
Порядок денний 

засідання № 11  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 20 листопада  2019 р. 

  

Початок: 16.00                                    Аудиторія    203 

 

1. Про висування кандидатури НПП на державну нагороду 

Регламент доповіді до 5 хв. 

Доповідач:  

Михацька Алла Валер’янівна, Голова Вченої ради ФІТУ 

 

2. Про висування кандидатури студента на іменну стипендії імені Бориса Грінченка  

Регламент доповіді до 5 хв. 

Доповідач:  

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи    

 

 

3. Звіт про реалізацію наукового дослідження (наукової теми) кафедри фінансів та 

економіки  

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач: 

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та 

економіки 

 

 

4. Звіт про реалізацію наукового дослідження (наукової теми) кафедри управління 

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач: 

Акіліна Олена Володимирівна, доцент кафедри управління 

 

5. Про зміну керівника наукової теми кафедри управління «Удосконалення механізмів 

управління в економічній та соціальній сферах міста Києва»(0116U003994) 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідач: 

Акіліна Олена Володимирівна, доцент кафедри управління 

 

 

6. Звіт про реалізацію наукового дослідження (наукової теми) кафедри 

комп'ютерних наук і математики  

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

7. Про ціннісні пріоритети першокурсників факультету  

Регламент доповіді до 10 хв. 

Доповідач: 

Обушний Сергій Миколайович, заступник декана ФІТУ з 

науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 



 

8. Про затвердження тем бакалаврських дипломних робіт студентів ІV курсу кафедри 

управління, спеціальності «Менеджмент», тем магістерських дипломних робіт 

студентів V курсу, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», тем 

бакалаврських дипломних робіт студентів ІV курсу, спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідачі:  

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та 

економіки 

 

 

9. Про зміну тем магістерських кваліфікаційних робіт студентів VI курсу кафедри КНіМ, 

спеціальності «Комп’ютерні науки», студентів VIІ курсу кафедри управління 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики; 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 

 

10. Про затвердження Програм кваліфікаційних екзаменів за вибірковою спеціалізацією 

«Управління електронним навчанням» для студентів спеціальностей 011 Освітні, 

педагогічні науки (Освітня програма  011.00.01 Педагогіка вищої школи), 012 Дошкільна 

освіта (012.00.01 Дошкільна освіта),013 Початкова освіта (013.00.01 Початкова освіта) 

другого (магістерського) рівня. 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

11. Про затвердження вибіркових дисциплін для студентів освітнього рівня бакалавр, 

освітнього рівня магістр для спеціальності "Кібербезпека" на 2019-2020 н.р. 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідач:  

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

12. Про  підготовку до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики; 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки; 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та 

економіки; 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 



13. Про затвердження голів ЕК на 2020 рік 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідач:  

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи    

 

 

14. Про підготовку до Грінченківської декади та обговорення нагороджень 

(нагородження  нагрудним знаком «За служіння Університету»). 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідач:  

Акіліна Олена Володимирівна, секретар Вченої ради ФІТУ 

 


