
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання № 4 Вченої ради  

Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 13 квітня 2022 р. 

 

 

15.00                                                                                                             Google-meet 

 

 

1. Про затвердження змін щодо вимог до підготовки кваліфікаційних робіт 

(проєктів) для студентів спеціальності 073 Менеджмент на час воєнного стану: 

 Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційного бакалаврського 

проєкту (спеціальна редакція на час воєнного стану, оголошеного Указом 

Президента України №64 у зв’язку із військовою агресією Російської федерації 

проти України); 

 Кваліфікаційна робота магістра. Навчально-методичний посібник для 

спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Управління 

електронним навчанням у міжкультурному просторі» (спеціальна редакція на час 

воєнного стану, оголошеного Указом Президента України №64 у зв’язку із 

військовою агресією Російської федерації проти України) 

Доповідач: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувачка кафедри 

управління 

 

2. Про затвердження змін щодо вимог до підготовки кваліфікаційної 

бакалаврської роботи на час воєнного стану: Методичні вказівки до виконання і 

захисту кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальностей 122 "Комп'ютерні науки 

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (спеціальна редакція на час 

воєнного стану, оголошеного Указом Президента України №64 у зв’язку із 

військовою агресією Російської федерації проти України) 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувачка кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

3. Про затвердження змін щодо вимог до підготовки кваліфікаційної 

бакалаврської роботи на час воєнного стану: Тимчасові методичні рекомендації до 

виконання і захисту кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальностей 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 051 Економіка (спеціальна редакція на час 

воєнного стану, оголошеного Указом Президента України №64 у зв’язку із 

військовою агресією Російської федерації проти України) 

Доповідач: 



Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка 

кафедри фінансів та економіки 
 

 

4. Про затвердження змін щодо вимог до підготовки кваліфікаційної роботи 

на час воєнного стану: Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних 

робіт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для 

студентів спеціальності 125 Кібербезпека 

Доповідач: 

Складанний Павло Миколайович, завідувач 

кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

ім. професора Володимира Бурячка 

 

5. Про затвердження змін до Програм навчальних та виробничих практик 

студентів спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) освітнього 

рівня на час воєнного стану: 

 Програма практики навчальної (ознайомчої – за типами установ) для 

студентів 1 курсу; 

 Програма практики навчальної (ознайомчої – за типами функцій) для 

студентів 2 курсу; 

 Програма практики виробничої (функціональної) для студентів 3 

курсу; 

 Програма переддипломної практики для студентів 4 курсу 

Доповідач: 

Акіліна Олена Володимирівна, Гарант програми 

«Менеджмент організацій» 

 

6. Про рекомендацію кандидатур до вступу в аспірантуру в 2022 році за 

кошти місцевого бюджету на спеціальність 051 Економіка  (денна форма навчання)  

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка 

кафедри фінансів та економіки 

 

Google-форма 

 

7. Про розгляд Програм фахових вступних випробувань кафедри фінансів та 

економіки у 2022 році: 

 Програма фахового випробування з економіки, освітній рівень перший 

(бакалаврський), за спеціальністю 051 Економіка, на основі освітньо (освітньо-

кваліфікаційного) рівня вищої освіти, освітньо-професійного рівня фахової 

передвищої освіти здобутого за іншою спеціальністю;  



 Програма фахового випробування з економіки, освітній рівень перший 

(бакалаврський), за спеціальністю 051 Економіка, на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спорідненою спеціальністю;  

 Програма фахового випробування з фінансів, банківської справи та 

страхування, освітній рівень перший (бакалаврський), за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, на основі освітньо (освітньо-

кваліфікаційного) рівня вищої освіти, освітньо-професійного рівня фахової 

передвищої освіти здобутого за іншою спеціальністю;  

 Програма фахового випробування з фінансів, банківської справи та 

страхування, освітній рівень перший (бакалаврський), за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст за спорідненою спеціальністю;  

 Програма фахового випробування з фінансів, банківської справи та 

страхування, освітній рівень другий (магістерський), за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка 

кафедри фінансів та економіки 

 

8. Про розгляд Програм фахових вступних випробувань кафедри управління  

у  2022 році: 

 Програма фахового випробування з менеджменту, освітній рівень 

другий (магістерський), за спеціальністю 073 Менеджмент, ОПП «Менеджмент 

організацій та адміністрування», на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст; 

 Програма фахового випробування зі спеціальності, освітній рівень 

другий (магістерський), за спеціальністю 073 Менеджмент, ОПП «Управління 

закладом освіти (за рівнями)», на основі освітнього ступеня магістр, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст; 

 Програма фахового випробування, освітній рівень другий 

(магістерський), за спеціальністю 073 Менеджмент, ОПП «Управління 

електронним навчанням у міжкультурному просторі», на основі освітнього ступеня 

бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст; 

 Програма фахового випробування з «Публічного управління та 

адміністрування», освітній рівень другий (магістерський), за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування, ОПП «Державне управління», на основі 

освітнього ступеня магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

Доповідач:  

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувачка кафедри 

управління 



 

9. Про розгляд Програм фахових вступних випробувань кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки ім. професора Володимира Бурячка у  2022 

році: 

 Програма фахового випробування зі спеціальності, освітній рівень перший 

(бакалаврський), за спеціальністю 125 Кібербезпека, на основі освітньо (освітньо-

кваліфікаційного) рівня вищої освіти, освітньо-професійного рівня фахової 

передвищої освіти здобутого за іншою спеціальністю;  

 Програма фахового випробування зі спеціальності, освітній рівень перший 

(бакалаврський), за спеціальністю 125 Кібербезпека, на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спорідненою спеціальністю;  

 Програма фахового випробування зі спеціальності, освітній рівень другий 

(магістерський), за спеціальністю 125 Кібербезпека,  освітнього ступеня бакалавр, 

магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

Доповідач: 

Складанний Павло Миколайович, завідувач 

кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

ім. професора Володимира Бурячка 

 

10. Про розгляд Програми та білетів вступного випробування в аспірантуру 

зі спеціальності 051 Економіка у 2022 році 

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка 

кафедри фінансів та економіки 

 

11. Про уточнення редакції теми дисертаційної роботи аспіранта 3 року 

навчання Маляра Станіслава Анатолійовича  

Доповідач:  

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка 

кафедри фінансів та економіки 

 

12. Про затвердження Програм комплексних екзаменів підсумкової атестації 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 111 

Математика та 122 Комп'ютерні науки: 

 Програма комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики 

навчання математики; 

 Програма комплексного екзамену з вищої математики; 

 Програма комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики 

навчання інформатики 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувачка кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 



 

 

13. Про затвердження Програми комплексного екзамену з дисциплін: 

Фінанси, Фінанси підприємств та організацій, Фінансовий менеджмент, 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, першого 

(бакалаврського) освітнього рівня 

Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка 

кафедри фінансів та економіки 

 

14. Про зміну/уточнення редакції тем кваліфікаційних робіт студентів 4 курсу 

спеціальності 051 Економіка Шемчук Катерини Романівни, Чередніченко 

Анастасії Олексіївни, Золотоверхої Анастасії Віталіївни, та спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування Тирон Олександри Іванівни 

Доповідач: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка 

кафедри фінансів та економіки 

 

 

15. Про зміну/уточнення редакції тем кваліфікаційних робіт (бакалаврських) 

випускників спеціальності 122 Комп'ютерні науки Кава Олексія Михайловича та  

Бородіна Лева Юрійовича 

Доповідач: 

Литвин Оксана Степанівна, завідувачка кафедри 

комп’ютерних наук і математики 

 

 

 

16. Різне. 


