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Міністерство освіти і науки України 

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ  
 

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)  

Посада, вчене звання та науковий 

ступінь, прізвище й ініціали керівника  

1 2 3 4 

122 «Комп’ютерні науки», рівень підготовки «магістр», форма навчання дистанційна 

Академічна група ІТ.мдн-91с 

 

 

 



1 Кузнєцов Едуард Геннадійович 

Система автоматизованого проектування 

імпульсних затворних торцевих ущільнень 
відцентрових компресорів / System of Automated 

Design of Pulse Gate End Seals of Centrifugal 
Compressors 

професор кафедри комп’ютерних наук, 

професор, д.т.н. Лавров Є.А., 
консультант з іноземної мови старший 

викладач кафедри комп’ютерних наук,  
к.т.н.  Нагорний В.В. 

Академічна група ІТ.мдн-91к 

1 

Міщенко Наталія Миколаївна Інформаційна система ведення обліку товарів 

складського приміщення логістичної компанії / 
Information System for Accounting Goods of the 

Logistics Company's Warehouse 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук,  
к.т.н.  Нагорний В.В. 

2. Завідуючому секції інформаційних технологій проектування кафедри комп’ютерних наук, доценту Вірі Шендрик 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. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника директора ЦЗДВН Віталія Гриненка. 

4. 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      ________________________  Cтаніслав Мелейчук 

 

 

 

НАКАЗ ВНОСИТЬ: 

  

ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач секцією ІТП  

кафедри комп’ютерних наук 

 Начальник навчального відділу практики та 
інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

 

_________________  Віра Шендрик 

 

 _________________                               Альона Євдокимова 

 

 


