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Міністерство освіти і науки України 

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ  
 

від ___ _____________ 20__ р.        м. Суми       №__________ 

 

 

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 

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

Академічна група ІТ.мз-91с 

1 Іванова Тетяна Олександрівна 

Веб-орієнтована інформаційна система пошуку 

виконавців ІТ-проектів / Web-based Information 
System for Searching IT Project Executors 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Парфененко Ю.В. 

 

 
 
 

 

 



1 2 3 4 

2 

Іванченко Ірина Миколаївна Інформаційна система оцінювання знань в 
області тестування програмного забезпечення / 

Information System for Assessing Knowledge in the 
Field of Software Testing 

старший викладач кафедри 
комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Бойко О.В. 

3 

Благомислова Євгенія 
Олександрівна 

Інформаційна система аналізу задач 
планувальника для забезпечення інформаційної 

безпеки підприємства / Information System for 
Analyzing the Tasks of the Scheduler to Ensure 

Information Security of the Enterprise 

старший викладач кафедри 
комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Бойко О.В. 

4 
Губанов Віталій Васильович Інтернет-платформа "Саллетрон" / Internet 

Platform "Salletron" 
доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Ващенко С.М. 

5 

Кунцевич Марія Павлівна Веб-сайт кафедри міжнародного, європейського 

права та цивільно-правових дисциплін 
Сумського державного університету / Website of 
the Department of International, European Law and 

Civil Law Disciplines of Sumy State University 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Шендрик В.В., 
консультант з іноземної мови доцент 
кафедри комп’ютерних наук, доцент, 

к.т.н. Парфененко Ю.В. 

6 

Лазарєва Діана Андріївна Інтерактивний додаток для візуалізації екстер'єру 
Палацу культури міста Суми / Interactive 

Application for Visualization the Exterior of the 
Palace of Culture of Sumy City 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 
доцент, к.т.н. Баранова І.В. 

7 

Марченко Ольга Вікторівна Веб-орієнтована інформаційна система 
формування кошторису будівельних робіт / Web-

based Information System for Estimating 
Construction Works 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 
доцент, к.т.н. Парфененко Ю.В., 

консультант з іноземної мови доцент 
кафедри комп’ютерних наук, к.т.н.  

Антипенко В.П. 

8 

Нестерук Богдан Володимирович Інформаційна технологія автоматизацiї 
тестування API та web-сервiсiв / Information 

Technology of Automating API and Web Services 

Testing 

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

Академічна група ІТ.мз-92с 

1 

Арістархов Віталій Сергійович Віртуальна екскурсія секцією інформаційних 

технологій проектування Сумcького державного 
університету / Virtual Tour of the Section 

Information Technologies of Design of Sumy State 

University 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Баранова І.В. 

 



1 2 3 4 

2 

Москаленко В'ячеслав Васильович Інтелектуальна система розпізнавання дефектів 
стічних труб / An Intelligent system for Sewer Pipe 

Defects Recognition 
 

завідувач кафедри комп’ютерних наук, 
професор, д.т.н.  Довбиш А.С. 

3 

Федотова Наталія Анатоліївна Веб-сайт музичної школи ім. П.І. Чайковського 
міста Тростянець / Website of the Music School 

Named after P.I.Tchaikovsky in Trostyanets City 
 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 
доцент, к.т.н. Ващенко С.М. 

4 

Шергін Ярослав Ігорович Програмний модуль аналітики інтернет-магазину 

/ Software Module for Online Store Analytics 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Парфененко Ю.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 

 
 


