
Рішення  

засідання № 7  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 20 червня  2018 р. 

 

1. Затвердити результати роботи Центрів компетентностей та визнати роботу задовільною. 

2. Розмістити презентації звітів про діяльність Центрів компетентностей на сайті ФІТУ. 

3. Провести анкетування студентів, які завершують навчання на 1 курсі, щодо якості 

освітнього процесу за 1 курс. 

4. Зробити порівняння якості та успішності студентів 1 та 2 курсів ФІТУ з метою 

визначення внеску Центрів компетентностей у підвищення якості освітнього процесу. 

5. Затвердити концепції Центрів компетентностей 2-го курсу, що почнуть роботу у 2018-

2019 н.р.  

6. Внести у червні-серпні 2018 р. пропозиції в бюджет Університету по закупівлях на 2019 

рік. щодо програмного забезпечення та обладнання Центрів. 

7. Затвердити проміжні результати планів реалізації наукових тем кафедри  ІТМД, кафедри 

управління та визнати роботу задовільною. 

8. Затвердити звіт з науково-методичної та навчальної роботи ФІТУ за 2017-2018 н.р. та 

визнати роботу задовільною. 

9. Ініціювати впровадження системи електронного документування в роботу навчальної 

частини ФІТУ. 

10. Затвердити звіт про соціально-гуманітарну роботу на факультеті за ІІ семестр 2017-

2018 н.р. та визнати роботу задовільною. 

11. Доопрацювати звіт про діяльність НТ САДМВ ФІТУ на перенести розгляд цього 

питання на наступне засідання Вченої ради ФІТУ. 

12. Оновити ОПП на сайті Університету. 

13. Затвердити теми магістерських робіт для 6 курсу студентів спеціальності 073 

«Менеджмент», освітня програма  073.00.03 «Управління навчальним закладом». 

14. Рекомендувати до друку збірник тез  ІІ Всеукраїнської наукової конференції з 

міжнародною участю «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в 

умовах євроінтеграції»  та колективну монографію «Фінансові механізми інноваційного 

економічного розвитку України в умовах євроінтеграції». 

Ініціювати пропозицію друку колективної монографії «Фінансові механізми 

інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції» за кошти 

Університету. 

15. Рекомендувати навчальний план (строк навчання 1 рік і 10 міс.) для вступників 2018 

та 2019 року, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спорідненими спеціальностями вступатимуть на 3 курс ОПП «Безпека інформаційних та 

комунікаційних систем» спеціальності 125 «Кібербезпека»,  на затвердження Вченій раді 

Університету. 

16. Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження навчального 

плану  (строк навчання 1 рік і 10 міс.) для вступників 2018 та 2019 року, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями 

вступатимуть на 3 курс ОПП «Безпека інформаційних та комунікаційних 

систем» спеціальності 125 «Кібербезпека». 

 


