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Шифр та назва напряму підготовки 

або шифр та назва спеціальності 

126 «Інформаційні системи та 

технології» 

ОКР та 

назва 

спеціалі

зації 

(при 

наявнос

ті) 

Додаток до наказу від 22.10.2020 

№  888-с 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Група  Тема кваліфікаційної 

роботи (державною та 

англійською мовами) 

ПІБ та посада 

керівника 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Бондаренко 

Руслан 

Денисович 

126м-19-1 магістр Композиційно-

структурний аналіз 

дизайну сайту для 

представлення 

компонентів 

навчального процесу 

студентам НТУ «ДП» 

Compositional and 

structural analysis of 

site design for the 

educational process 

components 

presentation to the 

students of 

DniproUniversity of  

Technology 

Коротенко Г.М., 

професор 

2. Гасенко 

Кирило 

Станіславович 

126м-19-1 магістр Метричне порівняння 

ефективності процесів 

використання 

фреймворків Angular, 

React та ExtJs 

Metric comparison of 

Angular, React and 

ExtJs frameworks 

efficiency 

Коротенко Г.М., 

професор 

3. Головач Денис 

Юрійович 

126м-19-1 магістр Комплексний диплом: 

Розробка 

інформаційної 

технології оцінки 

ризиків впливу 

шкідливих викидів в 

атмосферу на здоров'я 

населення (на 

прикладі м. Черкаси) 

Complex thesis: 

Development of 

information technology 

Сєргєєва К.Л., 

доцент 
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for risk assessment of 

harmful atmospheric 

emissions impact on 

public health (on the 

example of Cherkasy) 

4. Гуща 

Олександр 

Вікторович 

126м-19-1 магістр Комплексний диплом: 

Розробка структури 

побудови та 

інформаційної 

технології підтримки 

системи управління 

активами ТОВ 

МЕТРОБУД 

Complex  thesis: 

Development  of 

construction structure 

and information 

technology for the 

METROBUD LLC asset 

management system 

support 

Коротенко Г.М., 

професор 

5. Кайко Євгеній 

Валерійович 

126м-19-1 магістр Методи виявлення 

прихованого вмісту у 

мультимедіа файлах за 

допомогою алгоритмів 

штучного інтелекту 

Methods of detecting 

hidden content in 

multimedia files using 

artificial intelligence 

algorithms 

Коротенко Г.М., 

професор 

6. Калита Богдан  

Ігорович 

126м-19-1 магістр Розробка 

інформаційної 

технології побудови 

цифрового сервісу 

забезпечення 

комплексу публічних 

послуг на мові Erlang 

Information technology 

development for the 

construction of digital 

service construction 

providing a range of 

public services in the 

Erlang language 

Коротенко Г.М., 

професор 
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7. Коба Богдан 

Сергійович 

126м-19-1 магістр Комплексний диплом: 

Розробка 

інформаційної 

технології оцінки 

ризиків впливу 

шкідливих викидів в 

атмосферу на здоров'я 

населення (на 

прикладі м. Черкаси) 

Complex thesis: 

Development of 

information technology 

for risk assessment of 

harmful atmospheric 

emissions impact on 

public health (on the 

example of Cherkasy) 

Сєргєєва К.Л., 

доцент 

8. Коваленко 

Кирило 

Вадимович 

126м-19-1 магістр Комплексний диплом: 

Розробка структури 

побудови та 

інформаційної 

технології підтримки 

системи управління 

активами ТОВ 

МЕТРОБУД 

Complex thesis: 

Development of 

construction structure 

and information 

technology for the 

METROBUD LLC asset 

management system 

support 

Коротенко Г.М., 

професор 

9. Невров Євгеній 

Максимович 

126м-19-1 магістр Розробка 

інформаційної 

технології створення 

фрагменту цифрового 

сервісу управління 

відходами м. Дніпро 

Developmen of  

information technology 

development for the 

fragment of the digital 

waste management 

service in Dnipro 

creation 

Коротенко Г.М., 

професор 
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10. Органіщук 

Олег 

Олександрович 

126м-19-1 магістр Комплексний диплом: 

Розробка 

інформаційної 

системи 

картографування 

локацій термінових 

подій у місті Дніпро 

та області 

Complex thesis: 

Development of an 

information system for 

mapping the locations 

of urgent events in 

Dnipro and the region 

Гаркуша І.М., 

доцент 

11. Тарханов 

Богдан 

Сергійович 

126м-19-1 магістр Комплексний диплом: 

Розробка 

інформаційної 

системи 

картографування 

локацій термінових 

подій у місті Дніпро 

та області 

Complex thesis: 

Development of an 

information system for 

mapping the locations 

of urgent events in 

Dnipro and the region 

Гаркуша І.М., 

доцент 

 

Шифр та назва напряму підготовки 

або шифр та назва спеціальності 

123 «Комп’ютерна інженерія» 

ОКР та 

назва 

спеціалі

зації 

(при 

наявнос

ті) 

Додаток до наказу від 22.10.2020 

№ 888-с 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Група  Тема кваліфікаційної 

роботи (державною та 

англійською мовами) 

ПІБ та посада 

керівника 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Бабенко Сергій 

Олександрович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

параметрів 

комп’ютерної  системи 

електроплавильної 

дільниці 

Substantiation of the 

parameters of the 

electric smelting section 

Шедловський 

І.М., доцент 
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computer system 

2. Башмак Іван 

Олегович 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

обліку студентів у 

приміщеннях 

навчального закладу з 

детальною розробкою 

сервера бази даних  

Computer system of 

student registration in 

the premises of the 

educational institution 

with detailed 

development of the 

database server 

Сергєєва К.Л., 

доцент 

3. Бенькович Ілля 

Євгенійович 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

контролю роботи 

вітроенергетичної 

станції 

Computer system for 

monitoring operation of 

a wind farm 

Сергєєва К.Л., 

доцент 

4. Білан Вячеслав 

Романович 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

моніторингу прийому 

медикаментів і 

відстеження стану 

пацієнтів 

Computer system for 

monitoring medication 

and tracking patients 

condition 

Гнатушенко В.В., 

професор 

5. Бровко Кирило 

Кирилович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

структури та 

параметрів безпеки 

комп’ютерної системи 

ТОВ «ПромСервіс» 

Substantiation of the 

structure and security 

parameters of 

PromService LLC 

computer system 

Шедловський 

І.М., доцент 

6. Волок Микита 

Олександрович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

структури та 

параметрів 

комп’ютерної системи 

гідрометеорологічного 

центру 

Substantiation of the 

structure and 

Каштан В.Ю., 

доцент 
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parameters of the 

hydrometeological 

center computer system 

7. Єщенко 

Станіслав 

Олександрович 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

відеоспостереження  

дата-центру компанії 

«Датасфера» з 

детальною розробкою 

сервера бази даних 

відеоконтенту 

Computer video 

surveillance system of 

the Datasphere data 

center with detailed 

development of the 

video content database 

server 

Ткаченко С.М., 

доцент 

8. Кабак Олег 

Валерійович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

структури 

комп’ютерної системи 

ділянки доменного 

виробництва 

Substantiation of the 

structure of the blast 

furnace production site 

computer system 

Ткаченко С.М., 

доцент 

9. Ковган Юлія 

Сергіївна 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

структури та 

параметрів 

комп’ютерної системи 

контролю роботи 

сонячних 

електростанцій 

Substantiation of the 

structure and 

parameters of solar 

power plants computer 

control system 

Шедловський 

І.М., доцент 

10. Крайняк 

Максим 

Юрійович 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

оптимізації 

енергоспоживання 

розумного будинку на 

основі технології 

Bluetooth 

Smart home computer 

optimization system 

based on Bluetooth 

Каштан В.Ю., 

доцент 
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technology 

11. Куницький 

Владислав 

Геннадійович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

параметрів 

комп’ютерної системи 

ТОВ 

«МеталПромСервіс» 

Substantiation of 

parameters of 

MetalPromService LLC 

computer system 

Шедловський 

І.М., доцент 

12. Максимова 

Анжеліка 

Іванівна 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

відеоконтролю 

стрічкових конвеєрів 

вугільної шахти з 

детальним 

опрацюванням 

підсистеми 

проектування 

топології мережі 

Computer system for 

video control of a coal 

mine belt conveyors 

with detailed processing 

of a subsystem for 

designing network 

topology 

Цвіркун Л.І., 

професор 

13. Марченко 

Олександр 

Олександрович 

123м-19-1 магістр Система моніторингу 

та обліку даних 

побутових 

енергоносіїв з 

подальшою 

рекомендацією дій для 

економії фінансів 

користувача 

System for monitoring 

and accounting of 

household energy data 

with subsequent 

recommendation of 

actions for user 

finances economy 

Гнатушенко В.В., 

професор 

14. Матлашевськи

й Микола 

Миколайович 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

моніторингу 

енергетичних 

показників 

видобувного 

комбайну вугільної 

Цвіркун Л.І., 

професор 
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шахти 

Computer system for 

monitoring energy 

performance of a coal 

mine culter-loader 

15. Нехай Богдан 

Вікторович 

123м-19-1 магістр Система 

розпізнавання 

номерних знаків на 

датасетах зображень з 

використанням технік 

машинного навчання з 

багатопотоковою 

обробкою ресурсів 

License plate 

recognition system on 

image datasets using 

machine learning 

techniques with 

multithreaded resource 

processing 

Коротенко Г.М., 

професор 

16. Нікулін 

Максим 

Сергійович 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

контролю 

завантаження 

стрічкових конвеєрів 

вугільної шахти з 

використання 

технологій обробки 

зображень 

Computer system for 

control of belt 

conveyors loading at a 

coal mine using 

technologies of image 

processing 

Цвіркун Л.І., 

професор 

17. Саврицький 

Олександр 

Ігорович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

параметрів 

комп’ютерної системи 

наземної перекачної 

станції ім. Сташкова 

Substantiation of the  

computer system 

parameters at the 

ground pumping station 

named after Stashkova 

Коротенко Г.М., 

професор 
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18. Сітковський 

Сергій 

Сергійович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

структури та 

параметрів 

комп’ютерної системи 

паливоподачі 

промислової ТЕС 

Substantiation for the 

structure and 

parameters of the 

computer fuel supply 

system at an industrial 

thermal power plant 

Шедловський 

І.М., доцент 

19. Соловйов Ілля 

Олегович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

структури 

комп’ютерної системи 

транспортно-

технологічних 

маршрутів елеватора 

Substantiation for the 

structure of the 

computer system of the 

elevator transport and 

technological routes 

Ткаченко С.М., 

доцент 

20. Цокур Артем 

Анатолійович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

параметрів 

комп’ютерної системи 

ділянки термічної 

обробки деревини 

Substantiation of the 

parameters of the wood 

heat treatment area 

computer system 

Ткаченко С.М., 

доцент 

21. Чабаненко 

Антон 

Юрійович 

123м-19-1 магістр Комп'ютерна система 

приймальної комісії 

навчального закладу з 

детальним 

опрацюванням бота 

“Консультант 

абітурієнта” 

Computer system of the 

educational institution 

admission board with 

detailed processing of 

the bot "Applicant's 

consultant" 

Цвіркун Л.І., 

професор 
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22. Шерстюк 

Денис 

Миколайович 

123м-19-1 магістр Обґрунтування 

структури та 

параметрів 

комп'ютерної системи 

“розумного опалення” 

приміщень 

навчального закладу 

Substantiation of the 

structure and 

parameters of "smart 

heating" computer 

system on the premises 

of an educational 

institution 

Цвіркун Л.І., 

професор 

23. Шилов Кирило 

Олександрович 

123м-19-1 магістр Комп’ютерна система 

санітарного 

пропускного пункту з 

детальною розробкою 

сервера бази даних 

Computer system of the 

sanitary checkpoint 

with detailed 

development of the 

database server 

Ткаченко С.М., 

доцент 

 

 

 


