
ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ  

які пропонуються для виконання МАГІСТРАМИ у 2020-2021 н.р. 

 

Напрямки створення інформаційно-аналітичної системи діяльності кафедри, в рамках яких можуть бути 

сформульовані теми магістерських робіт:       Для спеціальностей 121, 122 

1. формування освітніх програм та навчальних планів 

2. акредитація освітніх програм 

3. планування навчального навантаження 

4. аналіз методичного забезпечення навчального процесу 

5. аналіз діяльності викладачів (кадри, самоаналіз, рейтинг) 

6. аналіз складу контингенту студентів 

7. контроль виховного процесу та засобі комунікацій 

8. формування індивідуальних планів студентів 

9. формування індивідуальних планів викладачів 

10. аналіз та контроль навчального процесу (поточний, рубіжний  та семестровий) 

11. аналіз наукової роботи кафедри  

12. планування та контроль підготовки дисертаційної роботи 

13. планування та контроль діяльності навчального-наукових лабораторій 

14. аналіз та контроль стану матеріально-технічного забезпечення діяльності кафедри 

15. формування реєстру інформаційних ресурсів кафедри 

16. контроль виконання доручень (нормативно-правова база) 

17. Система планування и контролю підготовки дисертаційної роботи: 

- підсистема планування підготовки дисертаційної роботи доктора філософії 

- підсистема планування підготовки дисертаційної роботи доктора наук 

- підсистема контролю підготовки дисертаційної роботи доктора філософії  

- підсистема контролю підготовки дисертаційної роботи доктора  наук  

підсистема підготовки вступу до аспірантури. 
 

 



 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення 
 

Б л о к  1 . ( Г р у п и  Т В )   П р о г р а м н е  з а б е з п е ч е н н я  W e b -  т е х н о л о г і й  т а  м о б і л ь н и х  п р и с т р о ї в  

№ Тема дипломної роботи ПІБ керівника Напрямок науково – технічної 
діяльності кафедри 

ПІБ, група,телефон студента 

1. Система контролю 

поведінки автомобіліста 

Шалденко О.В. В рамках ініціативної роботи 

 

Полюга Дмитро 

Сергійович ТІ-01 

099-548-14-90 

2. Система 

автоматизованого 

візуального тестування 

2D та 3D об’єктів 

Шалденко О.В. В рамках ініціативної роботи 

 

Стеценко Денис 

Олегович ТІ-01 

098-330-88-47 

3. VR-система 

автоматизованого 

разташування об'єктів 

Шалденко О.В. В рамках ініціативної роботи 

 

Солодкий Д.О ТВ-01 

 

4. Біракурсна графічна 

система візуалізації 

каркасних 3D-зображень 

для прикладних задач 

Груць Ю.М. Моделювання 

гідроакустичних процесів з 

використанням ГІС – 

платформи 

Голотюк Павло 

Олександрович ТВ-01 

5. ObjectScript обгортка для 

Facebook API 

 

Михайлова І.Ю.   

6. Програмна система для 

керованої передачі файлів 

на платформі IRIS 

 

Михайлова І.Ю.   

7. Технології побудови 

дерев рішень для 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 



формування сценаріїв 

аналітичної діяльності 

8. Кластерний аналіз для 

семантичної обробки 

даних OSINT 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

9. Кластерний аналіз даних 

для отримання нечітких 

знань 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

10. Машинне навчання для 

класифікації складних 

процесів 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

11. Технології побудови 

онтологічних моделей 

проблемної та предметної 

областей 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

12. Технології 

інформаційного пошуку 

для застосування в 

SEMANTIC WEB 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

13. Формування 

інформаційних ресурсів 

за результатами 

семантичного 

інформаційного пошуку 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

14. Онтологічні моделі для 

персоніфікації 

семантичного 

інформаційного пошуку 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

15. Комп’ютерна модель 

побудови типового 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 



сценарію аналітичної 

діяльності з нечіткими 

умовами (використання 

механізму лінгвістичних 

змінних) 

16. Синтез мовлення на базі 

англійської мови за 

використанням 

нейромережевих моделей 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

17. Клонування тембру 

голосу за використанням 

нейромережевих моделей 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

18. Синтез музики на базі 

англійської мови за 

використанням 

нейромережевих моделей 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

19. Клонування тембру 

музики на базі 

англійської мови 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

20. Генерація віртуальних 

персонажів у реальному 

часі за використанням 

програмних інструментів 

штучного інтелекту 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

21. Система планування і 

контролю підготовки 

дисертаційної роботи 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

 

22. Мульти – агентний 

апаратно – програмний 

комплекс системи 

Ковальчук А.М. Динамічні моделі 

енергетичних потоків будівлі 

в контексті функціонування 

Висовень Денис 

Дмитрович ТВ-01 

095-665-58-87 



контролю та управління 

доступом 

інженерних систем та ділової 

активності користувачів 

23. Онтологічні моделі для 

інформаційного пошуку 

Коваль О.В. В рамках теми міжнародного 

співробітництва 

Юрченко Богдана 

Олегівна ТВ-01 

063-315-15-21 

     

     

     

     

 

Б л о к  2 . ( Г р у п и  Т І )  П р о г р а м н е  з а б е з п е ч е н н я  к і б е р  –  е н е р г е т и ч н и х  с и с т е м  

№ Тема дипломної роботи ПІБ керівника Напрямок науково – технічної 
діяльності кафедри 

ПІБ, група,телефон студента 

1. Засоби оцінки моделей 

генерації гідроакустичних 

сигналів 

Варава І.А.   

2. Засоби аналізу 

результатів обробки 

гідроакустичних сигналів 

Варава І.А.   

3. Оптимізація 

передавальної функції 

ФОЧВ за допомогою 

нечіткої логіки 

Варава І.А.   

4. Засоби обробки 

гідроакустичних сингалів 

з використанням 

технології CUDA 

Варава І.А.   

5. Паралельна реалізація 

засобів машинного 

навчання для задач 

Варава І.А.   



обробки (аналізу) 

гідроакустичних сигналів 

7. Моделювання 

розповсюдження звуку у 

хвилеводі з 

криволінійними 

границями променевим 

методом 

Варава І.А.   

8. Хмарне інформаційне 

сховище на базі засобів 

компанії Microsoft 

Коваль О.В.  Артамонов Олексій 

Юрійович ТІ-01 

050-718-05-67 

9. Інформаційна технологія 

багатокритеріальної 

оптимізації 

гіперпараметрів моделей 

машинного навчання 

Шушура О.М. В напрямку організації 

навчального процесу кафедри 

Мартиненко 

Олександр Петрович 

ТІ-01 мн 

096-576-93-85 

10. Інформаційна технологія 

моделювання предметних 

галузей задач нечіткого 

управління 

Шушура О.М. В напрямку організації 

навчального процесу кафедри 

Кучеренко Валерія 

Володимирівна ТІ-01 

095-860-47-46 

11. Апаратно – програмний 

комплекс керування 

розподіленою 

гетерогенною кібер – 

фізичною системою 

розумного будинку 

Ковальчук А.М. Динамічні моделі 

енергетичних потоків будівлі 

в контексті функціонування 

інженерних систем та ділової 

активності користувачів 

Голець Владислав 

Олександрович  

ТІ-01мн 

099-935-87-53 

 

 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні системи 



 

Блок 1. (Групи ТР)  Комп’ютерне геометричне моделювання процесів і систем 
№ Тема дипломної роботи ПІБ керівника Напрямок науково – технічної 

діяльності кафедри 
ПІБ, група,телефон студента 

1. Програмні засоби 

рішення задачі 

оптимізації процесу 

охолодження технічної 

води циркуляційної 

системи на ЗАЕС 

Гагарін О.О. Моделювання складних 

процесів 

Гавриляк Олександр 

Володимирович ТІ-01 

099-264-62-20 

2. Експертне оцінювання 

впливу глобальних 

ризиків на соціально-

економічний розвиток 

України 

Караєва Н.В. Інформаційно – аналітичне 

забезпечення оцінки впливу 

глобальних ризиків на сталий 

розвиток України 

Тулук Анна Сергіївна 

ТР-02 

095-898-78-58 

3. Дослідження та 

порівняння моделей 

освітлення 

Аушева Н.М. Інтелектуальна обробка 

графічної інформації 

Кардашов Олександр 

Вадимович ТР-01мн 

099-306-46-75 

 

Блок 2. (Групи ТМ)  Комп’ютерний еколого – економічний моніторинг процесів і систем 

№ Тема дипломної роботи ПІБ керівника Напрямок науково – технічної 
діяльності кафедри 

ПІБ, група,телефон студента 

1. Модуль вводу топології, 

параметрів та технічних 

засобів пасивної оптичної 

мережі. (Сервери Бази 

даних та Клієнтський 

графічний інтерфейс) 

Недашківський О.Л.   



 

 

                                                                 

2. Модуль розрахунку та 

підбір за параметрами 

технічних засобів 

пасивної оптичної мережі 

з умови максимально-

досяжного балансування 

(розрахунок, графіки та 

інша аналітика). (Сервери 

Бази даних Клієнтський 

графічний інтерфейс 

Проектувальника) 

Недашківський О.Л.   

3. Модуль зберігання 

(документування 

проектів) та модуль 

реконфігурації пасивних 

оптичних мереж під час 

планових змін, аваріях та 

інших процесах поточної 

експлуатації. (Сервери 

Бази даних Клієнтський 

графічний інтерфейс 

Оператора системи) 

Недашківський О.Л.   

4. Структура інформаційної 

системи підтримки 

діяльності кафедри 

Шушура О.М. В напрямку організації 

навчального процесу 

кафедри 

Белень Олександр 

Михайлович ТМ-01 

099-369-18-65 


