
Порядок денний 

засідання № 6  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 17 червня  2020 р. 

 

Початок: 15.00                                                                           гугл-форма (1-9 питання);  

онлайн-конференція (10-12 питання)  

 

1. Про звіти аспірантів.  

Доповідачі:  

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки; 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики; 

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та економіки 

 

2. Про затвердження графіку навчального процесу.  

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступника декана  з науково-методичної та 

навчальної роботи 

 

3. Про затвердження переліку ЕНК на сертифікацію для 1-6 курсів на серпень - грудень 2020 

року 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступника декана  з науково-методичної та 

навчальної роботи 

 

4. Про внесення змін до ОПП «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» спеціальності  

125 Кібербезпека освітнього рівня бакалавр. 

Доповідач:  

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

 

5. Про внесення змін до ОПП «Державне управління» спеціальності 281 Публічне управління 

та адміністрування освітнього рівня магістр. 

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 

6. Про рекомендацію для вступу до аспірантури Університету у 2020 році за кошти місцевого 

бюджету на спеціальність 011 "Освітні, педагогічні науки", спеціалізація «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті».  

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 

7. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Iнновацiйнi педагогiчнi методики в 

цифрову епоху» (автори: О.Дзябенко, Н.Морзе, С.Василенко, Л.Варченко-Троценко, 

В.Вембер, М.Бойко, І.Воротникова, Є.Смирнова-Трибульська). 

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики 

 



8. Про нову редакцію ОПП 111.00.01 Математика спеціальності 111 Математика першого 

(бакалаврського) освітнього рівня (гарант: Астаф'єва М.М.).  

Доповідачі:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики; 

Астаф'єва Марія Миколаївна, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики 

 

9. Про затвердження до друку (розташування на сайті кафедри) матеріалів науково-практичного 

семінару "Розвиток економіки міста в умовах євроінтеграції", який відбувся онлайн в умовах 

карантину 20.05.2020.  

Доповідач:  

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та економіки 

 

10. Про результати роботи Центрів компетентностей 3 курсу у 2019-2020 н.р. Регламент 

виступів: 10 хвилин 

Доповідачі: гаранти програм (завідувачі) 

 

11. Про результати акредитації ОПП «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» освітнього рівня бакалавр, ОПП «Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем» спеціальності  125 Кібербезпека освітнього рівня бакалавр.  

Регламент виступів: 10 хвилин 

Доповідачі:  

Сосновська Ольга Олександрівна, професор кафедри фінансів та економіки; 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

 

12. Про уточнення теми дисертації Анастасії Сергіївни Карпенко «Інформаційна система 

підтримки діяльності організаційно-навчальних підрозділів університету на базі Google 

Apps» на тему «Розвиток цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних 

підрозділів в університеті» та зміну спеціальності із 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті на 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти  (науковий керівник: 

Жильцов О.Б.).  

Доповідач:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики 

 

13. Про затвердження тем магістерських робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП 

«Управління закладом освіти (за рівнями)».  

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 

 

 

 


