
Рішення  

засідання № 10  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 23 жовтня  2019 р. 

 

1. Затвердити Тематичний план ФІТУ на 2020 рік.  

 

2. Рекомендувати до затвердження теми дисертаційних досліджень аспірантів 

першого року навчання спеціальності 051 «Економіка» та клопотатися перед Вченою 

радою Університету про затвердження зазначених тем дисертаційних досліджень, 

зокрема: 

‒ теми дисертаційного дослідження Маляра Станіслава Анатолійовича 

«Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-комунальної інфраструктури» 

(науковий керівник: д.е.н., доцент Лойко В.В); 

‒ теми дисертаційного дослідження Віровца Дениса Володимировича 

«Економічний механізм функціонування децентралізованих автономних організацій» 

(науковий керівник: к.е.н. Обушний С.М.); 

‒ теми дисертаційного дослідження Поздєєвої Катерини Вікторівни 

«Економічний механізм розвитку системи загальної середньої освіти» (науковий керівник: 

д.е.н., доцент Лойко В.В); 

‒ теми дисертаційного дослідження Севастьянової Юлії Олександрівни 

«Організаційно-економічний механізм розвитку обов’язкового медичного страхування» 

(науковий керівник: к.е.н. Обушний С.М.); 

‒ теми дисертаційного дослідження Жильцова Максима Олександровича 

«Формування інвестиційної привабливості національної економіки» (науковий керівник: 

д.е.н., доцент Рамський А.Ю.) 

 

3. Затвердити індивідуальні плани аспірантів кафедри фінансів та економіки 

першого року навчання спеціальності 051 «Економіка» Маляра Станіслава Анатолійовича, 

Віровца Дениса Володимировича, Поздєєвої Катерини Вікторівни,  Севастьянової Юлії 

Олександрівни,  Жильцова Максима Олександровича 

 

4. Вивести зі складу редакційної колегії наукового фахового видання 

"КІБЕРБЕЗПЕКИ:ОСВІТА, НАУКА, ТЕХНІКА" Жангісіну Ґульнур 

Давлетжанівну,  доктора пед. наук, проф., Центрально-Азійський Університет (Казахстан) 

(у зв’язку із смертю цієї особи). 

 

5. Ввести до складу редакційної колегії наукового фахового видання 

"КІБЕРБЕЗПЕКИ:ОСВІТА, НАУКА, ТЕХНІКА" наступних осіб: 

- Керімова Ельхіна, доктора физ. наук, доц., Азербайджанський державний 

університет нафти і промисловості. 

- Коршун Наталію Володимирівну, доктора техн. наук, доц., Київський 

університет імені Бориса Грінченка;  

- Баранніка Володимира Вікторовича, доктора техн. наук, проф.,  Харківський 

національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба; 

- Литвин Оксану Степанівну, к.ф.-м.н., ст.н.с., завідувача кафедри комп’ютерних 

наук і математики, Київський університет імені Бориса Грінченка. 

 

6. Затвердити Програми практик, зокрема: 

‒ Програми виробничої (асистентської) практики для студентів спеціальності 122 

Комп’ютені науки, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми             



122.00.02 Інформаційно-аналітичні системи; 

‒ Програми виробничої (асистентської) практики для студентів спеціальності 111 

Математика, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 111.00.02 

Математичне моделювання; 

‒ Програми переддипломної практики для студентів спеціальності 122 

Комп’ютені науки, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 

122.00.02 Інформаційно-аналітичні системи; 

‒ Програми переддипломної практики для студентів спеціальності 111 

Математика, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 111.00.02 

Математичне моделювання; 

‒ Програми виробничої (зі спеціалізації) практики для студентів спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої 

програми 011.00.01 Педагогіка вищої школи; 

‒ Програми виробничої (експертно-аналітичної) практики для студентів 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, освітнього рівня другого 

(магістерського), освітньої програми 281.00.01 Державне управління; 

‒ Програми виробничої (зі спеціалізації) практики для студентів спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування, освітнього рівня другого (магістерського), 

освітньої програми 281.00.01 Державне управління; 

‒ Програми виробничої практики для студентів спеціальності 073 Менеджмент, 

освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 073.00.01 Менеджмент 

організацій та адміністрування; 

‒ Програми переддипломної практики для студентів спеціальності 073 

Менеджмент, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 073.00.02 

Управління закладом освіти (за рівнями); 

‒ Програми виробничої (технологічної) практики для студентів спеціальності 

125 Кібербезпека, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 125.00.01 

Безпека інформаційних і комінукаційних систем 

‒ Програми науково-дослідної практики для студентів спеціальності 125 

Кібербезпека, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 125.00.01 

Безпека інформаційних і комінукаційних систем 

‒ Програми переддипломної  практики для студентів спеціальності 125 

Кібербезпека, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 125.00.01 

Безпека інформаційних і комінукаційних систем 

 

7. Погодити уточнення та зміни  до тем кваліфікаційних робіт (ОР магістр) для 

студентів спеціальностей 073«Менеджмент», 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 125 «Кібербезпека».  

 

8. Доручити завідувачам кафедр ФІТУ провести анкетування студентів 2-3 курсів з 

метою виявлення проблем реалізації Нової освітньої стратегії центрами компетентностей 

ФІТУ. 

 

9. Доручити завідувачам кафедр ФІТУ проводити з новими викладачами співбесіди 

про основні завдання роботи Центрів та цінності Університету. 

 

10. Затвердити дисципліни, що входять до вибіркової частини індивідуального 

навчального плану студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування. 

 



11. Доручити завідувачам кафедр ФІТУ обговорити результати дослідження 

««Цінності випускників та корпоративна культура у Київському Університеті імені 

Бориса Грінченка» на засіданнях кафедр. 

 


