
Рішення  

засідання № 7  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 16 вересня  2020 р. 

 

1. Затвердити зміни до тематичного плану ФІТУ на 2020 рік. 

2. Затвердити підсумки ІІ семестру 2019-2020 н.р. 

3. Доручити завідувачам  кафедр проаналізувати на засіданнях кафедр зазначені 

підсумки та вчинити заходів щодо вирішення проблемних ситуацій. 

4. Рекомендувати затвердити зміни до ОПП «Управління електронним навчанням 

у міжкультурному просторі» другого (магістерського) рівня за умови доопрацювання. 

5. Затвердити зміни до ОПП «Державне управління» другого (магістерського) 

рівня у зв’язку із приведенням у відповідність до Стандарту вищої освіти МОН України зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

6. Рекомендувати кандидатуру к.пед.н. Глушак Оксани Михайлівни  щодо 

отримання вченого звання "доцента" по  кафедрі комп’ютерних наук і математики. 

Клопотатися перед Вченою радою Університету про участь у балотуванні Глушак Оксани 

Михайлівни  щодо присвоєння вченого звання "доцента" по  кафедрі комп’ютерних наук і 

математики. 

7. Рекомендувати кандидатуру к.фіз.-мат.н. Семеняки Світлани Олексіївни  щодо 

отримання вченого звання "доцента" по  кафедрі комп’ютерних наук і математики. 

Клопотатися перед Вченою радою Університету про участь у балотуванні Семеняки 

Світлани Олексіївни    щодо присвоєння вченого звання "доцента" по  кафедрі 

комп’ютерних наук і математики. 

8. Рекомендувати кандидатуру к.е.н. Краус Катерини Миколаївни  щодо 

отримання вченого звання "доцента" по  кафедрі управління. Клопотатися перед Вченою 

радою Університету про участь у балотуванні Краус Катерини Миколаївни  щодо 

присвоєння вченого звання "доцента" по  управління. 

10. Затвердити зміни до програм практик з урахуванням роботи в умовах карантину. 

11. Рекомендувати затвердити тему дисертаційного дослідження Кіпчука Феодосія 

Валентиновича у такому трактуванні: «Моделі розпізнавання загроз та уразливостей в 

системах управління об’єкта критичної інфраструктури за даними кластерного аналізу».  

Науковим керівником аспіранта призначити доцента кафедри ІКБ кандидата технічних 

наук В.Ю. Соколова. 

12. Рекомендувати затвердити тему дисертаційного дослідження Черненко Романа 

Миколайовича у такому трактуванні: «Технологія забезпечення захисту інформації при 

передаванні відкритими каналами шляхом трансформації алгоритмів формування 

повідомлень». Науковим керівником аспіранта призначити доцента кафедри ІКБ кандидата 

воєнних наук, доцента А.О. Аносова.   

13. Рекомендувати затвердити тему дисертаційного дослідження Сукайло Ігоря 

Олександровича у такому трактуванні: «Методи інтелектуального аналізу і розпізнавання 

даних в системах забезпечення інформаційної безпеки держави». Науковим керівником 

аспіранта призначити професора кафедри ІКБ доктора технічних наук, доцента 

Н.В. Коршун.           

14. Керівництво аспірантами 1 курсу денної форми навчання спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки, спеціалізація «ІКТ в освіті», розподілити наступним чином:  

 Аспіранти Кучеровська Вікторія Олександрівна, Роїк Максим Іванович та Корня 

Павло Віталійович -  науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Морзе Наталія 

Вікторівна.    

 Аспіранти Гаман Іван Іванович та Малішевський Валерій Валерійович – науковий 

керівник кандидат педагогічних наук, доцент Жильцов Олексій Борисович.     



15. Призначити науковим керівником  Руденко Валентини Сергіївни, аспірантки 

першого року навчання кафедри фінансів та економіки зі спеціальності 051 Економіка, 

призначити доктора економічних наук, доцента, професора кафедри Лойко Валерію 

Вікторівну. 

16. Рекомендувати  до друку електронне фахове наукове видання “Кібербезпека: 

освіта, наука, техніка”, 2020 р., №9 том 1 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

17. Рекомендувати  до друку лабораторний практикум "Інструменти для 

випробування на проникнення: лабораторний практикум".- 108 с.   Автори: В. Соколов, В. 

Бурячок, О. Рейтер, Н. Дереча.  

18. Рекомендувати  до друку навчальний посібник "Прикладні аспекти 

інформаційної та кібернетичної безпеки держави: аналіз мережевого трафіку. Навчальний 

посібник. Частина 1". Автори: В. Бурячок, П.Складанний, Ю Борсуковський, 

В.Борсуковська.  

19. Вивести зі складу редакційної колегії ЕНФВ «Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка» д.т.н., професора Литвиненко Володимира Івановича. Ввести до складу редколегії 

д.т.н., професора Опірського Івана Романовича 

20. Рекомендувати до друку «Вища математика для економічного бакалаврату (1 

частина)»: навчальний посібник для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 051 «Економіка». Автор: д.п.н., доцент В.В. Прошкін. Друк 

здійснити за кошти автора. 

21. Затвердити  зміну тем магістерський кваліфікаційних робіт:  

  студентки спеціальності Математика Когут Л. (керівник – проф. Прошкін В.В.). 

Нова тема: Комп’ютерне моделювання цікавих кривих у курсі аналітичної геометрії на 

засадах конструктивного підходу.  

 студента спеціальності Математика Дикого В.П. (керівник – доц. Машкіна І.В.). 

Нова тема: Математичне моделювання трансформації хвиль в прибережній зоні з 

використанням рівнянь типу Бусінеска.  

 студентки спеціальності Математика Толстих Н.С. (керівник – доц. Машкіна І.В.). 

Нова тема: Застосування середовищ комп'ютерної математики  для розв'язання задач 

моделювання. 

22. Затвердити зміни до Освітньо-наукової програми «Економіка» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

23. Затвердити зміни до Освітньо-наукової програми «Кібербезпека» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

 


