
Порядок денний 

засідання № 2  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 19 лютого 2020 р. 

  

Початок: 15.00                           Аудиторія 203 

 

1. Про нагородження грамотами і подяками колег, які мають високий рейтинговий бал 

у рейтингу «Лідер року 2019», але не увійшли в лідери. Регламент до 10 хв. 

Доповідач: 

Обушний Сергій Миколайович, заступник декана ФІТУ 

з  науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

 

2. Про результати акредитації ОПП «Державне управління» та ОПП «Безпека 

інформаційно-комунікаційних систем». Регламент: доповідь – 10 хвилини, обговорення – 5-10 

хвилин. 

Доповідач: 

Поспєлова Тетяна Вадимівна, д.е.н., доцент, професор 

кафедри управління, гарант ОПП ДУ 

Бурячок Володимир Леонідович, зав.каф. ІКБ, д.т.н., 

професор, гарант ОПП БІКС  

 

3. Про якість освіти і результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 

навчального року. Регламент доповіді до 15 хв. 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 

4. Про затвердження моделі проходження практик 4 курсу в рамках нової освітньої 

стратегії. Регламент доповіді до 5 хв. Обговорення до 10 хв. 

Доповідачі: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики ФІТУ; 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів 

та економіки ФІТУ; 

Акіліна Олена Володимирівна, доцент кафедри 

управління ФІТУ 

 

5. Про пропозиції щодо внесення змін до переліку видів діяльності та вагових 

коефіцієнтів рейтингового оцінювання НПП і НП «Лідер року» на 2020 рік. Регламент 

доповіді до 5 хв. Обговорення до 10 хв. 

Доповідач: 

Акіліна Олена Володимирівна, секретар Вченої ради 

ФІТУ 

 

6. Про обговорення  результатів опитування ціннісних орієнтирів студентів 3-го 

курсу, що проводилося у грудні 2019 р. Регламент доповіді до 5 хв. Обговорення до 10 хв. 

Доповідач: 

Обушний Сергій Миколайович, заступник декана ФІТУ 

з  науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи; 



Бабич Олександр Миколайович, Голова студентської ради 

ФІТУ 

7. Про затвердження Плану роботи ФІТУ на 2020 рік. Регламент доповіді до 10 хв. 

Обговорення до 10 хв. 

Доповідач: 

Обушний Сергій Миколайович, заступник декана ФІТУ 

з  науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

 

8. Про затвердження програм вступних іспитів аспірантури. Регламент доповіді до 5 

хв. Обговорення до 5 хв. 

Доповідачі: 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів 

та економіки ФІТУ; 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

 

9. Про кандидатури, які рекомендуються кафедрами до вступу в аспірантуру і 

докторантуру Університету у 2020 році за кошти місцевого бюджету. Регламент доповіді 

до 5 хв. Обговорення до 5 хв. 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики ФІТУ 

 


