
 

 

 

 

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 дистанційна 

Академічна група ІТдн-51С 

1 Камінський Олександр Ігорович 

Web-додаток для представлення творчих наробок 

Камінської Олени/ Web Application for 

Presentation the Creative Works of Kaminskaya 

Olena 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Алексенко О.В. 

 

 



 

 

1 2 3 4 

2 

Перепелиця Ярослав Олегович Мобільний додаток з вивчення дисципліни 

"Програмування під платформу .NET" / Mobile 

Application for Studying the Discipline "The .NET 

Programming" 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Нагорний В.В. 

3 

Стакан Марк Андрійович Інтелектуальна інформаційна технологія для 

прогнозування відключення від послуг 

мобільних операторів / Intelligent Information 

Technology for Predicting Disconnection from the 

Mobile Operators Services 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Шовкопляс О.А. 

122 «Комп’ютерні науки», освітній ступінь «бакалавр», форма навчання дистанційна 

Академічна група ІТдн-61С 

1 

Кісельов Олександр Миколайович Візуалізація 3D моделі санаторію-профілакторію 

Сумського державного університету / 

Visualization 3D model of a Sanatorium-dispensary 

of Sumy State University 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Парфененко Ю.В. 

2 

Міросєді Ігор Андрійович Інформаційний чат-бот месенджеру Telegram для 

супроводження проведення курсів навчального 

центру секції інформаційних технологій 

проектування кафедри комп'ютерних наук / 

Information Chatbot of the Telegram Messenger for 

Supporting Courses  in Educational Center of the 

Section of Information Technologies of Design of 

the Computer Science Department 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Парфененко Ю.В. 

3 

Пономарьова Анастасія Євгенівна Онлайн-тренажер з вивчення властивостей CSS / 

Online Simulator for Studying CSS Properties 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Антипенко В.П. 

Академічна група ІТдн-61Лц 

1 

Блаженчук Валерія Сергіївна Web-додаток клубу любителів котів «Пушок»/ 

Web Aplication for the Cats Fun Club "Pushok" 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н., доцент  Федотова Н.А. 

 

 

 



 

1 2 3 4 

2 

Войтюк Олена Миколаївна Web-додаток підтримки роботи майстра 

манікюра Web-application for Supporting the 

Manicurist Activities 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н., доцент  Федотова Н.А. 

3 

Дунайчук Олександр Валентинович Інформаційна система аналізу задач 

планувальника в межах забезпечення 

інформаційної безпеки / Information System for 

Analysis of Scheduler Tasks within the Framework 

of Information Security 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Бойко О.В. 

4 

Мельничук Ірина Сергіївна Web-додаток із вивчення дисципліни "Технології 

створення програмних продуктів"/ Web 

Application for Studying the Discipline 

"Technologies for Creating Software" 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Алексенко О.В. 

5 

Михальчук Марія Олегівна Програмний додаток розпізнавання хвороб дерев 

та рослин по зображенню листя/ Software 

Application for Recognizing Trees and Plants 

Diseases by the Leaves Image 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Парфененко Ю.В. 

6 

Остапчук Артур Анатолійович Інформаційна система аудиту парку оргтехніки 

підприємства/ Information System for Audit the 

Park of the Enterprise Office Equipment 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Бойко О.В. 

7 

Самосюк Вікторія Віталіївна Програмний додаток з вивчення дисципліни 

"Психологія"/ Software Application for Studying 

the Discipline "Psychology" 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Парфененко Ю.В. 

8 

Хомов Юрій Володимирович Веб-сайт для продажу комп'ютерної периферії / 

Website for Selling Computer Peripherals 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Антипенко В.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

9 

Шумилко Андрій Юрійович Web-додаток для підтримки діяльності фото 

студії / Web-application for Supporting Photo 

Studio activities 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Антипенко В.П. 

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. 

 

 


