
Порядок денний 

засідання № 10 Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 16 грудня 2020 р. 

 

  

Початок: 15.00                                                                                            гугл-конференція  

 

 

1.       Звіт про реалізацію наукового дослідження (наукової теми) кафедри комп’ютерних 

наук і математики «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів 

та інформаційних технологій в освіті і науці».  

Регламент доповіді до 10 хв.  

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

2.       Звіт  з соціально-гуманітарної роботи  ФІТУ у 2020 році. 

Регламент доповіді до 10 хв.  

Доповідач: Обушний Сергій Миколайович, 

заступника декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи 

 

3.       Звіт  з профорієнтаційної роботи ФІТУ у 2020 році. 

Регламент доповіді до 10 хв.  

Доповідач: Обушний Сергій Миколайович, 

заступника декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи 

 

 

4. Звіт з наукової роботи ФІТУ у 2020 році. 

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач: Коршун Наталія Володимирівна, 

заступника декана з наукової роботи 

 

5.       Про підготовку та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт. 

Регламент доповіді до 5 хв. 

Доповідач: Коршун Наталія Володимирівна, 

заступника декана з наукової роботи 

 

 

 

гугл форма 

 

 

6.    Звіт з міжнародної роботи ФІТУ у 2020 році. 

Регламент доповіді до 10 хв.  

Доповідач:  

Штепа Олена Валентинівна, координатор з питань 

міжнародного співробітництва 



 

 

7.      Про затвердження тем бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт 

студентів спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 

Менеджмент 

Доповідачі:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач 

кафедри фінансів та економіки; 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

управління 

 

8. Про рекомендацію  до друку електронного фахового наукового видання “Кібербезпека: 

освіта, наука, техніка”, 2020 р., №10 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

Доповідач:  

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач 

кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

9.  Про затвердження до друк збірника тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції “Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та 

економічній сферах України: теорія і практика” , яка відбулася 24 листопада 2020 

року 

Доповідач:  

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

управління 

 

10. Про затвердження до друку Збірника матеріалів VIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасна фінансова 

політика: проблеми та перспективи" 

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач 

кафедри фінансів та економіки 

 
11.       Про зміну теми кваліфікаційної бакалаврської роботи студентки 4 курсу 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки Солоненко Алли: 

 стара тема "Розробка мобільного крос-платформного додатку “Кулінарна книга” 

 нова тема "Лексичний мінімум медіазнавства як електронний навчальний ресурс: 

розробка технічної платформи" 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

12.     Про затвердження до друку Методичних рекомендацій до підготовки 

кваліфікаційного бакалаврського проєкту спеціальності 073 «Менеджмент» 

Доповідач:  

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

управління 

 


