
Порядок денний 

засідання № 1  Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 22 січня 2020 р. 

  

Початок: 15.00                           Аудиторія 203 

 

 

 

1. Про Звіт ФІТУ з наукової роботи та міжнародної діяльності за 2019 рік. 

Регламент: виступ – 7-10 хвилин, обговорення – 5 хвилин. 

Доповідач: 

Штепа Олена Валентинівна, заступник декана 

ФІТУ з  наукової роботи і міжнародних проектів 

 

2. Про Звіт ФІТУ з соціально-гуманітарної роботи за 2019 рік. Регламент: 

виступ – 7-10 хвилин, обговорення – 5 хвилин. 

Доповідач: 

Обушний Сергій Миколайович, заступник 

декана ФІТУ з  науково-педагогічної та соціально-

гуманітарної роботи 

 

3. Про ознайомлення з планом роботи наукового товариства САДМВ 

ФІТУ на 2020 р. Регламент: виступ – 5 хвилин, обговорення – 3 хвилини 

Доповідач: 

Кіямова Софія Геннадіївна, Голова НТ САДМВ 

факультету інформаційних технологій та 

управління 

4. Про затвердження Програм практик другого семестру 2019-2020 н.р. 

Регламент: виступ – 5 хвилин, обговорення – 3 хвилини 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана 

ФІТУ з науково-методичної та навчальної роботи 

 

5. Про зміну гаранта ОПП із спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня. Регламент: виступ 

– 3 хвилини, обговорення – 3 хвилини 

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана 

ФІТУ з науково-методичної та навчальної роботи 

 



6. Про рекомендацію до друку Збірнику тез доповідей VII Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Сучасна фінансова політика України: 

проблеми та перспективи» (04 грудня 2019 року). Регламент: виступ – 3 

хвилини, обговорення – 3 хвилини 

Доповідач: 

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри 

фінансів та економіки 

  

7. Про рекомендацію до участі у щорічному Конкурсі на здобуття премії 

імені Бориса Грінченка. Регламент: виступ – 3 хвилини, обговорення – 5 

хвилини 

Доповідач: 

Бурячок Володимир Леонідович, завідувач 

кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

 

8. Про затвердження Переліку навчальних дисциплін для студентів заочної 

форми навчання та студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, до 

яких мають бути розроблені та сертифіковані ЕНК у лютому-червні 2020 

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

Доповідач: 

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана 

ФІТУ з науково-методичної та навчальної роботи 

 

 


