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1.  
Бескровна 

Корнелія 

Дмитрівна 

126м-21-1 Магістр 

Розробка інформаційної технології інтеграції лікарняних 

листів до ERP-системи  SAP 

Information technology development for medical records 

integration into SAP ERP system 

Коротенко Г.М. 

професор 

2.  

Бізюков 

Владислав 

Євгенійович 
126м-21-1 Магістр 

Розробка інформаційної технології управління БПЛА з 

детальною проробкою підсистеми позиціювання 

Development of UAV control information technology with 

detailed elaboration of the positioning subsystem 

Коротенко Г.М. 

професор 

3.  

Дік Микита 

Павлович 

126м-21-1 Магістр 

Дослідження впливу методів попередньої обробки 

супутникових знімків на якість виділення границь 

природних об’єктів 

Research of the impact of satellite images pre-processing 

methods on the quality of  natural objects boundaries 

detection  

Нікулін С.Л. 

професор 

4.  

Єршов Григорій 

Антонович 

126м-21-1 Магістр 

Розробка інформаційної технології побудови цифрового 

сервісу для спрощення торгівлі та аналізу даних на 

багатьох криптообмінниках водночас 

Development of the information technology  for building a 

digital service to simplify trading and data analysis at a 

large number of crypto exchanges simultaneously 

Коротенко Г.М. 

професор 

5.  

Зима Віталій 

Леонідович 
126м-21-1 Магістр 

Методика картографування пожеж на цифрових знімках 

з використанням штучного інтелекту. 

Technique of mapping fires on digital images with the aid of 

artificial intelligence. 

Каштан В.Ю. 

доцент 

 



6.  

Качан Ігор 

Сергійович 

126м-21-1 

Магістр 

Аналіз супутникових даних для оцінки островів тепла 

Дніпропетровщини 

Satellite data analysis for heat islands assessment in 

Dnipropetrovsk Oblast 

Сергєєва К.Л. 

доцент 

 

7.  

Клименко 

Єлизавета 

Вячеславівна 

126м-21-1 

Магістр 

Дослідження ефективності авторизації користувачів 

інформаційної системи з використанням віддаленого 

сервера 

Research on the effectiveness of users’ authorization of 

an information system based on remote server 

Гнатушенко В.В. 

професор 

8.  

Кравецький Антон 

Олегович 

126м-21-1 

Магістр 

Дослідження динаміки забудови місцевих територій на 

основі багаточасових космічних знімків 

Research on the dynamics of local building development on 

the basis of hours-long space images 

Нікулін С.Л. 

професор 

9.  

Крутько 

Владислав 

Сергійович 

126м-21-1 

Магістр 

Розробка  інформаційної системи з візуальною 

аутентифікацею на основі використання бібліотек 

OpenCV та Face Recognition 

Development of an information system with visual 

authentication based on the use of OpenCV and Face 

Recognition libraries 

Олевський В.I. 

професор 

10.  

Кучер Артем 

Русланович 

126м-21-1 

Магістр 

Метод автоматизованого регулювання дорожнього руху 

на основі нейронних мереж 

Method of automated traffic control based on neural 

networks 

Сергєєва К.Л. 

доцент 

 

11.  

Лапандін Іван 

Андрійович 

126м-21-1 

Магістр 

Розробка мобільного додатку системи комп'ютерного 

зору з використанням бiблiотеки Vuforia 

Development of a mobile application for a computer vision 

system using the Vuforia library 

Гнатушенко В.В. 

професор 

12.  

Латоша Артем 

Владиславович 

126м-21-1 

Магістр 

Метод аналізу пішохідного руху з використанням 

комп’ютерного зору 

Pedestrian traffic analysis method based on computer vision 

Сергєєва К.Л. 

доцент 

 

13.  

Люлько Ярослав 

Юрійович 

126м-21-1 

Магістр 

Розробка інформаційної технології управління БПЛА з 

детальною проробкою функцій польотного контролера 

Development of UAV control information technology with 

detailed study of flight controller functions 

Коротенко Г.М. 

професор 



14.  
Олійник Дмитро 

Андрійович 

126м-21-1 

Магістр 

Дослідження методів супутникового моніторингу для 

оцінки площі розливу нафти 

Research on satellite monitoring methods for estimating the 

oil spill area 

Каштан В.Ю. 

доцент 

 

15.  

Рудь Володимир 

Володимирович 

126м-21-1 

Магістр 

Розробка інформаційної технології управління 

функціонуванням складу комп’ютерних комплектуючих 

для магазина 2comp 

Development of information technology for managing the 

functioning of the computer components warehouse for the 

2comp store 

Коротенко Г.М. 

професор 

16.  

Семенів Микола 

Володимирович 

126м-21-1 

Магістр 

Ідентифікація аномальних станів комп'ютерної системи 

з використанням нейромереж 

Computer system abnormal states identification based on 

neural networks 

Гнатушенко В.В. 

професор 

17.  

Субач Денис 

Вячеславович 

126м-21-1 

Магістр 

Комплексна кваліфікаційна робота: 

Розробка інформаційної технології створення та 

використання компонентів NFT маркетплейса 

Information technology development for the creation 

and use of NFT marketplace components 

Коротенко Г.М. 

професор 

18.  

Ткаченко Ілля 

Андрійович 

126м-21-1 

Магістр 

Комплексна кваліфікаційна робота: 

Розробка інформаційної технології створення та 

використання компонентів NFT маркетплейса 

Information technology development for the creation 

and use of NFT marketplace components 

Коротенко Г.М. 

професор 

19.  

Шевченко 

Владислав 

Олексійович 

126м-21-1 

Магістр 

Дослідження особливостей відображення границь 

яскравості природних об'єктів за матеріалами аналізу 

різномаштабних космознімків 

Study of the peculiarities of natural objects brightness 

boundaries visualization based on different-scale satellite 

images analysis materials 

Сергєєва К.Л. 

доцент 
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1. Климчук Дмитро 

Вадимович 
126м-21з-1 Магістр 

Розробка інформаційної системи забезпечення 

управлінської діяльності видавництва 

Developing the information management system of the 

publishing house 

Соколова Н.О. 

доцент 

 

2. Колбасов Антон 

Дмитрович 

126м-21з-1 

Магістр 

Нейромережеве виділення об’єктів забудови на цифрових 

знімках 

A neural network selecting the construction objects on digital 

images. 

Каштан В.Ю. 

доцент 

 

 

3. Лазарєв Ілля 

Ігорович 

126м-21з-1 

Магістр 

Розробка методу прогнозування кількості лайків в 

Instagram на основі машинного навчання 

Developing the Instagram number of likes prediction method 

through machine learning 

Каштан В.Ю. 

доцент 

 

4. Мишанський 

Олексій Юрійович 

126м-21з-1 

Магістр 

Інформаційна технологія моніторингу вільних місць 

паркування на основі нейронних мереж 

Information technology for monitoring free parking spaces 

through neural networks 

Каштан В.Ю. 

доцент 

 

 

5. Онищенко 

Олексій 

Володимирович 

126м-21з-1 

Магістр 

Підвищення ефективності тестування платформних бізнес-

додатків 

Improving the efficiency of testing the platform business 

applications 

Гнатушенко 

В.В. 

професор 

6. Приходько Єгор 

Олександрович 

126м-21з-1 

Магістр 

Методика пошуку границь зони затоплення Дніпровської 

ГЕС на основі комп’ютерного гідродинамічного 

моделювання 

A technique to determine the boundaries in the flooded zone of 

the Dnipro hydro-power station through computer 

hydrodynamic modeling 

Каштан В.Ю. 

доцент 

 

 



7. Чорномор 

Ростислав 

Русланович 

126м-21з-1 

Магістр 

Дослідження ефективності методів визначення змін 

забудови за даними супутникової зйомки 

Determining the efficiency for detecting methods in 

construction changes through satellite survey data 

Соколова Н.О. 

доцент 
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1. 

Бахчев Олексій 

Леонідович 

123м-21-1 Магістр 

Обґрунтування структури і параметрів  комп'ютерної 

системи Центрального управління соціального захисту м. 

Дніпро 

Justification of the structure and parameters of the computer 

system of Dnipro Central Department of Social Protection 

Цвіркун Л.І. 

професор 

2. 

Булах Олександр 

Сергійович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування параметрів комп'ютерної системи 

Департаменту патрульної поліції м. Дніпро 

Justification of the parameters of the computer system of 

Dnipro Patrol Police Department  

Цвіркун Л.І. 

професор 

 

3. 

Гаркуша Данило 

Кирилович 

123м-21-1 

Магістр 

Програмно-технічна реалізація комп'ютерної системи 

обліку Управління адміністративних послуг 

Software and technical implementation of the computer 

accounting system of the Office of Administrative Services 

Цвіркун Л.І. 

професор 

 

4. 

Дугенець 

Олександр 

Олександрович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування структури та параметрів комп'ютерної 

системи інтернет-магазину "ТехноЗона" 

Justification of the structure and parameters of the computer 

system for "TechnoZona" online store 

Бешта Д.О. 

доцент 

5. 

Ікол Данило 

Андрійович 

123м-21-1 

Магістр 

Комп’ютерна система шкільної консультації "Е-

завдання" з модернізацією під технології контейнеризації 

на основі хмарної інфраструктури 

Бешта Д.О. 

доцент 

 



Computer system of school consultations "E-assignment" 

with the container technology upgrade through the cloud 

infrastructure 

6. 

Капшученко 

Дмитро 

Олександрович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування методів та засобів комп’ютерної системи 

відображення показників мікроклімату та споживання 

ресурсів у складі «Розумного будинку». 

Justification of the methods and tools of the computer system 

for displaying microclimate indicators and resource 

consumption as part of the "Smart House" 

Бешта Д.О. 

доцент 

 

7. 

Купренко Дар`я 

Олегівна 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування структури та параметрів кіберфізичної 

системи ділянки eкстракції глютену підприємства 

глибокої переробки зерна 

Justification of the structure and parameters of the cyber-

physical system of the gluten extraction section of the deep 

grain processing enterprise 

Ткаченко С.М. 

доцент 

8. 

Литвинов Максим 

Петрович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування структури та параметрів комп’ютерної 

системи обліку магазину автомобільних запчастин 

Justification of the structure and parameters of the computer 

accounting system of the auto spare parts store 

Ткаченко С.М. 

доцент 

 

9. 

Магда Кирило 

Євгенович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування структури та параметрів комп'ютерної 

системи ІТ компанії “Ювентус” 

Justification of the structure and parameters for the computer 

systems at IT company "Juventus" 

Шедловський І.А. 

доцент 

 

10. 

Миронов Юрій 

Анатолійович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування методу налаштування системи телеметрії 

мережі Інтернету речей інформаційного агентства "The 

Dnipro Times" на основі технологій хмарних обчислень 

Justification of the adjusting method  for the telemetry system 

of the IoT network through cloud computing technologies at 

the news agency "The Dnipro Times"  

Ткаченко С.М. 

доцент 

11. 

Пліскунов Василь 

Васильович 

123м-21-1 

Магістр 

Визначення структури комп’ютерної системи  з 

обмеженими мережними ресурсами Жилого комплексу 

“Південний” на основі моделювання завантаження 

обладнання 

Цвіркун Л.І. 

професор 

 



Determining the structure of the computer system with 

limited network resources through equipment loading 

simulation at the "Pivdenny" residential complex  

12. 

Русов Валентин 

Володимирович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування структури та параметрів комп’ютерної 

системи централізованої мережі кав’ярень з 

використанням безпровідного доступу до терміналів 

обслуговування 

Justification of the structure and parameters of the computer 

system for a centralized café network  through wireless 

access to service terminals 

Шедловський І.А. 

доцент 

13. 

Сидоров 

Владислав 

Іванович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування структури та параметрів комп'ютерної 

системи цеху збирання ТОВ “Усі мотоблоки" 

Justification of the structure and parameters of the computer 

system at the assembly shop of LLC "Usi motobloky" 

Бешта Д.О. 

доцент 

 

14. 

Соболевський 

Іван Олексійович 

123м-21-1 

Магістр 

Програмно-технічна реалізація комп'ютерної системи IP-

відео-нагляду комплексу «Золоті ключі» з  

опрацюванням передачі відео  інформації на базі 

Raspberry Pi 

Software and technical implementation of the IP video 

surveillance computer system with processing of video 

information transmission based on Raspberry Pi of the 

"Zoloti Kliuchy" cottage town  

Цвіркун Л.І. 

професор 

15. 

Староконь 

Михайло 

Андрійович 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування структури та параметрів комп’ютерної 

системи підприємства-поставника комплектуючих для 

корпусних меблів 

Justification of the structure and parameters of the computer 

system of the company-supplier of components for cabinet 

furniture 

Ткаченко С.М. 

доцент 

16. 

Улексін Іван 

Андрійович 

123м-21-1 

Магістр 

Визначення структури комп’ютерної системи офісу 

продаж ТОВ “Усі мотоблоки” на основі оптимізації 

програмного забезпечення Веб-сервера 

Determination of the structure of the computer system of the 

sales office of LLC "Usi motobloky " through  the Web server 

software update 

Бешта Д.О. 

доцент 

 



17. 

Харчук Владислав 

Валентинович 

123м-21-1 

Магістр 

Програмно-технічна реалізація кіберфізичної системи 

швидкої доставки медикаментів до аптек з детальним 

опрацюванням модуля оплати 

Software and technical implementation of a cyber-physical 

system for rapid delivery of medicines to pharmacies with 

detailed processing of the payment module 

Сергєєва К.Л. 

доцент 

18. 

Шарипов Дмитро 

Олександрович 

123м-21-1 

Магістр 

Програмно-технічна реалізація комп’ютерної системи 

контролю і управління доступом котеджного містечка 

Sun Coast Dnipro  

Software and technology implementation of the computer 

access control and management system at the Sun Coast 

Dnipro cottage town 

Шедловська Я.І. 

доцент 

19. 

Шека Тетяна 

Михайлівна 

123м-21-1 

Магістр 

Обґрунтування структури та параметрів кіберфізичної 

системи виробничої дільниці «Клуб Чіпсів» компанії 

Snack Production 

Justification of the structure and parameters of the cyber-

physical system at the production site "Club Chips" at Snack 

Production Company 

Ткаченко С.М. 

доцент 
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1. 

Загорулько Софія 

Вікторівна 

123м-21з-1 Магістр 

Програмно-технічна реалізація комп'ютерної системи 

обліку Дніпровської залізничної станції із застосуванням 

модуля ідентифікації контейнерів 

Software and technical implementation of the computer 

accounting system of the Dnipro railway station using the 

container identification module 

Цвіркун Л.І. 

професор 



2. 

Явтушенко 

Владислав 

Андрійович 
123м-21з-1 Магістр 

Дослідження методів побудови спеціалізованої 

комп’ютерної мережі на базі Інтернету речей 

Research on methods for building a specialized computer 

network based on the Internet of things 

Гнатушенко 

В.В. 

професор 

 

 
 


