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1. Загальні положення. 

 

1.1. Науково-технічна Рада факультету інформаційних технологій (далі науково-

технічна Рада) Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково- технічною 

діяльністю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі 

Університет) відповідно до Статуту. 

1.2.  У своїй діяльності науково-технічна Рада керується Законами України „Про 

освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову та науково-технічну діяльність”, 

іншими нормативними актами, що регулюють відносини в процесі здійснення 

своєї діяльності, наказами Міністерства освіти і науки України, рішенням 

Вченої Ради Університету, цим Положенням. 

1.3.  Науково-технічна Рада створена з метою планування наукових досліджень, 

визначення пріоритетних напрямів проведення фундаментальних, прикладних і 

пошукових робіт, проведення внутрішнього конкурсу пропозиції на виконання 

науково-дослідних робіт, що надаються вченими університету для включення в 

координаційні плани Міністерства освіти і науки України. 

 

2. Головні завдання та функції науково-технічної Ради. 

 

2.1. Основними завданнями науково-технічної Ради факультету інформаційних 

технологій є: 

- визначення перспективних напрямків наукової та науково-технічної 

діяльності; 

- здійснення наукової та науково-технічної оцінки тематики та результатів 

науково-дослідних робіт; 

- розгляд і затвердження поточних планів наукових досліджень. 

2.2. Науково-технічна Рада має такі головні функції: 

2.2.1. Обговорює актуальні науково-технічні проблеми будівництва і архітектури, 

основні напрями наукової і науково-технічної діяльності Університету, питання 

координації співробітництва з інститутами національних та галузевих академій  

України, підприємствами і організаціями, питання розвитку міжнародного 



співробітництва. 

2.2.2.  Проводить експертизу наданих науковими підрозділами факультету 

інформаційних технологій пропозицій на виконання науково-дослідних робіт. 

2.2.3.  Рекомендує за наданими пропозиціями кращі теми для включення в 

тематичний план Університету. 

2.2.4.  Контролює виконання тематичного плану науково-дослідних робіт факультету 

інформаційних технологій. 

2.2.5.  Розглядає річний звіт з наукової роботи факультету інформаційних технологій, 

рекомендує його до включення в загальний науковий звіт Університету. 

2.2.6.  Організує на факультеті проведення І туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади і забезпечує участь студентів у конкурсах наукових робіт. 

 

3. Склад науково-технічної Ради Університету. 

 

3.1.  Керівництво роботою науково-технічною Радою здійснює Голова Ради. 

3.2.  До складу Ради входять Голова Ради, його заступник, вчений секретар, члени 

Ради - провідні вчені за науковими напрямами факультету інформаційних 

технологій (Додаток). 

3.3.  Склад науково-технічної Ради затверджується розпорядженням по факультету 

інформаційних технологій. 

 

4. Порядок роботи науково-технічної Ради. 

 

4.1. Засідання науково-технічної Ради проводиться під керівництвом голови Ради, а 

в разі його відсутності -заступника Голови Ради. 

Якщо Голова Ради та його заступник не можуть виконати обов’язки з 

керування роботою науково-технічної Ради, головуючим на дане засідання, за 

розпорядженням декана факультету інформаційних технологій, призначається 

один із членів науково-технічної Ради Університету. 

На час відсутності вченого секретаря науково-технічної Ради, виконання його 

обов’язків за розпорядженням Голови Ради, покладається на одного з членів 



науково-технічної Ради. 

4.2.  Перед відкриттям засідання науково-технічної Ради її членам роздаються 

проекти рішень з питань порядку денного. 

Відкриваючи засідання науково-технічної Ради, її Голова, на підставі 

відомостей про присутність членів науково-технічної Ради з явочного листа, 

робить висновок про повноважність засідання і обговорює порядок денний. 

4.3.  Засідання науково-технічної Ради вважається повноважним, якщо на ньому 

присутні більш ніж половина спискового складу науково- технічної Ради. 

4.4.  Рішення науково-технічної Ради вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більш як половина присутніх на засіданні науково- технічної 

Ради її членів. 

Рішення науково-технічної Ради з питань „проведення конкурсу”, результати 

виконаних НДР та інших питань, які регулюються відповідними нормативними 

актами України, приймають згідно порядку, встановленому цими актами. 

4.5.  Хід засідання науково-технічної Ради та її рішення фіксуються у протоколі, до 

якого додаються подані на розгляд документи (письмові доповіді, довідки, 

програми, протоколи лічильної комісії, бюлетені таємного голосування тощо). 

4.6.  Протокол засідання науково-технічної Ради підписується Головою та вченим 

секретарем. 

4.7. Виконання рішень науково-технічної Ради забезпечується розпорядженням 

декана факультету інформаційних технологій. Голова науково-технічної Ради 

організує систематичну перевірку виконання рішень Ради. 

4.8.  Вчений секретар науково-технічної Ради готує проекти планів роботи науково-

технічної Ради і контролює їх виконання, організовує підготовку матеріалів для 

розглядання на Раді, контролює хід виконання рішень науково-технічної Ради. 

 

 

Голова науково-технічної Ради     А.О.Білощицький 

 

Вчений секретар         Н.В. Федорова 

  



Додаток 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА 

Факультету інформаційних технологій 

Голова НТР  

Білощицький Андрій 

Олександрович 

д.т.н, професор, професор кафедри технологій 

управління, заступник декана з  наукової 

роботи та міжнародних зв’язків 

Заступник голови НТР 

Ільченко Ксенія 

Олександрівна 

к.е.н, асистент кафедри інтелектуальних та 

інформаційних систем 

 

Вчений секретар НТР 

Волигіна Надія 

Олександрівна 

Фахівець навчально-аналітичного відділу 

 

Члени НТР 

Іванов Євген 

В'ячеславович 

асистент кафедри  програмування і 

комп'ютерної техніки 

Кальніченко Олена 

Володимирівна 

к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій 

управління 

Коломієць Анна 

Степанівна 

к.е.н., асистент кафедри  технологій 

управління 

Кудін Володимир 

Іванович 

д.т.н., професор, професор кафедри  

інтелектуальних та інформаційних систем 

Лукова-Чуйко Наталія 

Вікторівна 

к.ф.-м.н. доцент, доцент кафедри  

кібербезпеки та захисту інформації 

Наквасюк Юлія 

Анатоліївна 

асистент кафедри  інтелектуальних та 

інформаційних систем 

Плескач Валентина 

Леонідівна 

д.е.н., професор, професор кафедри  

програмування і комп'ютерної техніки 

Поперешняк Світлана 

Володимирівна 

к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедри  

програмування і комп'ютерної техніки 

Прус Руслана Богданівна к.т.н, асистент кафедри  кібербезпеки та 

захисту інформації 

Самохвалов Юрій 

Якович 

д.т.н., професор, професор кафедри  

кібербезпеки та захисту інформації 

 

 

Декан 

факультету інформаційних технологій     Ю.М. Тесля 



РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

У відповідності до положення про науково-технічну Раду Факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка затверджую у наступному складі: 

Голова НТР  

Білощицький Андрій 

Олександрович 

д.т.н, професор, професор кафедри технологій 

управління, заступник декана з  наукової 

роботи та міжнародних зв’язків 

Заступник голови НТР 

Ільченко Ксенія 

Олександрівна 

к.е.н, асистент кафедри інтелектуальних та 

інформаційних систем 

 

Вчений секретар НТР 

Волигіна Надія 

Олександрівна 

Фахівець навчально-аналітичного відділу 

 

Члени НТР 

Іванов Євген 

В'ячеславович 

асистент кафедри  програмування і 

комп'ютерної техніки 

Кальніченко Олена 

Володимирівна 

к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій 

управління 

Коломієць Анна 

Степанівна 

к.е.н., асистент кафедри  технологій 

управління 

Кудін Володимир 

Іванович 

д.т.н., професор, професор кафедри  

інтелектуальних та інформаційних систем 

Лукова-Чуйко Наталія 

Вікторівна 

к.ф.-м.н. доцент, доцент кафедри  

кібербезпеки та захисту інформації 

Наквасюк Юлія 

Анатоліївна 

асистент кафедри  інтелектуальних та 

інформаційних систем 

Плескач Валентина 

Леонідівна 

д.е.н., професор, професор кафедри  

програмування і комп'ютерної техніки 

Поперешняк Світлана 

Володимирівна 

к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедри  

програмування і комп'ютерної техніки 

Прус Руслана Богданівна к.т.н, асистент кафедри  кібербезпеки та 

захисту інформації 

Самохвалов Юрій 

Якович 

д.т.н., професор, професор кафедри  

кібербезпеки та захисту інформації 

 

 

Декан 

факультету інформаційних технологій     Ю.М. Тесля 

 


