
Порядок денний 

засідання № 2  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 21 лютого  2018 р. 

 

Початок: 13.30                                                   Аудиторія    203 

 

1. Про результати зимової атестаційної сесії (січень 2018 р.) та роботу зі студентами, які мають 

академічну заборгованість. Регламент: виступ – 10 хвилин, запитання та обговорення – 5 

хвилин 

Доповідачі: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи;  

Жильцов Олексій Борисович, проректор з науково-методичної та 

навчальної роботи 

 

2. Про підготовку в аспірантурі і докторантурі Університету. Регламент: виступ – 10 хвилин, 

запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідачі: Плющик Оксана Валентинівна, завідувач  аспірантури, 

докторантури; 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД. 

 

3. Про реалізацію Положення про організацію освітнього процесу на факультеті. Регламент: 

виступ – 5 хвилин, запитання – 3 хвилини, обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи    

 

 

4. Про стан реалізації Нової освітньої стратегії на Факультеті. Регламент: виступ – 5 хвилин, 

запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідачі: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД, 

Міляєва Валерія Робертівна, завідувач кафедри управління; 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та економіки;  

 

5. Про результати анкетування «Викладач очима студентів». Регламент: виступ – 3 хвилини, 

обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи 

 

 

6. Про подачу грантових заявок в рамках виконання Корпоративного наукового стандарту. 

Регламент: виступ – 3 хвилини, обговорення – 5 хвилин 

Доповідачі: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД, 

Міляєва Валерія Робертівна, завідувач кафедри управління; 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та економіки;  

 

7. Про затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта першого року навчання 

спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (спеціалізація 011 

Освітні, педагогічні науки) Зарубіна Михайла Вадимовича (Науковий керівник: Прошкін 

Володимир Вадимович). Регламент: виступ – 5 хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД 

 

8. Про зміни у графіку навчального процесу спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування . Регламент: виступ – 3 хвилини, запитання – 3 хвилини 

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи 


