4. Рекомендувати на нагородження за активну участь у науковій роботі у 2020-2021 

н.р. та з нагоди Фестивалю науки такі кандидатури НПП: 

 Ільїч Людмилу Миколаївну, завідувача кафедри управління, д.е.н, доцента; 

 Кобець Наталію Михайлівну, старшого викладача кафедри комп`ютерних наук і 

математики. 

5. Рекомендувати студентів на нагородження за активну участь у науковій роботі у 

2020-2021 н.р. та з нагоди Фестивалю науки такі кандидатури: 

 Фесенко Валентину Валеріївну, Голову Наукового товариства САДМВ Факультету 

інформаційних технологій та управління; 

 Ярмошенко Марину Леонідівну, студентку групи Мб-17-1-4.0д. 

6. Затвердити Звіт за науковою темою «Удосконалення механізмів управління в 

економічній та соціальній сферах міста Києва» (реєстраційний номер 0116U003994). 

Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження Звіту за науковою 

темою «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста 

Києва» (реєстраційний номер 0116U003994). 

7. Затвердити білети вступного випробування (іспиту) до аспірантури зі спеціальності 

125 Кібербезпека. 

8. Рекомендувати кандидатуру Абрамова Сергія Вадимовича для вступу до 

аспірантури Університету у 2021 р. за кошти місцевого бюджету на спеціальність 125 

Кібербезпека (денна форма навчання). 

9. Рекомендувати кандидатуру Капітоненка Олександра Володимировича для вступу 

до аспірантури Університету у 2021 р. за кошти місцевого бюджету на спеціальність 125 

Кібербезпека (денна форма навчання). 

10. Затвердити білети вступного випробування (іспиту) до аспірантури зі 

спеціальності 051 Економіка. 

11. Затвердити Програми комплексних екзаменів для студентів 4 курсу 

спеціальностей 111 Математика та 122 Комп'ютерні науки. 

12. Затвердити уточнені редакції тем кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 

122 Комп'ютерні науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно з Додатком А. 

13. Затвердити Програму навчальної (з комп'ютерних наук) практики для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми "Інформатика" (редакція 

2020 р.). 

14. Затвердити до друку електронний збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної онлайн-конференції «Теоретико-практичні проблеми використання 

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

(Київський університет імені Бориса Грінченка, 28 квітня 2021 р.). 

15. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Страхування», автор: д.е.н., 

доцент Сосновська О.О.  Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо 

затвердження до друку навчального посібника «Страхування», автор: д.е.н., доцент 



Сосновська О.О. Рецензенти: Тропіна В.Б., доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів, обліку і оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;  Щур Р.І., доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. Друк здійснити за кошти Університету. 

16. Затвердити тему кваліфікаційної роботи студенту 4-го курсу Дворецькому 

Дмитру Юрійовичу "Кредитний аналіз великого корпоративного сегмента в банках". 

17. Затвердити тему кваліфікаційного бакалаврського проєкту Батрак Олени 

Анатоліївни в редакції «Удосконалення системи підвищення кваліфікації кадрів організації 

(на прикладі Київської обласної державної адміністрації)». 

18. Затвердити Програму комплексного екзамену з дисциплін: Фінанси, Фінанси 

підприємств та організацій, Фінансовий менеджмент для студентів спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

19. Підтримати ініціативу ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Віктора Олександровича Огнєв’юка, щодо присвоєння кафедрі інформаційної та 

кібернетичної безпеки ім’я професора Володимира Леонідовича Бурячка. 

 


