
 
Список тем магістерських кваліфікаційних робіт студентів кафедри КНіМ, 2020 р. 

 
Освітня програма Математичне моделювання, 

група Мам-1-19-1.4д 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові студента 

Науковий ступінь, вчене звання, 
ПІП наукового керівника 

Тема 

1 Дикий Василь  
Павлович 

канд. тех. наук, доцент  
Машкіна І.В.  

Математичне моделювання трансформації хвиль в прибережній 
зоні з використанням рівнянь типу Бусінеска 

2 Кисельов Максим 
Олександрович 

д. пед. наук, доцент  
Прошкін В.В.  

Розробка та реалізація математичної моделі двосторонніх 
протистоянь засобами кліткових автоматів  

3 Квочкін Владислав 
Валерійович 

канд. тех. наук, доцент  
Машкіна І.В.  

Моделювання процесу розпізнання образів з використанням 
згорткової нейронної мережі 

4 Когут Лариса  
Миколаївна 

д. пед. наук, доцент  
Прошкін В.В.  

Комп’ютерне моделювання цікавих кривих у курсі аналітичної 
геометрії на засадах конструктивного підходу 

5 Марченко Олександр 
Павлович 

д. фіз.-мат. наук, проф. 
Самойленко В.Г.  

Одновимірні динамічні системи та їх застосування у 
математичному моделюванні  

6 Панасюк Ольга 
Леонідівна 

 канд. пед. наук, доцент  
Глушак О.М. 

Побудова та аналіз економетричної моделі соціально-економічного 
розвитку України 

7 Розумна Валерія 
Андріївна 

 д. фіз.-мат. наук, с.н.с. Самойленко 
Ю.І. 

Солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння 
Benjamin-Bona-Machony  

8 Толстих Наталія 
Сергіївна 

канд. тех. наук, доцент  
Машкіна І.В.  

Застосування середовищ комп'ютерної математики  для 
розв'язання задач моделювання 

  



 
 

Освітня програма Інформаційно-аналітичні системи, 
група ІНм-1-19-1.4д 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові студента 

Науковий ступінь, вчене звання, 
ПІБ наукового керівника 

Тема 

1 Абрамов Сергій 
Вадимович 

д.тех.наук, проф.  
Бушма О.В.  

Мережева система візуальної діагностики індикаторних пристроїв: 
система накопичення та аналізу даних 

2 Білоченко Олександр 
Миколайович 

д.тех.наук, проф.  
Бушма О.В.  

Програмна реалізація надійної інформаційної моделі для системи на 
мікроконтролері 

3 Вільчинський Богдан 
Сергійович 

канд. тех. наук, доцент  
Абрамов В.О.  

Веб-додаток для моніторингу і ефективного та прозорого керування 
ОСББ 

4 Головенько Максим 
Сергійович 

канд. тех. наук, с.н.с. 
Гладун А.Я.  

Мультиагентна система електронної комерції з онтологічною 
персоніфікацією потреб користувача  

5 Горбач Дмитро 
Володимирович 

канд. тех. наук, доцент  
Носенко Т.І. 

Розробка інформаційної системи бухгалтерського обліку для 
ресторану 

6 Капітоненко Олександр 
Володимирович 

д.тех.наук, проф.  
Бушма О.В.  

Мережева система візуальної діагностики індикаторних пристроїв: 
користувацький інтерфейс 

7 Шаптала Олександр 
Вадимович 

канд. тех. наук, доцент  
Носенко Т.І. 

Дослідження та розробка платіжних сервісів для інтернет-банкінгу в 
Україні 

8 Юракова Юлія 
Геннадійович 

канд. тех. наук, доцент  
Носенко Т.І. 

Організація електронного документообігу на підприємстві   

  
 


