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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 
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м. Київ                                                                          « 07 »   11    2018 р. 
 

Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових 

керівників магістерських дисертацій випускників освітнього ступеня 

«Магістр»  

По студентському складу факультету інформатики та обчислювальної техніки  

заочна форма навчання  

 

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» та з метою якісної підготовки до 

атестації випускників освітнього ступеня «Магістр»,  

НАКАЗУЮ: 

Допустити до атестації студентів, які виконали індивідуальний 

навчальний план, затвердити теми та призначити наукових керівників 

магістерських дисертацій:  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента  
Теми магістерських 

дисертацій 

Посада, вчений 

ступінь та звання, 
прізвище й 

ініціали 
наукового 

керівника  

1 2 3 4 
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології,  

освітня програма (спеціалізація): Інформаційні управляючі системи та 

технології 

Група ІС-з71мп 

1 2 3 4 



1. ДИЧКО 

 Марія  

Тарасівна 

 

Підсистема формування 

електронного підпису транзакцій 

на основі комплексного підходу 

до ідентифікації користувача в 

інформаційних системах 

Доцент                  

к.т.н. 

Жураковська О.С. 

2. КОВАЛЕНКО 
Андрій 

Олександрович  

Інформаційна система 

формування рекламного пакету з 

урахуванням індивідуальних 

характеристик користувача 

Доцент,к.т.н. 
Попенко В.Д. 

3. НАФІЄВ 

Алан 

Емінович  

Cистема аналізу показників 

поведінки виконуваних файлів 

на основі методу глибинного 

дослідження  

Доцент                                    

к.т.н, доцент            

Гриша О.В. 

4. НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ 

Дмитро 
Олександрович  

Інформаційна система обліку 

регульованих лікарських засобів 

з використанням технології 

ланцюжків блоків транзакцій 

Старший викладач            

Олійник Ю.О. 

1 2 3 4 

5. ОГОРОДНИКОВ 
Дмитро 

Володимирович 

Моделювання сценаріїв 

кіберзагроз для Інтернету речей 

Професор,                

д.т.н., доцент          

Стеценко І.В 

6. ПУХА 

Олексій Михайлович  

Інформаційна система 

підтримки авторських прав та 

процесів перевірки публікацій на 

плагіат 

Доцент,                     

к.ф-м.н. доцент   

Гавриленко О.В. 

7. СКИДАН 

 Дмитро 

Олександрович  

Інформаційна система захисту 

персональної інформації  на 

основі комплексного підходу до 

шифрування та збереження 

даних 

Доцент,                     

к.т.н., доцент          

Жданова О.Г. 

8. ТАЛЬКО 

Юрій Сергійович  

Інформаційна система пошуку та 

відбору персоналу з 

використанням нейронних 

мереж 

Професор,                

д.т.н., доцент          

Стеценко І.В 

9. ЯЩУК  

Сергій Миколайович  

Моделювання тривимірного 

транспортного руху 

Професор,                

д.т.н., доцент          

Стеценко І.В 



 
 

 
Підстава: подання випускових кафедр. 

 

 
 

Декан ФІОТ   С.Ф. Теленик 
 


