
Порядок денний 

засідання № 7  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 20 червня  2018 р. 

 

Початок: 14.00                                     Аудиторія    203 

1.  Про результати діяльності центрів компетентностей за 2017-2018 н.р.  Регламент: виступи – 10 

хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідачі: керівники проектних груп ОПП 

 

2. Про концепції  Центрів компетентностей, що почнуть роботу у 2018-2019 н.р.  Регламент: виступ – 5 

хвилин, запитання та обговорення – 10 хвилин  

Доповідачі: керівники проектних груп ОПП 

 

3. Про затвердження проміжних результатів планів реалізації наукових тем кафедр  ІТМД та управління. 

Регламент: виступ – 10 хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин  

Доповідачі: Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри ІТМД, 

Поспєлова Тетяна Вадимівна, професор кафедри управління 

 
4. Про затвердження звіту з науково-методичної та навчальної роботи ФІТУ за ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

Регламент: виступ – 10 хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин 

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

методичної та навчальної роботи 

 

5.  Про затвердження звіту про соціально-гуманітарну роботу на факультеті за ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

Регламент: виступ – 10 хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Обушний Сергій Миколайович, заступник декана ФІТУ з 

науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи  

 

6. Про затвердження звіту про результати роботи НТ САДМВ ФІТУ у 2017-2018 н.р. Регламент: виступ 

– 5 хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Фокін Віталій Михайлович, Голова НТ САДМВ ФІТУ 

 

7. Про затвердження тем магістерських робіт для 6 курсу студентів спеціальності 073 «Менеджмент», 

Освітня програма  073.00.03 «Управління навчальним закладом» Регламент: виступ – 3 хвилини, 

запитання та обговорення – 3 хвилини 

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

методичної та навчальної роботи    

 

8. Про затвердження до друку збірника тез  ІІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною 

участю «ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»  та колективної монографії «ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ 

ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ». 

Регламент: виступ – 3 хвилин, запитання та обговорення – 5 хвилин 

Доповідач: Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та 

економіки  

 

9. Про затвердження навчального плану (строк навчання 1 рік і 10 міс.) для вступників 2018 та 2019 

року, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненими 

спеціальностями вступатимуть на 3 курс ОПП «Безпека інформаційних та комунікаційних 

систем» спеціальності 125 «Кібербезпека». Регламент: виступ – 5 хвилин, запитання та обговорення – 5 

хвилин. 

Доповідач: Акіліна Олена Володимирівна, Секретар Вченої ради ФІТУ 

 

10. Різне. 


