
Рішення  

засідання № 1  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 22 січня 2020 р. 

  

1. Затвердити Звіт ФІТУ з наукової роботи та міжнародної діяльності за 2019 рік. 

 

2.  Затвердити Звіт ФІТУ з соціально-гуманітарної роботи за 2019 рік. 

 

3. Погодити План роботи наукового товариства САДМВ ФІТУ на 2020 р, з 

урахуванням внесених правок. 

 

4. Затвердити Програми практик другого семестру 2019-2020 н.р., зокрема: 

 Програма навчально/Ознайомчої(за типами установ) практики для студентів І 

курсу спеціальності 073 / Менеджмент; 

 Програма навчально/Ознайомчої(за типами функцій) практики для студентів ІІ 

курсу спеціальності 073 / Менеджмент; 

 Програма виробничої (функціональної) практики для студентів ІІІ курсу 

спеціальності 073 / Менеджмент; 

 Програма переддипломної практики для студентів IV курсу спеціальності 073 / 

Менеджмент; 

 Програма навчальної (з комп’ютерних наук) практики для студентів І курсу 

спеціальності 122 Комп'ютерні науки; 

 Програма навчальної (з комп’ютерних наук) практики для студентів ІІ курсу 

спеціальності 122 Комп'ютерні науки; 

 Програма Навчальної /Зі спеціалізації практики для студентів ІІІ курсу 

спеціальності 122 Комп'ютерні науки; 

 Програма Виробничої /Зі спеціалізації практики для студентів IV курсу 

спеціальності 122 Комп'ютерні науки; 

 Програма Виробничої  практики для студентів ІІ курсу спеціальності125 

Кібербезпека; 

 Програма Виробничої (технологічної)    практики для студентів ІІІ курсу 

спеціальності125 Кібербезпека; 

 Програма переддипломної  практики для студентів IV курсу спеціальності125 

Кібербезпека; 

 Програма навчальної (з математики) практики для студентів І курсу 

спеціальності 111 «Математика»; 

 Програма навчальної (з математики) практики для студентів ІІ курсу 

спеціальності 111 «Математика»; 

 Програма виробничої (педагогічної) практики для студентів IV курсу 

спеціальності 111 «Математика»; 

 Програма виробничої (зі спеціалізації) практики для студентів IV курсу 

спеціальності 111 «Математика»; 

 Програма виробничої (фахової) практики для студентів магістерської програми 

073 Менеджмент  Управління електронним навчанням у міжкультурному 

просторі. 

 

5. Затвердити зміну гаранта освітньо-професійної програми із спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня доцента 

Васечко Л.І. на професора Сосновську О.О. на підставі заяви доцента Васечко Л.І. про 



звільнення від обов’язків гаранта зазначеної освітньо-професійної програми за власним 

бажанням. 

 

6. Затвердити до друку збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи» 

(04 грудня 2019 року). Рекомендувати електронне видання на сторінці кафедри фінансів та 

економіки. 

 

7. Рекомендувати до участі у щорічному Конкурсі на здобуття премії імені Бориса 

Грінченка у номінації «Краща монографія» колективну монографію «Методи 

забезпечення гарантоздатності і функціональної безпеки безпроводової інфраструктури на 

основі апаратного розділення абонентів», автори:  В. Л. Бурячок, В. Ю. Соколов. 

 

8. Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо затвердження до участі у 

щорічному Конкурсі на здобуття премії імені Бориса Грінченка у номінації «Краща 

монографія» колективної монографії «Методи забезпечення гарантоздатності і 

функціональної безпеки безпроводової інфраструктури на основі апаратного розділення 

абонентів», автори:  В. Л. Бурячок, В. Ю. Соколов. 

 

9. Затвердити Перелік навчальних дисциплін для студентів заочної форми навчання 

та студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, до яких мають бути розроблені 

та сертифіковані ЕНК у лютому-червні 2020 року. 
 


