
Порядок денний  

Засідання Вченої ради №3 

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 17 березня 2021 р. 

 

15.00                                                                                                                          google-meet 

 

1. Про рекомендацію Рамського А.Ю., доктора економічних наук, доцента, професора 

кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління, до 

участі у балотуванні на присвоєння вченого звання професора.  

Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач 

кафедри економіки та фінансів; 

 

2. Про роботу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

ФІТУ  

Доповідач: 

Фесенко Валентина Валеріївна, Голова 

Наукового товариства САДМВ Факультету 

інформаційних технологій та управління 

 

 

 

google-форм 

 

3. Про рекомендації до вступу в аспірантуру у 2021 р. за кошти місцевого бюджету на 

спеціальність 051 Економіка (денна форма навчання)  

Доповідачі: 

Лойко Валерія Вікторівна, професор 

кафедри економіки та фінансів 

 

 

4. Звіт за науковою темою «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних 

методів та інформаційних технологій в освіті і науці» 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач 

кафедри комп’ютерних наук і математики 

 

5. Затвердження переліку вибіркових дисциплін для магістрів в каталог вибіркових 

дисциплін. 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана 

ФІТУ з науково-методичної та навчальної 

роботи 

 

 

6. Про перенесення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, 

проблеми, перспективи». 

Доповідачі: 



Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач 

кафедри економіки та фінансів; 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач 

кафедри управління 

 

 

 

7. Про рекомендацію до друку  Електронного фахового наукового видання “Кібербезпека: 

освіта, наука, техніка”, 2021 р., № 11 том 3 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.) 

Доповідач: 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач 

кафедри інформаційної та кібернетичної 

безпеки 

 

8. Про зміни тем кваліфікаційних дипломних проєктів студентів 4-курсу спеціальності 073 

«Менеджмент», кваліфікаційної  роботи бакалавра спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Доповідачі: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач 

кафедри управління; 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач 

кафедри економіки та фінансів 

 

9. Про оновлення Методичних рекомендації до підготовки кваліфікаційного 

бакалаврського проєкту спеціальності 073 «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання та Методичних вказівок до підготовки кваліфікаційного 

магістерського проєкту спеціальності 073 «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання (ОПП Управління електронним навчанням у міжкультурному 

просторі) 

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач 

кафедри управління 

 

 

 


