
 

 

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Н А К А З 

 01 вересня 2022 року   м. Полтава          №141-Н 

 

Про затвердження тем, призначення керівників  

Курсових проектів студентам  

Навчально-наукового інституту денної 

освіти ступеня бакалавра 

зі спеціальності Комп’ютерні науки  

 

Відповідно до робочого навчального плану з підготовки за ступенем 

бакалавра зі спеціальності Комп’ютерні науки на 2022-2023 навчальний рік, 

 

НАКАЗУЮ: 

Затвердити теми і призначити керівників «Курсового проекту з фаху»: 

КН-41 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема 

Прізвище, ініціали, 

посада, науковий 

ступінь керівника 

1. 
Абрамов Михайло 

Сергійович 

Створення алгоритму роботи елементів  тренажера  з 

теми «Діалогові вікна VBA» дистанційного навчального 

курсу «Організація та обробка електронної інформації» 

та його програмування  

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

2. 
Арсьонов Кирило 

Петрович 

Алгоритмізація та програмування елементів тренажера 

«Експертне оцінювання переваг та оцінка узгодженості 

висновків» дистанційного навчального курсу  

«Системний аналіз та теорія прийняття рішень»  

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

3. 
Банасюкевич Лілія 

Сергіївна 

Розробка елементів програмного забезпечення тренажеру 

з теми «Основні методології програмування» 

дистанційного 

навчального курсу «Теорія програмування» 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

4. 

Береговий 

Ростислав 

Романович 

Проектування Чат-бота студента ПУЕТ 

 

Ольховська О.В., 

зав. каф., к.ф.-м.н. 

5. 
Бондар Дарина 

Олександрівна 

Розробка елементів програмного забезпечення тренажеру 

з теми «Нормальні алгоритми» дистанційного 

навчального курсу «Теорія алгоритмів» 

Черненко О.О., 

доц., к.ф.-м.н. 

6. 
Варава Андрій 

Вікторович 

Алгоритмізація та елементи програмної реалізації 

тренажеру з теми "Базові поняття інформаційних мереж" 

дисципліни "Інформаційні мережі" 

Ольховська О.В., зав. 

каф., к.ф.-м.н. 

7. 
Волжан Євген 

Андрійович 

Розробка елементів програмного забезпечення тренажеру 

з теми «Матриці» дистанційного навчального курсу 

«Прикладна математика» 

Кошова О.П., доц., 

к.п.н. 

8. 
Гераскевич Роман 

Сергійович 

Проектування та реалізація мобільного додатку: канбан 

дошка 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

9. 
Головатенко Зоряна 

Геннадіївна   

Створення програмного забезпечення для елементів 

тренажера дистанційного курсу «Теорія ймовірності і 

Парфьонова Т.О., 

доц., к.ф.-м.н. 



№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема 

Прізвище, ініціали, 

посада, науковий 

ступінь керівника 

математична статистика» з побудови варіаційних рядів та 

їх графічного зображення 

10. 
Гриб Денис 

Миколайович 

Проектування та реалізація мобільного додатку на Flutter 

для моніторингу прогнозу погоди 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

11. 
Дарбаіселі Дмитро 

Олександрович 

Елементи тренажеру з теми «Розрахунок локальних 

пріоритетів» дистанційного навчального курсу 

«Системний аналіз та теорія прийняття  рішень» та 

розробка його програмного забезпечення 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

12. 
Дзюба Олександр 

Петрович 

Алгоритмізація та програмування елементів тренажеру 

«Функціональне програмування» дистанційного 

навчального курсу «Теорія програмування» 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

13. 

Кадесніков 

Олександр 

Васильович 

Розробка елементів програмного забезпечення тренажеру 

з теми «Визначники» дистанційного навчального курсу 

«Прикладна математика» 

Кошова О.П., доц., 

к.п.н. 

14. 
Кизименко Сергій 

Анатолійович 

Розробка елементів програмного забезпечення тренажеру 

з теми «Аналітична геометрія на площині» 

дистанційного навчального курсу «Прикладна 

математика» 

Кошова О.П., доц., 

к.п.н. 

15. 
Коляка Денис 

Вікторович 

Розробка елементів програмного забезпечення тренажеру 

з теми «Застосування похідної» дистанційного 

навчального курсу «Прикладна математика» 

Кошова О.П., доц., 

к.п.н. 

16. 
Комар Ілля 

Ігорович 

Розробка елементів програмного забезпечення системи 

дистанційного навчання: веб-інтерфейс 

Кошова О.П., доц., 

к.п.н. 

17. 
Коцюба Родіон 

Олегович 

Програмна реалізація елементів тренажера дистанційного 

курсу «Теорія ймовірності і математична статистика» з 

теми «Види випадкових подій. Властивості класичної 

ймовірності» 

Парфьонова Т.О., 

доц., к.ф.-м.н. 

18. 
Кравченко Родіон 

Юрійович 

Проектування та реалізація мобільного додатку (Fndroid, 

iSO) розкладу ПУЕТ 

Ольховська О.В., зав. 

каф., к.ф.-м.н. 

19. 
Левандовський 

Дмитро Вадимович 

Алгоритмізація та програмування елементів тренажеру 

«Використання розрахункових формул в МАІ» 

дистанційного навчального курсу «Системний аналіз та 

теорія прийняття рішень» 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

20. 
Ломака Богдан 

Анатолійович 

Проектування та розробка чат-боту з програмування для 

студентів спеціальності Комп’ютерні науки  

«Програмування: Bоt- Challenge» 

Ольховська О.В., зав. 

каф., к.ф.-м.н. 

21. 
Луковець Ігор 

Олексійович 

Проектування та розробка програмного забезпечення для 

обліку присутності студентів на заняття  

 

Ольховська О.В., зав. 

каф., к.ф.-м.н. 

22. 

Малишевський 

Андрій 

Олександрович 

Програмна реалізація елементів тренажера з теми 

«Цикли Excel VBA» дистанційного навчального курсу 

«Організація та обробка електронної інформації» 

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

23. 
Мамон Олександр 

Олександрович 

Побудова алгоритму роботи елементів тренажера 

дистанційного навчального курсу «Теорія ймовірності і 

математична статистика» з теми «Протилежні події. 

 Імовірність появи хоча б однієї з подій. Надійність 

системи» та його програмування  

Парфьонова Т.О., 

доц., к.ф.-м.н. 

24. 
Мельніков Іван 

Дмитрович 

Створення елементів тренажера з теми «Розв’язування 

систем нелінійних рівнянь методом Зенделя» 

дистанційного навчального курсу «Обчислювальні 

методи» 

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

25. 
Пархоменко Андрій 

Юрійович 

Алгоритмізація та програмне забезпечення елементів 

тренажера з теми «Застосування елементів 

комбінаторики у обчисленнях ймовірності випадкових 

подій» дистанційного навчального курсу «Теорія 

ймовірності і математична статистика» 

Парфьонова Т.О., 

доц., к.ф.-м.н. 
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26. 
Покидько Максим 

Богданович 

Програмна реалізація елементів тренажера з теми «Події 

Excel VBA»   дистанційного навчального курсу 

«Організація та обробка електронної інформації» 

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

27. 
Рибак Віталій 

Андрійович 

Алгоритмізація та програмування елементів тренажера 

для сліпого друку 

 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

28. 
Сироткін Олексій 

Олегович 

Алгоритмізація та програмування елементів тренажера 

«Регулярні вирази» дистанційного навчального курсу  

«Теорія програмування» 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

29. 

Столяренко 

Ярослав 

Олександрович 

Розробка елементів програмного забезпечення  з теми 

«Обчислення коефіцієнта кореляції» дистанційного 

навчального курсу «Обчислювальні методи» 

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

30. 
Супрун Станіслав 

Григорович 

Розробка елементів програмного забезпечення для 

тестування інтернет ресурсів на пропускну здатність 

через протоколи L4 та L7 

Кошова О.П., доц., 

к.п.н. 

31. 
Тацій Денис 

Сергійович 

Розробка елементів програмного забезпечення системи 

дистанційного навчання: телеграм-бот, облікові записи, 

розгортання 

Кошова О.П., доц., 

к.п.н. 

32. 
Терещенко Богдан 

Сергійович 

Розробка елементів програмного забезпечення з вигляді 

(web-додатку з теми «Пошук параметрів нелінійної 

регресїї» дистанційного навчального курсу 

«Обчислювальні методи»  

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

33. 
Тягло Дмитро 

Романович 

Програмна реалізація елементів тренажера у вигляді 

(web-додатку) з теми «Процедури та функції VBA» 

дистанційного навчального курсу «Організація та 

обробка електронної інформації» 

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

34. 
Шаповалов Іван 

Романович 

Розробка елементів програмного забезпечення системи 

дистанційного навчання: серверна частина 

Кошова О.П., доц., 

к.п.н. 

35. 
Шатохін Микита 

Олегович 

Розробка програмного забезпечення елементів тренажера 

з теми «Оператори Excel VBA» дистанційного 

навчального курсу «Організація та обробка електронної 

інформації» 

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

36. 
Швець Вероніка 

Григорівна 

Програмна реалізація елементів тренажера з теми 

«Наближені методи обчислення кратних інтегралів» 

дистанційного навчального курсу "Обчислювальні 

методи" 

Чілікіна Т.В., доц., 

к.ф.-м.н. 

37. 

Шевченко 

Владислав 

Алімович 

Елементи інтерактивної системи обліку та аналізу 

відвідування студентів 

Ольховська О.В., зав. 

каф., к.ф.-м.н. 

38. 
Шморгун Богдан 

Олегович 

Проектування та реалізація ігрового додатку в 

середовищі Unity 2D 

Черненко О.О., доц., 

к.ф.-м.н. 

 

Ректор         Олексій НЕСТУЛЯ 

 

Наказ готував: 

Завідувач кафедри комп’ютерних наук 

 та інформаційних технологій                Олена ОЛЬХОВСЬКА 

Погоджено: 

Директор Навчально-наукового інституту  

денної освіти                                         Аліна ТКАЧЕНКО 

Директор Навчально-наукового центру 

забезпечення якості вищої освіти             Олена ГАСІЙ 


