
Порядок денний 

засідання № 8 Вченої ради 
Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 21 жовтня 2020 р. 

 
 

Початок: 15.00 гугл-конференція, гугл-документ 

 
 

1. Про внесення змін до складу Вченої ради ФІТУ. 

Регламент доповіді до 3 хв. 

Доповідач: 

Михацька Алла Валер’янівна, Голова Вченої ради ФІТУ 

 

2. Про рекомендацію Прошкіна В.В., доктора педагогічних наук, доцента, доцента кафедри 

комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління, до 

участі у балотуванні на присвоєння вченого звання професора 

Регламент доповіді до 5 хв., запитання та обговорення до 10 хв. 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

3. Про рекомендацію Лойко В.В., доктора економічних наук, доцента, професора кафедри 

економіки та фінансів Факультету інформаційних технологій та управління, до участі у 

балотуванні на присвоєння вченого звання професора 

Регламент доповіді до 5 хв., запитання та обговорення до 10 хв. 

Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри 

економіки та фінансів 

 

4. Про рекомендацію Казак О.О., кандидата економічних наук, доцента кафедри 

економіки та фінансів Факультету інформаційних технологій та управління, до участі у 

балотуванні на присвоєння вченого звання доцента 

Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри 
економіки та фінансів 

 

5. Про результати вступної кампанії 2020 року та профорієнтаційну роботу кафедр у 2020- 

2021 н.р. 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково- 
методичної та навчальної роботи 

Співдоповідачі: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики; 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки; 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри 

фінансів та економіки; 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 



6. Про результати участі Мельник І.Ю. у заході на тему: "Закон Республіки Польщі "Про 

вищу освіту і науку": уроки для України." 

Доповідач: 
Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково- 

методичної та навчальної роботи 

 
 

7. Про рекомендацію до друку навчального посібника “Fascinating Economics on the run: 
Microeconomics” 

Автор: к.е.н., доцент, доцент кафедри управління Штепа О.В. 

Рецензенти: 

Ключник А.В – д.е.н., професор, завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного 

університету; 

Огієнко М.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу ВП Миколаївської філії Київського національного університету 

культури і мистецтв 

Доповідач: 

Штепа Олена Валентинівна, координатор з міжнародного 

співробітництва, доцент кафедри управління 
 

 

гугл-форма 

8. Про затвердження Тематичного плану ФІТУ на 2021 рік 

Доповідач: 

Коршун Наталія Володимирівна, заступник декана ФІТУ з 

наукової роботи 

 

9. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів 

аспірантів та здобувачів 2020 року вступу спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки» 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 
комп’ютерних наук і математики 

 

10. Про затвердження теми дисертаційного дослідження та індивідуального плану 

аспірантки 2020 року вступу спеціальності 051 «Економіка» 

Доповідач: 
Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та 

економіки 

 

11. Про затвердження Збірника тез студентської наукової конференції "Студентський 

науковий пошук - 2020", яка відбулась 16.10.2020 р. 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

12. Про уточнення та зміну тем кваліфікаційних робіт (ОР магістр) для студентів 

спеціальностей 073«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 111 

«Математика» 

Доповідачі: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління; 



Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 
 

13. Про рекомендацію до друку колективної монографії “Соціально-економічний розвиток 

міст в умовах децентралізації” 

Головний редактор: завідувач кафедри управління Ільїч Л.М. 

Рецензенти: 

Петроє О.М., доктор наук з державного управління, доцент директор Інституту 

експертно-аналітичних та наукових досліджень НАДУ при Президентові України, 

Іляш О. І., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та 

міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів “КПІ ім. Ігоря Сікорського”; 

Гринкевич С. С., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

маркетингу та логістики НУ “Львівська політехніка” 

Доповідач: 
Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 

14. Про затвердження робочої програми навчальної дисципліни «Економічні студії» 

англійською мовою для студентів спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) 

рівня. 

Доповідач: 

Штепа Олена Валентинівна, координатор з міжнародного 

співробітництва, доцент кафедри управління 

 
 

15. Про зміну гаранта ОП 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика 

Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри 

економіки та фінансів 

 
 

16. Про зміну теми дисертаційного дослідження Складаного П.М. 

Доповідач: 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач 

кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 


