
Порядок денний 

засідання № 9 Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 18 листопада 2020 р. 

 

  

Початок: 15.30                                                                                            гугл-конференція  

 

 

1. Про висування кандидатури студента на іменну стипендію імені Бориса Грінченка 

Регламент доповіді до 3 хв, обговорення до 5 хвилин 

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник 

декана ФІТУ з науково-методичної та навчальної 

роботи 

 

 

2.       Звіт про реалізацію наукового дослідження (наукової теми) кафедри фінансів та 

економіки «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції» 

Регламент доповіді до 10 хв.  

Доповідач: Лойко Валерія Вікторівна, професор 

кафедри фінансів та економіки 

 

3.       Звіт про реалізацію наукового дослідження (наукової теми) кафедри управління 

«Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва» 

Регламент доповіді до 10 хв.  

Доповідач: Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач 

кафедри управління 

 

4. Про рекомендацію Смирнової-Трибульскої Є.М., доктора педагогічних наук, 

професора кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних 

технологій та управління, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента. 

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

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

5.     Про зміну тем дипломних робіт магістрів випускників 2020 року спеціальності 125 

«Кібербезпека» 

Доповідач:  

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач 

кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

 

 

гугл форма 

 

6. Про затвердження тем магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт 

студентів спеціальностей 111 Математика та 122 Комп'ютерні науки 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 



 

7. Про затвердження Методичних рекомендацій до виконання і захисту 

кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

8. Про затвердження голів ЕК на 2020 рік  

Доповідач: Мельник Ірина Юріївна, заступник 

декана ФІТУ з науково-методичної та навчальної 

роботи 

 

9.  Про уточнення тем кваліфікаційних робіт (ОР магістр) для студентів спеціальностей 

073«Менеджмент» ОПП «Управління закладом освіти» 

Доповідач:  

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

управління 

 

10.  Про затвердження Програм кваліфікаційних екзаменів за вибірковою 

спеціалізацією «Управління електронним навчанням» для студентів спеціальностей ПВШ, 

ПО, ДО»  

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

11.  Про рекомендацію до друку навчального посібника "Ринок цінних паперів в 

питаннях та відповідях".  Автори викладачі кафедри фінансів та економіки  Рамський 

А.Ю.,Жукова Ю.М., Обушний С.М. Рецензенти: Храпкіна В.В. доктор економічних наук, 

професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"Морозова Л.С.  доктор 

економічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач 

кафедри фінансів та економіки 

 

 

 

 

 

 

 

 


