
Рішення  

засідання № 8  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 21 жовтня 2020 р. 

 

1. Рекомендувати кандидатуру д.пед.н., доцента, професора кафедри комп’ютерних 

наук і математики Прошкіна Володимира Вадимовича  щодо отримання вченого звання 

"професора" по  кафедрі комп’ютерних наук і математики. Клопотатися перед Вченою 

радою Університету про участь у балотуванні Прошкіна Володимира Вадимовича  щодо 

присвоєння вченого звання  

2. Рекомендувати кандидатуру д.е.н., доцента, професора кафедри економіки та 

фінансів Лойко Валерії Вікторівни  щодо отримання вченого звання "професора" 

по  кафедрі економіки та фінансів. Клопотатися перед Вченою радою Університету про 

участь у балотуванні Лойко Валерії Вікторівни щодо присвоєння вченого звання 

"професора" по  кафедрі економіки та фінансів.  

3. Рекомендувати кандидатуру к.е.н., доцента кафедри економіки та фінансів Казак 

Оксани Олексіївни  щодо отримання вченого звання "доцента" по  кафедрі економіки та 

фінансів. Клопотатися перед Вченою радою Університету про участь у балотуванні Казак 

Оксани Олексіївни щодо присвоєння вченого звання "доцента" по  кафедрі економіки та 

фінансів.  

4. Клопотатися перед керівництвом університету щодо надання можливостей 

щомісячної форми оплати навчання для уразливих категорій студентів. 

5. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Fascinating Economics on the run: 

Microeconomics” Автор: к.е.н., доцент, доцент кафедри управління Штепа О.В. Друк 

здійснити за кошти автора. 

6. Затвердити Тематичний план ФІТУ на 2021 рік. 

7. Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження тем 

дисертаційних досліджень аспірантів 2020 року вступу та здобувачів:  

 Тютюнник Анастасія Володимирівна (наук. кер. – к.п.н, доц. Буйницька О.П.): 

Методика візуалізації результатів діяльності викладачів закладів вищої освіти;  

 Смірнова Валерія Андріївна (наук. кер. – к.п.н, доц. Буйницька О.П.): 

Проєктування інформаційно-аналітичної системи моніторингу дослідницької діяльності 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти;  

 Кучеровська Вікторія Олександрівна (наук. кер. – д.п.н., проф. Морзе Н.В.): 

Проєктування цифрової екосистеми закладу середньої освіти;  

 Роїк Максим Іванович (наук. кер. – д.п.н., проф. Морзе Н.В.): Проєктування 

адаптивної інтелектуальної системи навчання бакалаврів спеціальності Комп’ютерні 

науки;  

 Корня Павло Віталійович (наук. кер. – д.п.н., проф. Морзе Н.В.): Проєктування та 

використання ігрового додатку для розвитку навичок соціальної взаємодії з однолітками 

у дітей з аутизмом. 

8. Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспірантці Руденко Валентині Сергіївні ( науковий керівник 

- д.е.н. Лойко В.В.) в наступній редакції: «Розвиток соціальної підсистеми економічної 

безпеки міста».  

9. Затвердити до друку Збірник тез студентської наукової конференції 

"Студентський науковий пошук - 2020". Друк здійснити в електронному форматі. 

10. Затвердити уточнення та зміну тем кваліфікаційних робіт (ОР магістр) для 

студентів спеціальностей  111 «Математика», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 



11. Рекомендувати до друку колективну монографію “Соціально-економічний 

розвиток міст в умовах децентралізації”. Головний редактор: завідувач кафедри управління 

Ільїч Л.М. Видання рукопису здійснити за кошти університету 

12. Затвердити робочу програму навчальної дисципліни «Економічні студії» 

англійською мовою для студентів спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) 

рівня  

13. Змінити гаранта освітньо-професійної програми 051.00.01 Економіка міста. 

Урбаністика першого (бакалаврського) освітнього рівня професора Лойко В.В. на доцента 

Жукову Ю.М.  

14. Рекомендувати затвердити нову тему дисертаційного дослідження Складаного 

П.М. в редакції: «Моделі і методи забезпечення імітостійкості та конфіденційності в 

системах обробки інформації». 

 


