
Порядок денний  

Засідання Вченої ради №8 

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 15 вересня 2021 р. 

 

15.00                                                                                                                                  203 ауд. 

 

1. Про результати акредитації ОПП «Управління електронним навчанням в 

міжкультурному просторі» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня магістр. 

Регламент виступу до 5 хв. Обговорення до 5 хв. 

Доповідач: 

Морзе Наталія Вікторівна, професор кафедри комп’ютерних 

наук і математики 

 

2. Про рекомендацію Є.М. Смирнової-Трибульської, доктора педагогічних наук, доцента, 

професора кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних 

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

Регламент виступу до 5 хв. Обговорення до 10 хв. 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних 

наук і математики 

 

3. Про рекомендацію Л.М. Ільїч, доктора економічних наук, доцента, завідувача кафедри 

управління Факультету інформаційних технологій та управління, до участі у балотуванні 

на присвоєння вченого звання професора. Регламент виступу до 5 хв. Обговорення до 10 

хв. 

Доповідач: 

Михацька Алла Валер’янівна, декан ФІТУ, Голова Вченої 

ради ФІТУ. 

 

4. Про рекомендацію Н.В. Коршун, доктора технічних наук, доцента, професора кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка, до участі у 

балотуванні на присвоєння вченого звання професора. Регламент виступу до 5 хв. 

Обговорення до 10 хв. 

Доповідач: 

Складанний Павло Миколайович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора 

Володимира Бурячка 

 

5. Про рекомендацію В.Ю. Соколова, кандидата технічних наук, доцента кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка, до участі у 

балотуванні на присвоєння вченого звання доцента. Регламент виступу до 5 хв. 

Обговорення до 10 хв. 

Доповідач: 

Складанний Павло Миколайович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора 

Володимира Бурячка 

 

6. Про рекомендацію Н.М. Краус, доктора економічних наук, доцента, професора кафедри 

фінансів та економіки, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання професора. 

Регламент виступу до 5 хв. Обговорення до 10 хв. 



Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри фінансів 

та економіки 

 

7. Про підсумки вступної кампанії. Регламент доповіді до 3 хв. Обговорення до 10 хв. 

Доповідачі:  

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних 

наук і математики;  

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління; 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри фінансів 

та економіки;  

Складанний Павло Миколайович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора 

Володимира Бурячка 

 

8. Про результати освітньої діяльності у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. Регламент доповіді до 5 

хв. Обговорення до 10 хв. 

Доповідач:  

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи 

 

Google-форма 

 

9. Про внесення змін до Графіку розроблення та сертифікації електронних навчальних 

курсів на вересень-грудень 2021 р.  

Доповідач:  

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи 

 

10. Про призначення наукового керівника аспірантці спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки, 2021 року  вступу 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних 

наук і математики 

 

11. Про призначення наукових керівників аспірантам спеціальності 051 Економіка 2021 

року вступу 

Доповідач:  

Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та 

економіки 

 

12. Про призначення наукових керівників  аспірантам спеціальності 125 Кібербезпека 

Доповідач: 

Складанний Павло Миколайович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора 

Володимира Бурячка 

 

13. Про затвердження оновленого складу редакційної колегії електронного наукового 

фахового видання (категорія Б) КІБЕРБЕЗПЕКА: ОСВІТА, НАУКА, ТЕХНІКА  

Доповідач: 



Складанний Павло Миколайович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора 

Володимира Бурячка 

 

14. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Теоретико-ймовірнісні та 

статистичні методи в захисті інформації». Автори: кандидат технічних наук, доцент 

Астапеня В.М.; кандидат фізико-математичних наук, доцент Жданова Ю.Д.; кандидат 

педагогічних наук, доцент Шевченко С.М. 

Рецензенти: Онищенко В.В., професор кафедри Інформаційних систем та технологій 

факультету Інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор 

технічних наук, професор; Працьовитий М.В., декан фізико-математичного факультету 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-

математичних наук, професор 

Доповідач:  

Складанний Павло Миколайович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора 

Володимира Бурячка 

 

15. Про затвердження Програм практики за спеціальностями: 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 051 Економіка 

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри фінансів 

та економіки 

 

16. Про затвердження Методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної роботи для 

здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 051 Економіка  

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри фінансів 

та економіки 

 

17. Про затвердження Програми комплексного екзамену для студентів спеціальності 051 

Економіка першого (бакалаврського) освітнього рівня 

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри фінансів 

та економіки 

 

18. Про зміни  до тематичного плану видань Факультету 

Доповідач:  

Коршун Наталія Володимирівна, заступник декана з 

наукової роботи 

 

19. Про затвердження Програми практики (переддипломна практика) для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Управління закладом освіти (за рівнями)», 

другого (магістерського) рівня 

Доповідач:  

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 

20. Про затвердження англомовної ОПП підготовки іноземців «Менеджмент організацій та 

адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти 



Доповідач:  

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувач кафедри управління 

 


