
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання № 6 Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 20 червня 2022 р. 

 

16.00                                                                                                             Google-meet 

 

 

1. Про рекомендацію до затвердження нової редакції освітньо-наукової 

програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у зв’язку 

з прийняттям Стандарту вищої освіти України, затвердженого та введеного в дію 

наказом МОН України від 10.05.2022 № 424. Регламент виступу до 10 хв. 

Обговорення до 5 хв.  

Доповідач:  

Лойко Валерія Вікторівна, професорка кафедри 

фінансів та економіки, Гарант програми 

 

2. Про рекомендацію до затвердження нової редакції освітньо-професійної 

програми «Інформаційно-аналітичні системи» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  у зв’язку з 

прийняттям Стандарту вищої освіти України, затвердженого та введеного в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 28.04.2022 р. № 393. Регламент 

виступу до 10 хв. Обговорення до 5 хв.  

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувачка кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

3. Про результати акредитації ОПП «Математика» спеціальності 111 

«Математика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Регламент виступу 

до 10 хв. Обговорення до 5 хв.  

Доповідач: 

Астаф’єва Марія Миколаївна, доцентка кафедри 

комп’ютерних наук і математики, Гарант 

програми 

 

4.  Про рекомендацію П.М. Складанного, кандидата технічних наук, 

завідувача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора 

Володимира Бурячка, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання 

доцента. Регламент виступу до 5 хв. Обговорення до 5 хв.  

Доповідач:  

Михацька Алла Валер’янівна, Голова Вченої ради 

ФІТУ, декан Факультету 

 



5.  Про рекомендацію Л.О. Варченко-Троценко, кандидата педагогічних 

наук, старшого викладача кафедри комп’ютерних наук і математики, до участі у 

балотуванні на присвоєння вченого звання доцента. Регламент виступу до 5 хв. 

Обговорення до 5 хв.  

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувачка кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

 

Google-форма 

 

6. Про затвердження змін до переліку вибіркових дисциплін 

Доповідач:  

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 

7. Про затвердження переліку дисциплін Факультету інформаційних 

технологій та управління, до яких мають бути розроблені та сертифіковані ЕНК у 

вересні-грудні 2022 р. 

Доповідач:  

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 

8. Про перенесення процедури сертифікації ЕНК з навчальних дисциплін 

«Корпоративні фінанси» та «Управління корпоративними фінансами» автора Казак 

О.О., запланованих на травень 2022 р. на термін вересень-грудень 2022 р. 

Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач 

кафедри фінансів та економіки 

 

9. Про затвердження звітів аспірантів за 2021/2022 н.р.  

Доповідач:  

Коршун Наталія Володимирівна, заступник 

декана з наукової роботи 

 

10. Про прикріплення з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою співробітника науково дослідної лабораторії 

інформатизації освіти Терлецької Т.С. 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувачка кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

11. Звіт з наукової роботи  ФІТУ за І півріччя 2022 року. 

Доповідач:  



Коршун Наталія Володимирівна, заступник 

декана з наукової роботи 

 

12. Звіт про виконання тематичного плану видань ФІТУ  

Доповідач:  

Коршун Наталія Володимирівна, заступник 

декана з наукової роботи 

 
13. Різне 


