
Порядок денний 

засідання № 4  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 18 квітня  2018 р. 

 

Початок: 14.00                                     Аудиторія    203 

 

 

1. Про затвердження програм та екзаменаційних матеріалів до комплексних іспитів за фаховим 

спрямуванням (для усіх напрямів підготовки/спеціальностей). Регламент: виступи – 3 хвилини, 

запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 

2. Про підготовку подання на грамоти і подяки до Фестивалю науки. Регламент: виступ – 3 

хвилини, 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 

 

3. Про затвердження переліку дисциплін, для яких планується проведення іспитів в усній формі. 

Регламент: виступ – 5 хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин  

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 

4. Про проведення вхідного контролю (форми, зміст) для вступників 1 курсу 2018 року та 

створення груп вирівнювання. Регламент: виступ – 5 хвилин, запитання та обговорення – 10 

хвилин  

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 

5. Про  зміну тем магістерських робіт студентів спеціальності "Комп'ютерні науки та ІТ" 6 курсу: 

Власенко Юлія Анатоліївна: Використання хмарних технологій для формування позитивної 

мотивації в процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи.   

Симоненко Анна Вікторівна: Використання хмарних технологій для контролю знань в процесі 

підготовки майбутніх вчителів початкової школи.     Регламент: виступ – 3 хвилини, запитання 

та обговорення – 5 хвилин  

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД 
 

6. Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 

Горбатовського Дмитра Володимировича «Використання віртуальної реальності як засобу 

розвитку логічного і творчого мислення студентів спеціальності «Інформатика»» (спеціальність 

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (спеціалізація: 011 Освітні, педагогічні 

науки)). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Морзе Н.В.) 

Бутовського Дмитра Сергійовича «Адаптивна система дистанційного навчання як засіб 

формування професійних компетентностей Студентів-математиків» (спеціальність 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті (спеціалізація: 011 Освітні, педагогічні науки)). 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Морзе Н.В.) 

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД 

 

 

7. Різне. 


