
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Н А К А З  
 

від ____.___________ 20___р.        м. Суми                          №__________ 
 

 

Про затвердження тем і 

керівників кваліфікаційних  

робіт  

 

 

З метою організації підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у відповідності до вимог, визначених Положенням про організацію 

освітнього процесу в СумДУ  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити теми та призначити керівників кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти у відповідності до нижченаведеного: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

здобувача 

Тема кваліфікаційної (дипломної) роботи 

(проекту) 2) 

Посада, вчене звання та науковий 

ступінь, прізвище й ініціали керівника 
3) 

1 2 3 4 

050101 «Комп’ютерні науки», освітній ступінь «бакалавр», форма навчання заочна 

Академічна група ІТз-51с 

1 Бутурлім В'ячеслав Борисович 

Web-додаток для проведення маркетингових 

досліджень/ Web Application for Marketing 

Research 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Алексенко О.В. 

 

 

 



 

1 2 3 4 

2 

Власов Богдан Олегович Web-додаток замовлення їжі для офісних 

працівників / Web Application for Ordering Food 

for Office Workers 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Шендрик В.В. 

3 

Гречихіна Тетяна Анатоліївна Web-додаток для квіткової майстерні "ART 

Gnezdo" / Web Application for Floral Workshop 

"ART Gnezdo" 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук, доцент, к.т.н. 

Федотова Н.А. 

4 

Зікрань Владислав Віталійович Web-додаток підтримки діяльності компанії 

"Група фотографів The Label" / Web Application 

for Supporting Activities "Group of Photographers 

the Label" Company" 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Парфененко Ю.В. 

5 

Лопатка Поліна Геннадіївна Web-додаток підтримки діяльності візажиста / 

Web Application for Supporting the Makeup Artist 

Activities 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук, доцент, к.т.н. 

Федотова Н.А. 

6 

Півень Дар'я Віталіївна Web-сайт піцерії New-York-Street-Pizza / Website 

of New-York-Street-Pizza Pizzeria 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук, доцент, к.т.н. 

Федотова Н.А. 

7 

Пітерцев Даніїл Вадимович Інформаційна система фіксації порушень 

благоустрою міста Конотоп / Information system 

for Recording Violations of the City Improvement in 

the Konotop City 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Нагорний В.В. 

8 

Подоляко Вероніка Ігорівна Web-орієнтована система аналізу статистичних 

медичних даних / Web-based System of Statistical 

Medical Data Analysis 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Марченко А.В. 

9 
Роботько Максим Сергійович Web-платформа для online навчання / Web-

platform for Online Learning 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Шендрик В.В. 

10 

Сущенко Євгеній Валерійович Web-додаток підтримки діяльності магазину 

автозапчастин / Web Application for supporting the 

Auto Parts Store Activities 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Антипенко В.П. 

11 

Чепіжний Ярослав Юрійович Web-додаток підтримки діяльності станції 

технічного обслуговування автомобілів / Web 

Application for Support the Car Service Station 

Activities 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Кузнєцов Е.Г. 

 

 

 



1 2 3 4 

12 
Чичуга Дмитро Миколайович Web-сайт магазину продажу чоловічого вбрання 

/ Website of a Men's Clothing Store 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Марченко А.В. 

2. Завідуючому секції інформаційних технологій проектування кафедри комп’ютерних наук, доц. Шендрик В.В. організувати проведення 

відповідних організаційно-методичних заходів щодо атестації здобувачів, передбачених «Положенням про організацію освітнього процесу 

в СумДУ» та «Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій СумДУ з підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти», у тому числі оприлюднення змісту цього наказу на сайті кафедри та видачу завдань здобувачам вищої освіти 

відповідно до затверджених тем кваліфікаційних робіт. 

1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора ЦЗДВН Скорбу О.А. 
2. Начальнику відділу документо-інформаційних комунікацій та контролю довести наказ у електронному вигляді до відома начальника 

навчального відділу практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів, а також перелічених у наказі структурних підрозділів та 

посадових осіб.  
 

Директор ЦЗДВН      ________________________  Мелейчук С.С. 

 

 

 

НАКАЗ ВНОСИТЬ: 

  

ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач секцією ІТП  

кафедри комп’ютерних наук 

 Начальник навчального відділу практики та 

інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

 

_________________  Шендрик В.В. 

 

 _________________                               Євдокимова А.В. 

 

 


