
Теми  кваліфікаційних  робот  здобувачів  освіти  4  курсу  денної  форми  навчання,  які
навчаються  за  СВО  “Бакалавр”  факультету  комп’ютерної  інженерії,  програмування  та
кіберзахисту  спеціальності  123  “Комп`ютерна  інженерія”  за  ОПП  “Мережеві  технології  та
інтернет речей”

№ 
з/п

П. І.Б. Тема

1 2 3

1 Бугрін Є. С.  Розробка комп’ютерної системи на  базі  оптичних процесорів

2 Грединюк К.О.
 Формування вихідних даних для процесу  оптимізації 
структури мереж доступу

3 Ель Галбзурі Айуб
Розробка мережі доступу дляінфокомунікаційних послуг
надання

4 Кваша І. О.
Використання протоколу маршрутизації OSPF при 
налаштуванні маршрутизаторів мережі доступу користувачів

5 Квітчук І.В.
 Проектування  телекомунікаційної  інфраструктури центру 
обробки даних

6 Мишалов О.О.
Особливості  вибору  обладнання  при проектуванні мережі 
доступу

7 Лисенко І. В.
Проектування мережі доступу у курортному районі міста 
Одеси з аналізом топології локального сегмента

8 Прокопчук А.О. Розробка сайту онлайн-бібліотеки

9 Скабалюк В.Р.  Розробка метеостанції для «розумного будинку»

10 Шубенков А.Д. Розробка інтернет-магазину

Теми кваліфікаційних робот здобувачів освіти 2 курсу зі скороченим терміном навчання –
1 р. 10 м.  денної форми навчання, які навчаються за СВО “Бакалавр” факультету комп’ютерної
інженерії, програмування та кіберзахисту спеціальності 123 “Комп`ютерна інженерія” за ОПП
“Мережеві технології та інтернет речей”

№ 
з/п

П. І.Б. Тема

1 2 3

1 Здор В. О.  Проектування інформаційної інфраструктури  дата-центру

2 Іваненко М. М.
Особливості налаштувань протоколу EIGRP на 
маршрутизаторах «Cisco»»

3 Капішевський Д. В.
Узгодження  роботи  різних  протоколів маршрутизації в 
межах корпоративної мережі

4 Котлик Д. В. Вивчення і водсконалення 3D-сканування для FDM 3D-
принтерів як технології перекладу геометричних форм в 
математичні моделі для вірішення широкого спектра завдань

5 Слюсаренко Д. К. Розробка веб-додатка пошуку роботи

6 Тимків О. В.
Розробка автоматизованої системи визначення
вартості верстки макету сайту

7 Цвинтарний К. В. Розробка інфраструктури програмних застосунків на основі 



№ 
з/п

П. І.Б. Тема

технологій хмарних провайдерів

8 Шевчік К. О.

 Моделювання  налаштувань  мережного  обладнання в 
корпоративній комп’ютерній мережі за допомогою програми 
Cisco» Packet
Tracer

9 Передерій А. І.
 Розробка  високопродуктивної  багатопроцесорної 
обчислювальної системи

10 Яковенко М. І. Розробка інтернет-додатку з тестування знань

Теми  кваліфікаційних  робот  здобувачів  освіти  4  курсу  денної  форми  навчання,  які
навчаються  за  СВО  “Бакалавр”  факультету  комп’ютерної  інженерії,  програмування  та
кіберзахисту  спеціальності  123  “Комп`ютерна  інженерія”  за  ОПП  “  Розробка  ігор  та
інтерактивних медіа у віртуальній реальності”

№ 
з/п

П. І.Б. Тема

1 2 3

1 Вдовиченко В. В. Проектування  та  розробка логічної комп’ютерної гри 

2 Горопашний В.О.
Розробка візуальних ефектів для анімації 3D
всесвіту

3 Єсін Я.О. Анімація космічного літального апарату у 3D  всесвіті

4 Жижко В.Ю.
Розробка веб-сайту для онлайн-запису пацієнтів до сімейного 
лікаря

5 Курілко А. Д.
Розробка Інтернет-додатка для прийому замовлень центру 
побутового обслуговування

6 Кожухар О.
Розробка та просування комп’ютерної гри з застосуванням 
технології VR

7 Павлов О. В.
Створення анімаційних кліпів для персонажу комп’ютерної 
гри

8 Паладій Р.О. Створення рекламного анімаційного ролику

9 Попова В.Р. Розробка мобільного додатку для  служби доставки їжі

10 Ревуцький О.В.
Розробка автоматизованої системи функціону-
вання ресторану

11 Решетняк К.В.
Розробка 2D комп’ютерної гри з елементами
квесту

12 Слівінський М.О. Тривимірне  представлення  інтер’єрного простору

13 Ткаченко В.В. Візуалізація приміщення з басейном

14 Цьомик С.С.
Створення візуального ефекту перетворення зображень з 
використанням морфінгу



Теми кваліфікаційних робот  здобувачів освіти  2 курсу зі скороченим терміном навчання
–  1  р.  10  м.    денної  форми  навчання,  які  навчаються  за  СВО  “Бакалавр”  факультету
комп’ютерної  інженерії,  програмування  та  кіберзахисту  спеціальності  123  “Комп`ютерна
інженерія” за ОПП “Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності”

1 2 Тема

1 Бабій М. О.
Розробка веб-застосунку для  обміну повідомленнями з 
використанням стеку технологій MERN

2 Воронін І. Д.  Розробка  комп’ютерної  гри  в  жанрі «головоломка» 

3 Глушков А. С.
Створення 3D відеоролика в стилі фентезі з
використанням нелінійної анімації

4 Донченко А. В.
Розробка графіки та моделей для 3D комп’ютерної гри жанру 
«Retro» survival-ho»rro»r»

5 Кривобокова К. М.
Розпізнавання читерів в онлайн-відеоіграх на
основі нейромережевого аналізу руху прицілу
гравця

6 Митник Я. В. Розробка сайту з підтримки інтерактивного навчання

7 Полякова О. В.
Інтернет-орієнтована система  підтримки комерційної 
діяльності магазину

8 Степанишен П. С.
Розробка  мобільного  застосунку  для відстеження координат 
пристрою користувача

9 Стефанович Г. Д.
Розробка комп’ютерної гри жанру «Настільна
гра»

10 Щербина Д. В. Проектування та розробка аркадної гри жанру «Racing»»

11 Юрченко А. К.
Розробка програмної реалізації 3D комп’ютерної гри жанру 
«Retro» survival-ho»rro»r»

12 Яскіна В. О. Створення сайту з демонстрації можливостей 3D візуалізації

13 Гвоздьов А. В.
Інтернет-орієнтована система аналізу цінової
політики магазинів

14 Зелененький А. О. Розробка дизайн-системи  для  формування сайту ОНТУ

15 Кечко В. Г.
Розробка  комп’ютерної  гри  в  жанрі «платформер» для 
мобільного пристрою.

16 Клочкова І. В. Проектування та розробка 2D гри-платформера

Теми  кваліфікаційних  робот  здобувачів  освіти  5  курсу  заочної  форми  навчання,  які
навчаються  за  СВО  “Бакалавр”  факультету  комп’ютерної  інженерії,  програмування  та
кіберзахисту спеціальності 123 “Комп`ютерна інженерія” за ОПП “Комп`ютерна інженерія”

№ 
з/п

П. І.Б. Тема

1 2 3

1 Ачарова А.О.  Вибір засобів моніторингу та управління  компонентами Io»T

2 Подлесний Я.А.
Реалізація  концепції  Teleco»mmunicatio»ns Manag»ement 
Netwo»rk для управління міською мережею доступу

3 Таранюк О.О. Розробка системи для дослідження впливу зміни вхідних 



№ 
з/п

П. І.Б. Тема

параметрів на характеристики мережі доступу

Теми кваліфікаційних робот здобувачів освіти 3 курсу зі скороченим терміном навчання –
2 р. 10 м.  заочної форми навчання, які навчаються за СВО “Бакалавр” факультету комп’ютерної
інженерії, програмування та кіберзахисту спеціальності 123 “Комп`ютерна інженерія” за ОПП
“Комп`ютерна інженерія”

№ 
з/п

П. І.Б. Тема

1 2 3

1 Алексейчук Є. В. Реалізація концепції Io»T для харчового закладу

2 Вітушко М. О.
Використання паралельних обчислень для
комп’ютерних систем з гібридною архітектурою

3 Горенко Д. С.
Проектування спеціалізованої комп’ютерної мережі для 
сервісного центру «To»yo»ta»

4 Долгоаршинов Є. В. Проектування надійної  конвеєрної  комп’ютерної системи

5 Тітор І. Р.
Розробка інформаційно-технічної системи для обміну 
медичними даними в межах медичного закладу

Теми кваліфікаційних робот здобувачів освіти 2 курсу зі скороченим терміном навчання –
1 р. 10 м. заочної форми навчання, які навчаються за СВО “Бакалавр” факультету комп’ютерної
інженерії, програмування та кіберзахисту спеціальності 123 “Комп`ютерна інженерія” за ОПП “
Мережеві технології та інтернет речей”

№ 
з/п

П. І.Б. Тема

1 2 3

1 Павлов Д. О.
Методи розрахунку довжини ліній доступу при
проектуванні мережі доступу

Теми кваліфікаційних робот здобувачів освіти 2 курсу зі скороченим терміном навчання –
1 р. 10 м. заочної форми навчання, які навчаються за СВО “Бакалавр” факультету комп’ютерної
інженерії, програмування та кіберзахисту спеціальності 123 “Комп`ютерна інженерія” за ОПП
“Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності”

№ 
з/п

П. І.Б. Тема

1 2
3

1 Повержук Д. І.
 Проектування комп’ютерної мережі адміністративної будівлі


