
Рішення 

засідання № 4  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 18 квітня  2018 р. 

 

 

1. Затвердити програми та екзаменаційні матеріали до комплексних іспитів за 

фаховим спрямуванням для напрямів підготовки (спеціальностей): 

 6.030601 «Менеджмент»: ПРОГРАМА Комплексного іспиту з фахових З 

ДИСЦИПЛІН:  «Менеджмент і адміністрування», «Право», «Економіка і фінанси 

підприємства», «Логістика», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Освітній 

менеджмент», «Управління персоналом»; БІЛЕТИ Комплексного іспиту з фахових 

дисциплін;  

 6.030508 «Фінанси і кредит»: ПРОГРАМА Комплексного іспиту з фахових 

ДИСЦИПЛІН:  «Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Фінансовий аналіз», 

«Податкова система», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств»; БІЛЕТИ 

Комплексного іспиту з фахових дисциплін;  

 6.040201 «Математика»: ПРОГРАМА Комплексного екзамену з математики; 

БІЛЕТИ Комплексного  екзамену з математики; ПРОГРАМА Комплексного екзамену 

педагогіки, психології та методики навчання математики; БІЛЕТИ Комплексного 

екзамену педагогіки, психології та методики навчання математики; 

 6.040302 «Інформатика»: ПРОГРАМА Комплексного екзамену з інформатики; 

ПРОГРАМА Комплексного екзамену педагогіки, психології та методики навчання 

інформатики; БІЛЕТИ Комплексного екзамену педагогіки, психології та методики 

навчання інформатики; ПРОГРАМА Комплексного екзамену з додаткової спеціалізації 

«Комп’ютерна графіка та дизайн»; БІЛЕТИ Комплексного екзамену з додаткової 

спеціалізації «Комп’ютерна графіка та дизайн»; 

 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»: ПРОГРАМА Кваліфікаційного 

екзамену за додатковою спеціалізацією «Управління електронним навчанням»; 

БІЛЕТИ Кваліфікаційного екзамену за додатковою спеціалізацією «Управління 

електронним навчанням». 

2. Рекомендувати наступні кандидатури НПП та студентів на нагородження 

грамотами й подяками за активну участь у науковій роботі у 2017-2018 н.р. та з нагоди 

Фестивалю науки: 

 Прошкіна Володимира Вадимовича, професора кафедри ІТМД, за організацію 

наукової роботи на кафедрі та наукові здобутки; 

 Глушак Оксану Михайлівну, доцента кафедри ІТМД, за активну участь в 

організації трьох конференцій, що проводилися кафедрою у 2017-2018 н.р.; 

 Бреус Юлію Володимирівну, завідувача ННЦ культури лідерства, за участь у 

міжнародних наукових проектах; 

 Орлову Наталію Сергіївну, за організацію наукової роботи на кафедрі та 

наукові здобутки; 

 Акіліну Олену Володимирівну, доцента кафедри управління, за організацію 

наукової роботи на факультеті. 

3. Затвердити перелік дисциплін, для яких планується проведення іспитів в усній та 

в комплексній формі (усно та письмово), зокрема: 

 Методика викладання (інформатики, математики) для бакалаврів; 

 Методика викладання фахових дисциплін для магістрів. 

4. Здійснити проведення вхідного контролю для вступників 1 курсу 2018 року та 

створення груп вирівнювання з математики, інформатики та фізики. 

5. Узгодити питання  створення груп вирівнювання з англійської мови з Інститутом 

філології. 

6. Вхідний контроль для вступників 1 курсу 2018 року починати з другого 

навчального тижня. 



7. Змінити теми магістерських робіт студентів спеціальності «Комп'ютерні науки та 

ІТ» 6 курсу (Керівник: Вембер В.П.): 

 Власенко Юлія Анатоліївна: Формування професійної готовності майбутніх 

учителів початкової школи до застосування хмарних технологій для формування 

позитивної мотивації учнів до навчання.   

 Симоненко Анна Вікторівна: Формування професійної готовності майбутніх 

учителів початкової школи до застосування хмарних технологій контролю знань учнів 

8. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження тем 

дисертаційних досліджень аспірантів: 

 Горбатовського Дмитра Володимировича «Використання віртуальної реальності 

як засобу розвитку логічного і творчого мислення студентів спеціальності «Комп’ютерні 

науки»» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки , спеціалізація – інформаційно-

комунікаційні технології в освіті). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор Морзе Н.В.) 

 Бутовського Дмитра Сергійовича «Адаптивна система дистанційного навчання 

як засіб формування професійних компетентностей  майбутніх математиків» 

(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки , спеціалізація – інформаційно-комунікаційні 

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

9. Рекомендувати до вступу в аспірантуру зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки за спеціалізацією «Теорія і методика професійної освіти» для магістрантку VІ курсу 

спеціальності «Математика» Радченко Світлану Сергіївну. 

10. Для остаточного вирішення питання про використання комп’ютерної техніки 

ННЦ культури лідерства (розподілу  21 ноутбуку) створити робочу групу у складі: 

 Бреус Ю.В. 

 Литвин О.С. 

 Міляєвої В.Р. 

 Рамського А.Ю. 

 Буйницької О.П. 

 Рижко-Семенюк С.М. 

 Фокіна В.М. 

 


