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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 «бакалавр», форма навчання дистанційна 

Академічна група ІТдн-81б 

1 Гонський Сергій Вікторович 

Web-додаток підтримки діяльності 

письменника / Web Application to Support the 

Writer's Activities 

старший викладач кафедри 

інформаційних технологій,  

к.т.н.  Бойко О.В. 

 

 

 

 



1 2 3 4 

Академічна група ІТдн-81о 

2 

Король Денис Олегович Web-додаток для візуального контролю 

концептуальних моделей / Web Application for 

Visual Control of Conceptual Models 

доцент кафедри інформаційних 

технологій, доцент, к.т.н. Неня В.Г. 

3 

Яновський Андрій Дмитрович Візуалізація 3D моделі навчального корпусу 

НВК 4 м. Суми / Visualization of a 3D Model of 

the Educational Building of NEC 4 in Sumy 

 

доцент кафедри інформаційних 

технологій, доцент, к.т.н.  Чибіряк Я.І. 

Академічна група ІТтдн-84жт 

4 

Лисюк Олександр Анатолійович Інформаційна система підтримки взаємодії 

викладача зі студентами з індивідуальним 

графіком навчання / Information System for 

Supporting the Interaction between the Teacher and 

Students with an Individual Training Schedule 

старший викладач кафедри 

інформаційних технологій,  

к.т.н.  Кузнєцов Е.Г. 

5 

Мирончук Олександр Ігорович Web-додаток для протоколювання наради з 

обговорення проектних рішень / Web Application 

for Logging Meetings to Discuss Project Decisions 

доцент кафедри інформаційних 

технологій, доцент, к.т.н. Неня В.Г. 

6 
Рихлюк Богдан Олександрович Web-додаток для редагування діаграм UML / 

Web Application for UML Charts Editing 

доцент кафедри інформаційних 

технологій, доцент, к.т.н. Неня В.Г. 

7 

Стрельченко Андрій Петрович Мобільний додаток моніторингу результатів 

тренувань спортсмена / Mobile Application for 

Monitoring Athlete's Training Results 

доцент кафедри інформаційних 

технологій, доцент, к.т.н.  Чибіряк Я.І. 

Академічна група ІТтдн-81с 

8 

Павліченко Дмитро Олегович Візуалізація 3D моделі корпусу Олександрівської 

гімназії / Visualization of a 3D model of the 

Oleksandrivska Gymnasium Building 

доцент кафедри інформаційних 

технологій, доцент, к.т.н.  Чибіряк Я.І. 

 

2. Завідуючому кафедри інформаційних технологій 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      ________________________  Станіслав МЕЛЕЙЧУК 

 

 
 

НАКАЗ ВНОСИТЬ: 
  

ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач  

кафедри інформаційних технологій 

 

 Начальник навчального відділу практики та 

інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

 

_________________  Віра ШЕНДРИК 

 

 _________________                 Альона ЄВДОКИМОВА  

 


