
Транспортних та інформаційних технологій 
(повна назва інституту або факультету, форма навчання) 

ступінь бакалавр 
(бакалавра, магістра) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 
Тема бакалаврської кваліфікаційної роботи 

(українською / англійською мовами) 

Посада, вчені ступінь та 

звання, прізвище та 

ініціали керівника роботи  
1 2 3 4 

 

Спеціальність Комп’ютерні науки 
(шифр та назва спеціальності) 

Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології» 
  

 

1.  Бойко  

В’ячеслав  

Вікторович 

Веб-орієнтована інформаційна система менеджменту  команди 

розробників програмного забезпечення / Web-oriented information 

system for management of the software development team 

доц. Шумейко О.А. 

2.  Бойченко  

Владислав  

Сергійович 

Розробка автоматизованої системи продажу для кінотеатру з 

використанням фреймворку Laravel / Development of an automated 

sales system for the cinema using the Laravel framework 

доц., к.т.н., доц., 

Тітова Н.В. 

3.  Бугрик 

Сергій 

Іванович 

Розробка web-додатку для створення розкладу занять навчального 

закладу / Development of the web application for educational 

institution scheduling 

доц., к.ф.-м.н., доц. 

Харитонова Л.В. 

4.  Васечко 

Іван 

Віталійович 

Розробка web-додатку  для створення індивідуального 

навчального плану професійного розвитку студента / Development 

of web-application for creating an individual student's professional 

development curriculum 

доц., к.т.н., 

Корнієнко В.Ф. 

5.  Волковський 

Владислав 

Володимирович 

Розробка автоматизованої системи біометричного контролю стану 

водія / Development of an automated driver biometric control system 

доц., к.т.н., доц., 

Іванченко Г.Ф. 



1 2 3 4 

6.  Глущенко 

Владислав 

Віталійович 

Розробка функціонального веб-додатка до системи супутникового 

моніторингу автомобільного транспорту, який збільшить безпеку 

перевезень вантажу / Development of a functional web-based 

application to the system of satellite monitoring of road transport, 

which will increase the safety of cargo transportation 

доц., к.т.н., доц. 

Топольськов Є.О. 

7.  Калюжний 

Артем 

Вікторович 

Розробка Android -додатку "Simple math" / Android build - "Simple 

math" appendix 

доц., к.ф.-м.н., с.н.с., 

Пискунов О.Г. 

8.  Козлов 

Олександр 

Сергійович 

Розробка автоматизованої системи продажу квитків за допомогою 

фреймворку Laravel / Development of an automated tickets sales 

system using the Laravel framework 

доц., к.ф.-м.н., с.н.с., 

Зінчук Л.П. 

9.  Костирєв 

Леонід 

Віталійович 

Система підтримки прийняття рішення для діагностики стану 

автомобіля / Decision support system for diagnosing automobile 

problems 

доц., к.т.н., доц., 

Іванченко Г.Ф. 

10.  Макаров 

Владислав 

Вадимович 

Довідково-інформаційна система розкладу навчального процесу 

ВНЗ / Reference information system of the schedule of the university 

educational process 

ст. викл. Донець В.В. 

11.  Мельник 

Олег 

Юрійович 

Веб-орієнтована система управління корпоративними паролями / 

Web-based corporate password management system 

доц., к.т.н., доц., 

Будя О.П. 

12.  Метельська 

Дар'я 

Вікторівна 

Створення нейромережної системи прогнозування 

конкурентоспроможності продукції / Creation of a neural network 

system for forecasting the competitiveness of products 

проф., д.т.н., проф., 

Федін С.С. 

13.  Намуйлик 

Ольга 

Віталіївна 

Розробка програмного забезпечення для підвищення ефективності 

HR-процесів / Software development for HR-process efficiency 

improvement 

доц. Шумейко О.А. 

14.  Негру 

Вадим 

Тимофійович 

Система електронного журналу оцінок для ВНЗ / An electronic 

journal of assessments for universities 

доц., к.ф.-м.н., с.н.с., 

Пискунов О.Г. 



1 2 3 4 

15.  Обезюк 

Валерія 

Віталіївна 

Технологія та засоби організації дистанційного доступу до 

навчально-методичних матеріалів / Technologies and tools for 

organizing remote access to studying materials 

доц. Шумейко О.А. 

16.  Свінціцька 

Ганна 

Олександрівна 

Створення веб-додатку для керування персональними фінансами / 

Creating a personal finance web application 

доц., к.т.н., доц., 

Тітова Н.В. 

17.  Сорока 

Вадим 

Олександрович 

Інформаційна система лікаря педіатра / Information system of the 

doctor pediatrician 

доц., к.ф.-м.н., доц., 

Вітер М.Б. 

18.  Стукальський 

Микита 

Олександрович 

Розробка автоматизованої системи ведення обліку продажів з 

використанням фреймворку Laravel / Development of an automated 

system for keeping sales records using the Laravel framework 

доц., к.т.н., доц., 

Тітова Н.В. 

19.  Юматов 

Кирило 

Дмитрович 

Розробка автоматизованої системи «Мій дім» / The development of 

My House automatized system 

доц., к.ф.-м.н., доц., 

Вітер М.Б. 

20.  Яцикович 

Андрій 

Миколайович 

Інформаційна система сімейного лікаря / Family doctor information 

system 

доц., к.ф.-м.н., доц., 

Вітер М.Б. 

21.  Очеретяний 

Денис 

Леонідович 

Розробка інформаційного порталу з використанням фреймворку 

Laravel / Development of an information portal using the Laravel 

framework 

доц., к.т.н., 

Котетунов В.Ю. 

 

 

 

Завідувач кафедри ІСТ НТУ 

 

_____________________________ 

(підпис) 

 

В.В. Гавриленко 
(ініціали, прізвище) 

 

  



Центр міжнародної освіти  
(повна назва інституту або факультету, форма навчання) 

ступінь бакалавр 
(бакалавра, магістра) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 
Тема бакалаврської кваліфікаційної роботи 

(українською / англійською мовами) 

Посада, вчені ступінь та 

звання, прізвище та 

ініціали керівника роботи  
1 2 3 4 

 

Спеціальність Комп’ютерні науки 
(шифр та назва спеціальності) 

Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології» 
  

 

1.  Кадиров Тургун Програмний додаток для розпізнання обличь у відео-потоці з 

використанням обчислювальних ресурсів графічної карти / A 

software application for recognition in the video stream using the 

computing resources of the graphics card 

доц. Шумейко О.А. 

2.     
 

 

Завідувач кафедри ІСТ НТУ 

 

_____________________________ 

(підпис) 

 

В.В. Гавриленко 
(ініціали, прізвище) 

 

 

 


