
Порядок денний 

засідання № 4  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 20 грудня  2017 р. 

 

Початок: 14.00                                                  Аудиторія    203 

 

1. Про затвердження тем магістерських робіт для 5 курсу студентів спеціальності «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» 

(073.00.02 Менеджмент організацій та адміністрування). Регламент: 10 хвилин 

Доповідачі: Міляєва Валерія Робертівна, завідувач кафедри 

управління,  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД, 

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та 

економіки 

 

2. Про затвердження додаткових балів при вступі в магістратуру 2018. Регламент: виступ – 2 

хвилини, запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідачі: Міляєва Валерія Робертівна, завідувач кафедри 

управління,  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД, 

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та 

економіки 

 

3. Про затвердження Програми кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-

комунікаційні технології в освіті. Регламент: виступ – 3 хвилини, обговорення – 3 хвилини 

 Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД 

 

4. Презентація Освітньої програми спеціальності «Економіка»: «Муніципальна економіка  

євроінтеграційного  спрямування». Регламент: виступ – 5 хвилин, запитання та обговорення 

– 5 хвилин 

Доповідач: Лойко Валерія Вікторівна,професор кафедри фінансів 

та економіки 

 

5. Про внесення змін у робочий навчальний план зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа  та страхування», Освітня програма 072.00.01 «Фінанси». Регламент: виступ – 2 

хвилини, запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри 

фінансів та економіки 

 

6. Про підготовку до другого атестаційного тижня. Регламент: виступ – 3 хвилини, обговорення 

– 3 хвилини 

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи    

 

7. Про затвердження переліку вибіркових дисциплін. Регламент: виступ – 5 хвилин, запитання – 

3 хвилини, обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з 

науково-методичної та навчальної роботи    

 



8. Про затвердження Програми ЕК та білетів зі спеціальності 8.01010101Дошкільна освіта та 

8.01010102 Початкова освіта, спеціалізації Управління електронним навчанням денної форми 

навчання. Регламент: виступ – 3 хвилини, обговорення – 3 хвилини 

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД 

 

9. Різне. 


