
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання № 2  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 18 жовтня  2017 р. 

 

 

Початок: 14.00                                   Аудиторія    203 

 

1. Про оновлення представників від студентів у складі Вченої ради 

Доповідач: Михацька Алла Валер’янівна, Голова Вченої 

ради факультету 

 

2. Про затвердження звітів аспірантів за 2016-2017 н.р. та випуск з аспірантури 

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

ІТМД 

 

3. Про затвердження Плану профорієнтаційної роботи ФІТУ на 2017-2018 н.р. 

Доповідач: Обушний Сергій Миколайович, заступник 

декана ФІТУ з науково-педагогічної та соціально-

гуманітарної роботи  

 

4. Про затвердження Плану роботи Факультету на 2017-2018 н.р. 

Доповідач: Обушний Сергій Миколайович, заступник 

декана ФІТУ з науково-педагогічної та соціально-

гуманітарної роботи  

 

5. Про затвердження освітніх програм Галузь знань 12 «Інформаційні технології» 

спеціальність «Кібербезпека» (ОР бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Доповідач: Бурячок  Володимир Леонідович, професор 

кафедри ІТМД 

 

6. Про затвердження методичних рекомендацій для написання магістерських робіт 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»  

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

ІТМД 

 

7. Про затвердження Робочої програми навчальної дисципліни “Сучасні стратегії 

наукових досліджень: інформаційно-комунікаційні технології в сучасних наукових 

дослідженнях ” для здобувачів наукового ступеня доктора філософії, Укладач: Бодненко 

Дмитро Миколайович 

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

ІТМД 

 

8. Про студентську наукову роботу 

Доповідач: Акіліна Олена Володимирівна, Секретар Вченої 

ради факультету; 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД; 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та 

економіки 

Горбатовський Дмитро Володимирович, Голова НТ 

САДМВ ФІТУ 



 

9. Про висунення кандидатур на присудження іменної стипендії згідно з Положенням 

про іменну стипендію  Бориса Грінченка від  04.12.2014 

Доповідач: Обушний Сергій Миколайович, заступник 

декана ФІТУ з науково-педагогічної та соціально-

гуманітарної роботи; 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД; 

Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та 

економіки 

Цирканюк Діана Андріївна, Голова студентської ради 

ФІТУ 

 

10. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт (ОР магістр) для студентів 

спеціальностей: «Комп’ютерні науки» (122.00.01 Інформатика), «Математика» (111.00.02 

Математичне моделювання), «Фінанси, банківська справа та страхування» (072.00.02 

Фінанси і кредит), «Менеджмент» (Менеджмент організацій та адміністрування) (Додаток 

А) 

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана 

ФІТУ з науково-методичної та навчальної роботи    

 

11. Про затвердження до друку Збірника матеріалів Науково-практичної Інтернет-

конференції молодих учених і студентів «Перспективи розвитку управлінських систем в 

соціальній та економічних сферах України: теорія і практика» 

Доповідач: Орлова Наталія Сергіївна, професор кафедри 

управління 

 

12. Про анулювання наукової теми кафедри фінансів та економіки «Управління 

фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання київської агломерації в умовах 

децентралізації» (реєстраційний номер 0116U002962,термін виконання: 2016-2021 н.р., 

керівник Зеліско І.М.) 

Доповідач: Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри 

фінансів та економіки 

  



 


