
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 
НАКАЗ № 3848-с 

м. Київ        «04»___11______ 2019 р. 
 
Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників 
магістерських дисертацій випускників освітнього ступеня «Магістр»  

По студентському складу Приладобудівного факультету 
денна форма навчання  

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

випускників освітнього ступеня «Магістр»,  
НАКАЗУЮ: 

1. 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: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технлогії 
освітня програма (спеціалізація): Комп'ютерно-інтегровані технології виробнитцва приладів 

Група ПБ-81мп 

1. Бабич  
Юрій  
Олександрович 

Автоматизована система контролю 
якості і складання приладів 
тензометричним методом 

доцент, к.т.н.  
Подолян О.О. 
 

2. Давидюк Леонід  
Петрович 

Комп’ютерне моделювання стану 
деталі після її механічного оброблення 

доцент , доцент, к.т.н.  
Вислоух С.П. 

3. Доценко  
Олександр  
Костянтинович 

Автоматизація проектування 
конструкцій деталей з композитних 
матеріалів  

доцент , доцент, к.т.н.  
Стельмах Н.В. 
 

4. Іванов  
Дмитро  
Євгенійович 

Моделювання геометричної моделі 
деталі методами генеративного 
дизайну 

Доцент, к.т.н.  
Барандич К.С. 
 

5. Мягкий  
Артур  
Миколайович 

Імітаційне моделювання виробничого 
планування технологічної дільниці 

доцент , доцент, к.т.н.  
Філіппова М.В. 
 

6. Прихожа  
Діана  
Володимирівна 

Поверхневе зміцнення деталей 
методом йонно-плазмового 
термоциклічного азотування 

професор, професор, д.т.н. 
Антонюк В.С. 

7. Рижук  
Ярослав  
Олександрович 

Автоматизація оцінки вартості 
виготовлення деталі під час 
технологічної підготовки виробництва 

доцент , доцент, к.т.н.  
Стельмах Н.В. 
 

8. Сичевський  
Віктор  
Станіславович 

Лазерна система автоматизованого 
контролю шорсткості поверхонь 
оптичних деталей 

декан приладобудівного 
факультету, професор, 
д.т.н. Тимчик Г.С. 



1 2 3 4 

9. Смольніков  
Денис  
Русланович 

Підвищення точності механічної 
обробки поверхонь складного профілю 
на оброблюючих центрах 

доцент , доцент, к.т.н.  
Філіппова М.В. 
 

10. Строкань  
Наталія  
Сергіївна 

Автоматизована система визначення 
технологічного часу виготовлення 
виробів методами генеративних 
технологій  

доцент, к.т.н.  
Барандич К.С. 
 

11. Сувала Андрій  
Володимирович 

Експертна система проектування 
технологічних процесів 

доцент , доцент, к.т.н.  
Вислоух С.П. 

12. Циба Тарас  
Євгенійович 

Підвищення точності обробки деталей 
приладів в автоматизованому 
виробництві 

доцент , доцент, к.т.н.  
Шевченко О.В. 

13. Чонка  
Елісабетт  
Ярославівна 

Підвищення точності виготовлення 
моделей на 3D принтері 

Професор, д.т.н.  
Антонюк В.С. 
 

Група ПБ-82мп 

1.  Булик Михайло  
Олегович 

Контрольно-вимірювальна система для 
випробувань твердості деталей 
медичних приладів 

доцент , с.н.с, к.т.н.  
Клочко Т.Р. 

2.  Варданесян  
Карен Арменович 

Одноканальний електроміограф для 
біоелектричного протезування 

доцент , с.н.с., к.т.н.  
Безуглий М.О. 

3.  Горбань Денис  
Володимирович 

Комп’ютерно-інтегрована система для 
оцінки впливу потужності лазерного 
випромінювання на фотометрію 
еліпсоїдальними рефлекторами 

доцент , доцент, к.т.н.  
Безуглий М.О. 
 

4.  Горейко  
Андрій  
В'ячеславович 

Оцінка параметрів лазерного 
випромінювання для застосування в 
оптичній біомедичній діагностиці 

доцент , доцент, к.т.н.  
Безугла Н.В. 
 

5.  Грузинська  
Олександра  
Тимурівна 

Динамічні зміни параметрів 
електрокардіограми в різних 
функціональних станах 

доцент , доцент, к.т.н.  
Терещенко М.Ф. 
 

6.  Данилюк Ілля  
Анатолійович 

Комплекс лазеротерапії доцент , доцент, к.т.н.  
Терещенко М.Ф. 

7.  Копищик  
Вікторія  
Вікторівна 

Вплив ультразвукових коливань на 
зміну функціонального стану шкіри 
людини 

доцент , доцент, к.т.н.  
Терещенко М.Ф. 
 

8.  Макаров Макар  
Дмитрович 

Аппарат інтегрованого впливу для 
реабілітації пацієнта 

доцент , доцент, к.т.н.  
Клочко Т.Р. 

9.  Марушевський  
Богдан Олегович 

Біомедичний спектрофотометр доцент , доцент, к.т.н.  
Безугла Н.В. 

10.  Олійник  
Єлизавета  
Володимирівна 

Комп’ютерно-інтегрована система 
оцінки показника заломлення 
біологічних середовищ 

доцент , доцент, к.т.н.  
Безугла Н.В. 
 

11.  Олексієнко  
Ігор Леонідович 

Система керування нейропротезом на 
основі α та β ритмів 

доцент , доцент, к.т.н.  
Безугла Н.В. 

12.  Поліщук  
Тарас  
Ігорович 

Пристрій керування режимами 
опромінення апарата спортивної 
медицини 

доцент , доцент, к.т.н.  
Клочко Т.Р. 
 

13.  Притула  
Ольга Анатоліївна 

Система вимірювання та аналізу форс-
міографічного сигналу 

доцент , доцент, к.т.н.  
Безуглий М.О. 

Підстава: подання випускових кафедр. 
 
Декан приладобудівного факультету  ___________   Г. С. Тимчик 
                                                 (структурний підрозділ)                                 (підпис)          (ініціали та прізвище) 


