
Порядок денний  

Засідання Вченої ради №9 

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 20 жовтня 2021 р. 

 

15.00                                                                                                                                  203 ауд. 

 

Процедурні питання: Вибори голови та секретаря Вченої ради ФІТУ 

 

1. Про рекомендацію Жильцова О.Б., кандидата 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 

 

2. Про рекомендацію Сосновської О.О., доктора економічних наук, доцента, завідувача 

кафедри фінансів та економіки 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 Факультету 

інформаційних технологій та управління 

 

3. Про аналіз результатів опитування студентів-випускників бакалаврату 2020-2021 н.р. 

Регламент виступу до 5 хв. Обговорення до 10 хв. 

Доповідач:  

Мельник Ірина Юріївна, заступник декана ФІТУ з науково-

методичної та навчальної роботи 

 

4. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів 

аспірантів 2021 року вступу спеціальності  125 Кібербезпека.  

Доповідач:  

Коршун Наталія Володимирівна, заступник декана з 

наукової роботи 

 

 

Google-форма 

 

 

5. Про затвердження тем магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт 

спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 051 Економіка  

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри фінансів 

та економіки 

 

6. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів 

аспірантів 2021 року вступу спеціальності 051 Економіка 

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри фінансів 

та економіки 



 

 7. Про зміну теми кваліфікаційної магістерської роботи студента 2 курсу спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування Толкунова М.Ю. 

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри фінансів 

та економіки 

 

8. Про затвердження тематичного плану видань ФІТУ на 2022 рік  

Доповідач:  

Коршун Наталія Володимирівна, заступник декана з 

наукової роботи 

 

9. Про затвердження Програм практик ОП Інформатика і Математика для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей, відповідно, 122 

Комп’ютерні наук та 111 Математика. 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних 

наук і математики 

 

10. Про зміни в Графіку сертифікації ЕНК 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних 

наук і математики 

 

11. Зміна теми магістерської роботи студентки 2 курсу ОП 111.00.02 Математичне 

моделювання другого (магістерського) рівня вищої освіти Тверітінової Маргарити 

Вікторівни (кер. проф. Самойленко В.Г.) 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних 

наук і математики 

 

12. Про затвердження нової редакції освітньо-професійної програми 073.00.02 

«Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  

Доповідач:  

Кожем’якіна Світлана Миколаївна, Гарант програми, 

професор кафедри управління 

 

13. Про затвердження освітньо-професійної програми 073.00.02 «Менеджмент організацій 

та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (підготовка іноземних громадян) 

Доповідач:  

Кожем’якіна Світлана Миколаївна, Гарант програми, 

професор кафедри управління 

 

14. Різне. 

 

 

 


