
                  ПРОТОКОЛ № 2 
засідання кафедри інформаційних технологій 

факультету автоматизації і інформаційних технологій 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

від 18.09   2017 року 

 

ПРИСУТНІ: 17 із 19 чл. каф. зав. кафедри, д.т.н., проф. Цюцюра С.В., 

Бородовка Є.В., к.т.н. доценти: Хроленко В.М., Цюцюра М.І., Щербина О.А, 

Котетунов В.Ю., Київська К.І.; ст. викладач: Лященко Т.О., Гончаренко Т.О. 

аспіранти: Пароховниченко І,А.,  асистенти: Єрукаєв А.В, Голенков В.Г., 

Миронов О.В, Резник Г.С. зав.лаб: Шаленко О.М., оператори: Карасьова Л.В., 

Тонконіг М.М 

Порядок денний. 

1. Про результати відкритої лекції доц. М.І. Цюцюри з дисциплін 

«Об’єктно-орієнтоване програмування. 

2. Про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту за 

спеціальністю 05.13.07 «Інформаційні технології» аспіранта Філімонова 

Г.О. тема дисертації – «Синтез (вибір) прийняття рішень в МБ в умовах 

невизначеності на підставі інформаційних інтелектуальних технологій». 

3. Поточні справи. 

 

Перше питання 

 

СЛУХАЛИ:  Про результати відкритої лекції доц. М.І. Цюцюри з дисциплін 

«Об’єктно-орієнтоване програмування». де присутні були : Цюцюра 

С.В.,Щербина О.А., Бородавка Є.В., Хроленко В.М., Єрукаєв А.В. (витяг 

додається) Звіт М.І. Цюцюри про виконання робіт за рік. 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до звання доцента на Вчену Раду 

 

Друге питання 

 

СЛУХАЛИ: завідувача кафедри д.т.н. проф. Цюцюру С.В. про затвердження 

додаткової програми кандидатського іспиту за спеціальністю 

05.13.07 «Інформаційні технології» аспіранта Філімонова Г.О. 

тема дисертації – «Синтез (вибір) прийняття рішень в МБ в 



умовах невизначеності на підставі інформаційних 

інтелектуальних технологій». 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити додаткову програму кандидатського іспиту за 

спеціальністю 05.13.07 «Інформаційні технології» аспіранта 

Філімонова Г.О. 

 

Третє питання  

 

СЛУХАЛИ: завідувача кафедри д.т.н. проф. Цюцюру С.В. 

УХВАЛИЛИ:  

• Заповнити папки з методичним забезпеченням дисциплін 

• Проведення профорієнтаційної роботи до Дня відкритих дверей (11.11.17 

та 03.03.18р.- відповідальний Катетунов В.Ю.) 

• Ведеться журнал термінових одноразових доручень – відповідальний 

Єрукаєв А.В.  

• Для ліцензування надати в електронному вигляді копії дипломів, 

атестатів, сертифікатів – відповідальна Карасьова Л.В.  

• Заповнити таблицю якісного складу Ф1,Ф2,Ф3 до 25.09.17 в 

рецензійному  відділі – відповідальний Єрукаєв А.В. 

• Робота з боржниками : викладачам Хроленко В.М., Щербина О.А., 

голенков Г.В., Миронов О.В.(інформ. В деканат до 20.09.17) 

• Конференція БудМайстерКлас( тези англійською мовою до 25.10.17) 

 

 

Завідувач каф. ІТ, професор                                                  Цюцюра С.В. 

 

Вчений секретар кафедри                                                           Єрукаєв А.В. 

 


