
Рішення  

засідання № 6  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 17 червня 2020 р. 

 

 

1. Затвердити звіт аспіранта Ворохоба М.В. про  виконання індивідуального плану 

роботи за 2019-2020 н.р.  ОНП «Інформаційна безпека держави» та перевести його на 

наступний, другий, рік навчання.  

2. Затвердити звіт аспірантки Рябчун О.П. про  виконання індивідуального плану 

роботи за 2019-2020 н.р. ОНП «Інформаційна безпека держави» та перевести її  на 

наступний, другий, рік навчання.  

3. Затвердити звіт аспірантки Магомедової М.С. про  виконання індивідуального 

плану роботи за 2019-2020 н.р. ОНП «Інформаційна безпека держави» та перевести її  на 

наступний, другий, рік навчання. 

4. Затвердити звіт про часткове виконання індивідуального плану роботи за 2019-

2020 н.р. аспіранта Білоуса В.В. та відрахувати із аспірантури у зв’язку із закінченням 

терміну навчання.  

5. Затвердити звіт аспіранта Вєтчаніна Є.С. про виконання індивідуального плану 

роботи за 2019-2020 н.р., та перевести його на наступний, четвертий, рік навчання.  

6. Затвердити звіт аспіранта Горбатовського Д.В. про часткове виконання 

індивідуального плану роботи за 2019-2020 н.р., та перевести його на наступний, четвертий, 

рік навчання. 

7. Затвердити звіт аспіранта Маляра С.А.,  про  виконання індивідуального плану 

роботи за 2019-2020 н.р. спеціальність 051 Економіка та перевести його на наступний, 

другий, рік навчання.  

8. Затвердити звіт аспіранта Жильцова М.О.,  про  виконання індивідуального плану 

роботи за 2019-2020 н.р. спеціальність 051 Економіка та перевести його на наступний, 

другий, рік навчання.  

9. Затвердити звіт аспіранта Віровця Д.В.,  про  виконання індивідуального плану 

роботи за 2019-2020 н.р. спеціальність 051 Економіка та перевести його на наступний, 

другий, рік навчання. 10. Затвердити звіт аспірантки Поздєєвої К.В.,  про  виконання 

індивідуального плану роботи за 2019-2020 н.р. спеціальність 051 Економіка та перевести 

її на наступний, другий, рік навчання. 

 

10. Затвердити графік навчального процесу 2020-2021 н.р. 

 

11. Затвердити перелік ЕНК на сертифікацію для 1-6 курсів на серпень - грудень 

2020 року. 

 

12. Затвердити  зміни до ОПП «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 

спеціальності  125 Кібербезпека освітнього рівня бакалавр. 

 

13. Затвердити  зміни до ОПП ««Державне управління» спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування освітнього рівня магістр. 

 

14. Рекомендувати до вступу в аспірантуру за кошти місцевого бюджету на 

спеціальність 011. Освітні, педагогічні науки (спеціалізація - ІКТ в освіті) магістра з 

управління електронним навчанням Кучеровську Вікторію Олександрівну. 

 



15. Рекомендувати  до друку навчальний посібник «Iнновацiйнi педагогiчнi методики 

в цифрову епоху» (автори: О.Дзябенко, Н.Морзе, С.Василенко, Л.Варченко-Троценко, 

В.Вембер, М.Бойко, І.Воротникова, Є.Смирнова-Трибульська).  

Друк за кошти проекту. 

 

16. Затвердити  нову редакцію ОПП 111.00.01 Математика спеціальності 111 

Математика першого (бакалаврського) освітнього рівня (гарант: Астаф'єва М.М.). 

 

17. Затвердити  до друку (розташування на сайті кафедри) матеріалів науково-

практичного семінару "Розвиток економіки міста в умовах євроінтеграції", якій відбувся 

онлайн в умовах карантину 20.05.2020 

 

18. Затвердити  результати роботи Центрів компетентностей 3 курсу у 2019-2020 н.р. 

та оцінити її як задовільну. 

 

19. Ухвалити результати акредитації ОПП «Фінанси і кредит» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього рівня бакалавр. 

20. Ухвалити результати акредитації ОПП «Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем» спеціальності  125 Кібербезпека освітнього рівня бакалавр. 

 

21. Затвердити уточнену тему дисертаційного дослідження аспірантки Карпенко 

Анастасії Сергіївни «Розвиток цифрової компетентності співробітників організаційно-

навчальних підрозділів в університеті» та зміну спеціальності із 13.00.10 – інформаційно-

комунікаційні технології в освіті на 13.00.04 - теорія та методика професійної 

освіти  (науковий керівник: Жильцов О.Б.). 

 

22. Затвердити теми магістерських робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент» 

ОПП «Управління закладом освіти (за рівнями)» 

 

 

 

 

 

 

 


