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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) 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 денна 

Академічна група ІТ.м-91 

1 Бабій Євгеній Андрійович 

Модулі планування та ідентифікації для 
мобільного додатку PlannIt / Planning and 

Identification Modules for the PlannIt Mobile 
Application 

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

 

 



 

1 2 3 4 

2 
Бойко Артур Віталійович Інформаційна система аудиту парку технічних 

засобів підприємства / Information System for  
Audit the Park of the Enterprise Technical Means 

старший викладач кафедри 
комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Бойко О.В. 

3 

Вакал Світлана Миколаївна Інформаційна технологія моніторингу 
психофізіологічного стану людей-операторів, що 
працюють в автоматизованих системах обробки 

інформації і управління / Information Technology 
for Monitoring the Psychophysiological State of 

People-Operators Working in Automated 
Information Processing and Control Systems 

професор кафедри комп’ютерних наук, 
професор, д.т.н. Лавров Є.А. 

4 

Васюхно Катерина Віталіївна Інтерактивний квест-додаток для популяризації 
заходів Легкоатлетичного манежу Сумського 

державного університету / Interactive Quest-
Application to Promote Activities of the Athletics 

Arena of Sumy State University 

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

5 

Григоренко Олександр Андрійович Веб-орієнтована інформаційна система 
комплексного обслуговування автомобілів із 

аналітичною підсистемою підбору станції 

технічного обслуговування / Web-based 
Information Systeм for Complex Car Service with 

Analytical Subsystem of Maintenance Station 
Selection 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 
к.т.н.  Антипенко В.П. 

6 

Дементієнко Дмитро Сергійович Інтерактивний квест-додаток для вивчення 
історії Воскресенської церкви міста Лебедин / 

Interactive Quest-Application for Studying the 
History of the Resurrection Church in Lebedyn City 

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

7 

Жук Олена Костянтинівна Мобільний додаток підтримки діяльності 

Громадської організації "Клуб спортивного 
танцю "Силует" / Mobile Application for 

Supporting the Activities of the Non-Governmental 
Organization "Sports Dance Club" Silhouette " 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Марченко А.В. 

 
 

 
 

 



 

1 2 3 4 

8 

Казлаускайте Анастасія Сергіївна Аналіз методів визначення впливу погодних умов 
на продуктивність альтернативних джерел енергії 

/ Analysis Methods for Determining the Impact of 

Weather Conditions on the Productivity of 
Alternative Energy Sources 

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. 

9 

Кальченко Єлизавета Іванівна Інформаційна система прогнозування 

ефективності бізнес-проектів / Information System 
for Forecasting the  Business Projects Effectiveness 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Марченко А.В. 

10 

Коренева Анна Сергіївна Мобільний додаток супроводження 

індивідуальних фітнес-тренувань / Mobile 
Application for Individual Fitness Training Support 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Парфененко Ю.В. 

11 
Кузьменко Владислав Віталійович Ігровий додаток "War of Ages: Battle for Castle" / 

Game Application "War of Ages: Battle for Castle" 
старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук, доцент,                

к.т.н. Федотова Н.А. 

12 

Курочкін Андрій Олегович Моделі оцінювання організаційно-технічних 
заходів забезпечення надійності інформаційної 

системи в умовах небезпечних впливів / Models 
for Assessing Organizational and Technical 

Measures to Ensure the Reliability of the Information 
System in Conditions of Hazardous Impacts 

професор кафедри комп’ютерних наук, 
професор, д.т.н. Лавров Є.А. 

13 

Лебідь Дмитро Олександрович Мобільний додаток підтримки процесу 
інвентаризації матеріальних активів / Mobile 

Application for Supporting the Inventory of Tangible 
Assets 

старший викладач кафедри 
комп’ютерних наук,  

к.т.н.  Бойко О.В. 

14 

Міщенко Ярослав Янович Інтерактивний квест-додаток для музею-садиби 

Івана Котляревського міста Полтава / Interactive 
Quest-Application for the Museum-Manor of Ivan 

Kotlyarevsky in Poltava City 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Чибіряк Я.І., консультант з 
іноземної мови старший викладач 

кафедри комп’ютерних наук, доцент,              

к.т.н.  Федотова Н.А. 

15 

Макаренко Дмитро Валерійович Модель та інформаційна технологія аналізу 
результатів використання бібліотек машинного 

навчання у реалізації проектів розробки 
програмних продуктів / Model and Information 

Technology of Analysis the Results of Using 

Machine Learning Libraries in the Implementation of 
Software Development Projects 

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



 

1 2 3 4 

16 

Мартиненко Богдан Вікторович Веб-ресурс для реклами освітньої програми 
"Інформаційні технології проектування" / Web-
resource for Advertising the Educational Program 

"Information Technology of Design" 

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

17 

Михайленко Юлія Сергіївна Моделювання процесів виникнення і усунення 
помилок для прогнозування надійності людино-

машинних систем обробки інформації і 
управління / Modeling of Processes of Occurrence 

and Elimination of Errors for Forecasting of 
Reliability of Human-machine Systems of 
Information Processing and Management 

професор кафедри комп’ютерних наук, 
професор, д.т.н. Лавров Є.А. 

18 

Нечепорук Олександр Андрійович Інструментарій контейнеризації програмних 

додатків / Application Containerization Toolkit 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Ващенко С.М.,  
консультант з іноземної мови доцент 

кафедри комп’ютерних наук, к.т.н.  
Антипенко В.П. 

19 
Онищенко Сергій Вікторович Мобільний ігровий додаток "Heroes of Eternal" / 

Mobile Game Application "Heroes of Eternal" 
старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук, доцент,              

к.т.н.  Федотова Н.А. 

20 
Пархоменко Сергій Володимирович Мобільний ігровий додаток "Space Invasion"  / 

Mobile Game Application "Space Invasion" 
старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук, доцент,              

к.т.н.  Федотова Н.А. 

21 

Приходченко Дар`я Вячеславівна Мобільний чат-бот з підбору рецептів для 
раціонального харчування / Mobile Сhatbot for 

Selection the Nutrition Recipes 

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

консультант з іноземної мови старший 
викладач кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Федотова Н.А. 

22 

Псарьов Олександр Вікторович Аналітична підсистема підтримки прийняття 

рішень по вибору методології управління ІТ-
проектом / Analytical Subsystem of Decision 

Support for Selecting IT Project Management 
Methodologies 

 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н.  Парфененко Ю.В. 

 

 
 



1 2 3 4 

23 

Тищенко Дмитро Вадимович Інформаційна система підтримки діяльності 

магазину з продажу освітлювальних приладів / 
Information System for Supporting the Activities of 

the Store for the Lighting Fixtures Sale 

 
 

доцент кафедри комп’ютерних наук, 

доцент, к.т.н. Ващенко С.М. 

24 

Хвайра Таєр Самер Тавфік Мобільний ігровий додаток "Laser Beam" / 

Mobile Game Application "Laser Beam 
 

" 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук, доцент,              
к.т.н.  Федотова Н.А. 

25 

Щербань Тетяна Володимирівна Інформаційна технологія аналізу ймовірнісних 
характеристик надійності використання 
програмного забезпечення інформаційної 

системи в умовах навмисних негативних впливів 
/ Information Technology for Analyzing the 

Probabilistic Characteristics of the Reliability of 
Using the Information System Software Under the 

Conditions of Intentional Negative Impacts 

 
 

професор кафедри комп’ютерних наук, 
професор, д.т.н. Лавров Є.А. 

26 

Ярошенко Максим Вячеславович Веб-орієнтована інформаційна система 

підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту / 
Web-based Information System for Supporting the 

Activities of Stables for Equestrian Sports 

 

старший викладач кафедри 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



1 2 3 4 

27 

Ясінська Тетяна Андріївна Інтерактивна система для діагностування 

креативних здібностей дітей середнього та 
старшого шкільного віку "iCreative" / Interactive 

System for Diagnosing the Creative Abilities of 

Middle and High School Children "iCreative" 

старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук, доцент,              
к.т.н.  Федотова Н.А., консультант з 

іноземної мови доцент кафедри 

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

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 заступника декана факультету ЕлІТ з навчально-організаційної роботи Максима 

Колесника.                   

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.  
 

В.о. декана факультету ЕлІТ     ________________________  Олексій Дрозденко 

 

 
 

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  

 


