
Порядок денний 

засідання № 1  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 20 січня 2021 р. 

  

Початок: 15.00                           Google-meet 

 

Представлення нових членів Вченої ради ФІТУ 

Вступне слово: 

Михацька Алла Валер’янівна, Голова Вченої ради ФІТУ 

 

1.  Про реалізацію моделі практики для студентів 4 курсу в І півріччі 2020-2021 

начального року. 

Доповідачі: 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри 

фінансів та економіки 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

Акіліна Олена Володимирівна, доцент кафедри 

управління 

 

2. Про рекомендацію до участі у щорічному Конкурсі на здобуття премії імені Бориса 

Грінченка.  

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

управління 

 

3. Про рекомендації щодо затвердження наукових шкіл Н.В. Морзе та В.Л. Бурячка 

Доповідач: 

Коршун Наталія Володимирівна, заступника декана з 

наукової роботи 

 

Google-форма 

 

4.  Про затвердження складу Ради роботодавців ФІТУ. 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 

5. Про затвердження переліку вибіркових дисциплін на 2021-2023 роки для студентів І 

освітнього рівня бакалавр. 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 



6. Про затвердження переліку навчальних дисциплін, до яких мають бути розроблені та 

сертифіковані ЕНК у січні-червні 2021 року. 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи 

 

 

7. Про затвердження тем магістерських робіт студентів та закріплення керівників 

спеціальності «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Кібербезпека».  

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

управління 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

 

8. Про зміну гаранта освітньої програми 073.00.02 другого рівня вищої освіти 

«Менеджмент організацій та адміністрування» 

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

управління 

 

9. Про затвердження Плану роботи ФІТУ на 2021 рік 

Доповідач: Обушний Сергій Миколайович, заступника 

декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної 

роботи 

10. Про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій до підготовки кваліфікаційної 

роботи для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

 

Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри 

фінансів та економіки 

 

11. Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з підготовки та захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи зі спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 

Управління та адміністрування ОПП 073.00.03 «Управління закладом освіти (за рівнями)») 

спеціалізації «Експертиза у галузі освіти» та «Управління інноваційним розвитком закладу 

освіти»; Методичних рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі 

спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування ОПП 

073.00.02 «Менеджмент організацій та адміністрування»); Методичних рекомендацій до 

виконання випускової кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування) 

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

управління 


