
Рішення 
засідання № 2  Вченої ради 

Факультету інформаційних технологій та управління
Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 лютого 2020 р.
 

1.  Здійснити процедуру  нагородження  за  вагомі  результати  серед  науково-
педагогічних працівників  у рейтингу «Лідер року 2019»:

 Прошкіна Володимира Вадимовича,
 Наталії Миколаївни Краус,
 Катерини Миколаївни Краус,
 Бойко Марії Анатоліївни,
 Дмитра Миколайовича Бодненко,
 Акіліної Олени Володимирівни

2. Ухвалити результати акредитації ОПП «Державне управління».

3.  Ухвалити  результати акредитації  ОПП «Безпека інформаційно-комунікаційних
систем».

4. Клопотатися перед Ректоратом щодо відзначення завідувача ННЦ акредитації та
ліцензування  Бульбу  Т.С.  за  методичну  допомогу  та  організаційну  підтримку,  надану
кафедрам ФІТУ під час проходження акредитації  ОПП «Державне управління» й ОПП
«Безпека  інформаційно-комунікаційних  систем»  та  багаторічне  супроводження
акредитації і ліцензіювання справ.

5.  Клопотатися  перед Ректоратом щодо включення до рейтингового  оцінювання
роботи  підрозділів  «Лідер  року  2020»  критеріїв,  які  зазначені  в  е-формі  звіту  про
акредитацію та впливають на оцінку ОПП під час акредитації.

6.  Рекомендувати  розглянути  питання  подання  пропозицій  в  НАЗЯВО  щодо
включення завідувачів кафедр до складу робочих груп, з якими працюють експерти під
час проведення акредитації освітніх програм безпосередньо в ЗВО.

7.  Рекомендувати  кафедрам  ФІТУ  започаткування  опитування  студентів  за
тематикою «Освітній процес очима студентів» для кожної дисципліни.

8.  Затвердити  результати  зимової  заліково-екзаменаційної  сесії  2019-2020
навчального року.

9.  Доручити кураторам тримати  більш тісний зв'язок із  батьками.  Стимулювати
подяками гарних студентів. Залучати старост та тьюторів до контролю за відвідуванням.

10. Рекомендувати навчальному відділу повернути кураторські години в розклад.

11. Поширити інформацію про кураторів груп,  яким викладачі можуть передавати
інформацію про проблемних студентів.

12. Рекомендувати забезпечити командну роботу навчального відділу, студради та
кураторів з метою покращення якості навчання. Регулярно проблемні питання виносити
на деканат, розглядати на старостаті і на засіданнях кафедр.



13. Запровадити постійний моніторингу якості навчання протягом семестру, а не
лише під час сесії. 

14.  Затвердити моделі  проходження  практик  4  курсу  в  рамках  нової  освітньої
стратегії,  розроблені  робочими  групами  кафедри  комп’ютерних  наук  і  математики,
кафедри.

15.  Затвердити пропозиції  щодо  внесення  змін  до  переліку  видів  діяльності  та
вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання НПП і НП на 2020 рік.

16.  Доручити  Обушному  О.М.  створити  робочу  групу  із  залученням
студпарламенту  для  розробки  плану  по  вирішенню  проблемних  питань  та  проведення
деталізованого  опитування  серед  студентів  ФІТУ  з  метою  уточнення  інформації  по
виявлених проблемах. Термін виконання до 20 травня 2020.

17. Затвердити Плану роботи ФІТУ на 2020 рік. 

18.  Затвердити  Програму  вступного  іспиту  в  аспірантуру  зі  спеціальності  051
«Економіка», Програму додаткового вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 051
«Економіка»,  Програму  вступного  іспиту  в  аспірантуру  зі  спеціальності  125
«Кібербезпека».  Програму  додаткового  вступного  випробування   до  аспірантури  зі
спеціальності 125 «Кібербезпека»

19.  Рекомендувати до  вступу  в  аспірантуру  Університету  в  2020  році  за  кошти
місцевого  бюджету  на  спеціальність  011  Освітні,  педагогічні  науки  (спеціалізація  -
інформаційно-комунікаційні технології в освіті):

 Роїка Максима Івановича;
 Корню Павла Віталійовича.

20.  Рекомендувати до  вступу  в  аспірантуру  Університету  в  2020  році  за  кошти
місцевого бюджету на спеціальність 125 Кібербезпека:

 Кіпчука Феодосія Валентиновича;
 Черненка Романа Миколайовича.

21.  Рекомендувати до  друку  наукове  фахове  електронне  видання  №7
«Кібербезпека: освіта, наука, техніка».


