Розділ 6. «Відомості про
навчально-методичне
забезпечення освітньої
діяльності»

Забезпечення планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами
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Найменування дисципліни за
навчальним планом навчальним
планом

2
Історія України
Іноземна мова
Українська мова (за
професійним спрямуванням)
Філософія
Історія української культури
Політологія
Інженерна і комп’ютерна
графіка
Інформатика (програмування)
Вища математика
Фізика
Хімія
Прикладна математика
Інформатика (комп’ютерні
мережі)
Технічна механіка
Аналіз даних
Видавнича справа і технічне
редагування
Основи електротехніки і
електроніки
Технології растрування
Додрукарське опрацювання

навчального
контенту
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40
41
42

2
інформації
Теорія кольору
Сучасні технології у видавничій
справі та медіаіндустрії
Видавничо-поліграфічні
матеріали
Основи охорони праці
Основи Internet-технологій
3D-моделювання дизайну
просторового середовища
Економіка видавництв і
поліграфічних підприємств
Стандартизація та управління
якістю
Психологія
Основи економічної теорії
Соціологія
Правознавство
Дискретна математика
Теорія ймовірностей та
математична статистика
Екологія
Безпека життєдіяльності
Вступ до спеціальності
Програмне забезпечення ЕОМ
Архітектура обчислювальних
систем
Основи об’єктно-орієнтованого
програмування
Бази даних
Історія науки і техніки
Комп’ютерна обробка
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2
зображень
Програмне забезпечення
видавничих систем
Математичні основи
комп’ютерної графіки
Сучасні методи стиснення
інформації
Захист інформації в
комп’ютерних системах
Основи дизайну поліграфічних
видань
Менеджмент і маркетинг у
видавничо-поліграфічних
системах
Web-програмування
Технології електронних видань
Засоби і методи комп’ютерного
зв’язку у видавничополіграфічній діяльності
Зберігання та реставрація
друкованих видань
Рекламні технології
Шрифтові технології у
видавничо-поліграфічній справі
Комп’ютерний дизайн
ілюстраційної продукції

Ректор
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Методичне забезпечення курсового проектування

№
з/п
1
1
2

3

4

Найменування
навчальної
дисципліни

Семестр, в якому
передбачена курсова
робота (проект)

2
Інформатика
(програмування)
Видавнича справа
і технічне
редагування
Додрукарське
опрацювання
інформації
Основи Internetтехнологій

3

Ректор

Інформація про наявність
("+" або "–")
Тематика
Методичні
курсових робіт
розробки
(проектів)
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Інформатика (програмування)
Курсова робота передбачає розробку алгоритму для розв’язання
конкретної задачі і програмну реалізацію цього алгоритму. Усі теми є
індивідуальними.
Номер
Тема
теми
1
Програма для навчання роботі з клавіатурою
2
Порівняльний аналіз методів сортування масивів
3
Реалізація калькулятора, що може обчислювати складні
арифметичні вирази
4
Програма пошуку файлів
5
Укладач чайнвордів
6
Програма для обліку продажу квитків у кінотеатрі
7
Програма для простішого синтаксичного аналізу тексту
арифметичного виразу
8
Розробити власну бібліотеку для роботи з матрицями
9
Програма – телефонний довідник
10
Розробка користувальницької бібліотеки для розширеної роботи з
файлами
11
Програма для виправлення помилок у повідомленні, що
передається по каналу зв’язку у двійковому поданні
12
Імітатор електронного наручного годинника
13
Гра «логіка кольору
14
Гра у палички
15
Реалізація шифрування і дешифрування по «шифру Цезаря
16
Гра «Цзяньшидзи»
17
Перекладач цілих чисел у різні форми подання
18
Шифрування за допомогою трафарету
19
Кодування і декодування текстового файлу за допомогою коду
Морзе
20
Розробка програми для тестування за допомогою логічного тесту
21
Розробити програму «очищення диска»
22
Метод Гаусса для розв’язання системи рівняння
23
Розробка «електронної книги»
24
Програма-підказувач гравцю в «Ерудит» («Скреббл»)
25
Підказувач розв’язувану кросвордів
26
Довідник розробника кросвордів
27
Програма елементарної перевірки граматики
28
Розробка програми-каталогізатора

2
29
30
31
32
33
34
35

Програма, що здійснює тестування конструкційним тестом
Шифрування файлу по масці
Програма для співставлення вмісту каталогів
Перетворення програми, написаної мовою Сі, до структурованого
вигляду
Демонстраційна програма, що ілюструє змінення бітів у регістрах
при виконанні дій над цілими числами
Реалізація симплекс-методу
Програма для гри в хрестики-нулики для розміщення 5 однакових
значків у ряд на полі розміром 1010

Список керівників:
1. Безменов Микола Іванович, к. т. н., професор
2. Марченко Ігор Іванович, к. т. н., доцент
3. Колбасін Вячеслав Олександрович, к. т. н., доцент
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Видавнича справа і технічне редагування
Курсова робота передбачає створення оригінал-макету поліграфічного
видання. Студент повинен ознайомитися з вихідним текстом, розробити
концептуальну модель представлення і реалізації наявного текстового
матеріалу відповідно до варіанту завдання, набрати текст за допомогою
створених стилів, підібрати і опрацювати ілюстрації, відповідні темі, і
об’єднати їх з текстом в остаточно підготовлений макет видання.
Номер
теми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Тема
Підготувати до друку навчально-методичний посібник з
видавничої справи та технічного редагування
Підготувати до друку монографію з математичної фізики
Підготувати до друку казку про рибака і рибку
Підготувати до друку художню книгу "Анна Кареніна"
Підготувати до друку брошуру, навчально-методичний посібник з
хімії
Підготувати до друку наукову брошуру з теорії ймовірності
Підготувати до друку Альманах подорожей
Підготувати до друку казку "Дюймовочка"
Підготувати до друку книгу "Пригоди Шерлока Холмса"
Підготувати до друку Вісник НТУ «ХПІ» Серія: Системний аналіз,
управління та інформаційні технології
Підготувати до друку казки Андерсена
Підготувати до друку книгу "Цікава математика"
Підготувати до друку телефонний довідник
Підготувати до друку газету "Політехнік"
Підготувати до друку книгу "Вечори на хуторі біля Диканьки"
Підготувати до друку збірку віршів Сергія Єсеніна
Підготувати до друку книгу "Цікава фізика"
Підготувати до друку французько-український словник
Підготувати до друку газету "Цілком таємно"
Підготувати до друку книгу "Цікава астрономія"
Підготувати до друку казки братів Грімм
Підготувати до друку книгу "Три мушкетери"
Підготувати до друку казки Пушкіна
Підготувати до друку книгу "Цікава хімія"
Підготувати до друку українські народні казки
Підготувати
до
друку
науково-технічний
журнал
"Радіоелектроніка та інформатика"

4
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Підготувати до друку казки народів світу
Підготувати до друку книгу "Цікава електроніка"
Підготувати до друку довідник поліграфічних термінів
Підготувати до друку газету "Харківський Кур'єр"
Підготувати до друку книгу "Діти капітана Гранта"
Підготувати до друку збірку віршів Олександра Пушкіна
Підготувати до друку книгу "Цікава геометрія"
Підготувати до друку російсько-український словник
Підготувати до друку газету "Прем'єр"
Підготувати до друку книгу "Цікава біологія"
Підготувати до друку казки народів півночі
Підготувати до друку книгу "Два капітана"
Підготувати до друку казку "Котячий будинок"
Підготувати до друку книгу "Цікава медицина"
Підготувати до друку казку "Теремок"
Підготувати до друку науково-технічний журнал "Вісті вищих
навчальних закладів – Приладобудування"
Підготувати до друку казку "Троє поросят"
Підготувати до друку книгу "Цікава фізкультура"
Підготувати до друку поліграфічний довідник за кольором
Підготувати до друку газету "Перша столиця"
Підготувати до друку книгу "Біла гвардія"
Підготувати до друку збірку віршів Тараса Шевченка
Підготувати до друку книгу "Цікаве програмування"
Підготувати до друку англійсько-український словник

Список керівників:
1. Азаренков Володимир Ілліч, к. т. н., доцент
2. Кащеєв Леонід Борисович, к. т. н., доцент
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Додрукарське опрацювання інформації
Курсова робота передбачає виконання теоретичної частини, яка
дозволяє підтвердити знання матеріалу, що має відношення до теми роботи.
У практичній частині роботи, спрямованої на поліграфічну підготовку
матеріалів до друку, виконавець підтверджує свої вміння в редагуванні
тексту, в програмної верстці видання, вміння з підготовки графічного
матеріалу, володіння пошуковими системами в Інтернеті. Кожна тема має
кілька відмінностей, які пов’язані з тематикою видання – використання
переважно растрової, векторної або фрактальної графіки, обсяг
ілюстративного матеріалу, різні підходи до оформлення обкладинки,
колонтитулів і літер червоної строки (буквиці). Верстання брошури
виконується в пакеті Adobe InDesign.
Номер
Тема
теми
1
Історія друкарства (Шрифт Times New Roman 14, верхній
колонтитул, 12 растрових зображень, 3 буквиці, обкладинка темна,
букви обкладинки Photoshop)
2
Структура книги, терміни та визначення (Шрифт Times New Roman
12, верхній колонтитул, 10 векторних зображень, 1 буквиця,
обкладинка світла, букви обкладинки Photoshop)
3
Історія літери (Шрифт Times New Roman 14, верхній колонтитул,
15 векторних зображень, 5 буквиць, обкладинка темна, букви
обкладинки Aurora 3D)
4
Папірус, пергамент, папір (Шрифт Arial 14, верхній колонтитул, 6
растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка світла, букви
обкладинки Adobe Illustrator)
5
Йоганн Гуттенберг (Шрифт Times New Roman 12, обидва
колонтитули, 8 растрових зображень, 3 буквиці, обкладинка темна,
букви обкладинки Adobe Photoshop)
6
Альд Мануцій (Шрифт Verdana 12, обидва колонтитули, 6
растрових зображень, 2 векторних зображення, 3 буквиці,
обкладинка світла, букви обкладинки WordArt)
7
Найзагадковіші і таємничі книги (Шрифт Times New Roman 14,
обидва колонтитули, 12 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка темна, букви обкладинки Adobe Photoshop)
8
Шрифт і шрифтовий дизайн (Шрифт Verdana 12, обидва
колонтитули, 12 векторних зображень, 1 буквиця, обкладинка
світла, букви обкладинки Aurora 3D)
9
Друкарські фарби (Шрифт Times New Roman 14, нижній
колонтитул, 7 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка світла,
букви обкладинки Photoshop)

6
10

11

12
13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

Коректурні знаки (Шрифт Times New Roman 14, верхній
колонтитул, 25 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка світла,
букви обкладинки Photoshop)
Історія друкарських машинок (Шрифт Times New Roman 14,
нижній колонтитул, 8 растрових зображень, 3 буквиця, обкладинка
світла, букви обкладинки Adobe Illustrator)
Лазерний принтер, технологія друку (Шрифт Times New Roman 14,
3 буквиці, обкладинка світла, букви обкладинки Adobe Illustrator)
Основні правила геральдики (Шрифт Arial 12, верхній колонтитул,
16 векторних зображень, 1 буквиця, обкладинка світла, букви
обкладинки)
Таємний сенс символів (Шрифт Times New Roman 14, верхній
колонтитул, 16 растрових зображень, 2 буквиці, обкладинка світла,
букви обкладинки Adobe Illustrator)
Бестіарій – енциклопедія середньовіччя (Шрифт Verdana 12,
нижній колонтитул, 16 растрових зображень, 6 буквиць,
обкладинка світла, букви обкладинки Aurora 3D Adobe Photoshop)
Історія українського друкарства (Шрифт Times New Roman 14,
верхній колонтитул, 7 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка
темна, букви обкладинки Adobe Photoshop)
Кирило і Мефодій – шлях до легенди (Шрифт Times New Roman
14, нижній колонтитул, 7 растрових зображень, 6 буквиць,
обкладинка світла, букви обкладинки Adobe Illustrator)
Таємниця бібліотеці Івана IV (Шрифт Arial 14, верхній колонтитул,
7 растрових зображень, букви обкладинки Adobe Illustrator)
Першодрукар Іван Федоров (Шрифт Times New Roman 12, нижній
колонтитул, 8 растрових зображень, 2 буквиці, обкладинка темна,
букви обкладинки Adobe Photoshop)
Текстові пам’ятки античного Криму (Шрифт Verdana 14, верхній
колонтитул, 7 растрових зображень, 1 буквиці, обкладинка темна,
букви обкладинки Adobe Photoshop)
Старослов’янська абетка (Шрифт Arial 14, верхній колонтитул, 2
векторних зображення, 49 буквиць, обкладинка світла, букви
обкладинки Adobe Illustrator)
Історико-літературний твір – літопис (Шрифт Times New Roman
14, обидва колонтитули, 4 растрових зображень, 2 буквиці,
обкладинка світла, букви обкладинки Adobe Photoshop)
Струменевий принтер, принципи друку (Шрифт Times New Roman
14, нижній колонтитул, 7 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка темна, букви обкладинки Adobe Photoshop)
Монітор комп’ютера, особливості конструкції (Шрифт Times New
Roman 14, верхній колонтитул, 12 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка темна, букви обкладинки Adobe Photoshop)
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Види поліграфічної продукції (Шрифт Times New Roman 12,
верхній колонтитул, 12 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка темна, букви обкладинки Adobe Illustrator)
Буклет – історія появи, терміни і призначення (Шрифт Times New
Roman 14, верхній колонтитул, 10 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка світла, букви обкладинки Adobe Illustrator)
Високий друк, гранки, літери (Шрифт Times New Roman 14,
нижній колонтитул, 4 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка
темна, букви обкладинки Adobe Photoshop)
Захисні елементи при друку (Шрифт Times New Roman 12, верхній
колонтитул, 4 растрових зображень, 3 фрактальних зображення, 1
буквиця, обкладинка темна, букви обкладинки Aurora 3D)
Розмір паперу – позначення і стандарти (Шрифт Tahoma 14,
верхній колонтитул, 14 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка світла, букви обкладинки Adobe Illustrator)
Етикетка – історія, технології і стандарти (Шрифт Tahoma 14,
обидва колонтитули, 16 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка світла, букви обкладинки Adobe Illustrator)
Векторні графічні редактори (Шрифт Arial 12, нижній колонтитул,
12 векторних зображень, 1 буквиця, обкладинка світла, букви
обкладинки Adobe Illustrator)
Растрові графічні редактори (Шрифт Arial 12, верхній колонтитул,
6 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка темна, букви
обкладинки Photoshop)
Фрактальна графіка (Шрифт Arial 14, нижній колонтитул, 7
фрактальних зображень, 1 буквиця, обкладинка світла, букви
обкладинки Aurora 3D)
Редактор Adobe InDesign (Шрифт Times New Roman 14, верхній
колонтитул, 14 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка світла,
букви обкладинки Aurora 3D)
Редактор Corel Draw (Шрифт Times New Roman 14, нижній
колонтитул, 16 векторних зображень, 1 буквиця, обкладинка темна,
букви обкладинки Adobe Illustrator)
Мова гіпертекстової розмітки HTML (Шрифт Tahoma 14, верхній
колонтитул, 7 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка світла,
букви обкладинки WordArt)
Структурована мова запитів SQL (Шрифт Arial 14, нижній
колонтитул, 12 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка темна,
букви обкладинки WordArt)
Використання L-систем в поліграфії (L-фрактали) (Шрифт Times
New Roman 14, нижній колонтитул, 12 фрактальних зображень, 1
буквиця, обкладинка темна, букви обкладинки Aurora 3D)
Одиниці вимірювання в видавничій справі (Шрифт Arial 14,
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нижній колон титул, 7 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка
темна, букви обкладинки Aurora 3D)
Електронні видання – формати та програмне забезпечення (Шрифт
Arial 14, нижній колонтитул, 6 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка світла, букви обкладинки WordArt)
Файли шрифтів – стандарти, розширення, використання (Шрифт
Arial 12, нижній колонтитул, 3 растрових зображення, 10
векторних зображень, 1 буквиця, обкладинка темна, букви
обкладинки WordArt)
Розмітка тексту та формул в LaTeX (Шрифт Tahoma 12, нижній
колонтитул, 3 растрових зображення, 14 векторних зображень, 1
буквиця, обкладинка світла, букви обкладинки Photoshop)
Редагування в Word (Шрифт Times New Roman 14, нижній
колонтитул, 3 растрових зображення, 14 растрових зображень, 1
буквиця, обкладинка світла, букви обкладинки WordArt)
Декоративні текстові написи в Photoshop (Шрифт Arial 14, нижній
колонтитул, 12 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка світла,
букви обкладинки Photoshop)
Теорія кольору (Шрифт Tahoma 14, нижній колонтитул, 12
растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка темна, букви
обкладинки Photoshop)
Формати графічних файлів в поліграфії (Шрифт Arial 14, нижній
колонтитул, 7 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка темна,
букви обкладинки Aurora 3D)
Літографія (Шрифт Arial 14, обидва колонтитули, 12 растрових
зображень, 1 буквиця, обкладинка світла, букви обкладинки Aurora
3D)
Лінотип – історія та використання (Шрифт Tahoma 14, верхній
колонтитул, 7 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка світла,
букви обкладинки WordArt)
Редактор Word, історія і сучасність (Шрифт Arial 14, верхній
колонтитул, 12 растрових зображень, 1 буквиця, обкладинка світла,
букви обкладинки WordArt)
Програмні засоби редагування формул (Шрифт Times New Roman
14, верхній колонтитул, 12 растрових зображень, 1 буквиця,
обкладинка світла, букви обкладинки WordArt)

Список керівників:
1. Кащеєв Леонід Борисович, к. т. н., доцент
2. Малько Максим Миколайович, к. т. н., доцент
3. Марченко Наталя Андріївна, к. т. н., доцент
Ректор

Є. І. Сокол

9
Основи Internet-технологій
Курсова робота передбачає розробку сайту, активних інтернет-сторінок
або клієнт-серверних застосунків для обслуговування запитів користувача до
інформаційної системи. Розробка програмного продукту виконується з
використанням мов PHP, JAVA та JAVA-script. Індивідуальність завдань
досягається вибором типу застосунку та предметної області, а також
використання мови програмування та застосування різних засобів розробки
програмного забезпечення.
Номер
Тема
теми
1
Розробка web-застосунку для систем аптек. Сайт повинен
забезпечувати можливість перегляду списку доступних ліків, пошук
ліків та оформлення заявок на купівлю товару. При перегляді
списку ліків передбачити можливість сортування за обраними параметрами
2
Розробка web-застосунку для районної поліклініки. Інформаційна
система зберігає інформацію про лікарів та їх графік роботи. Сайт
повинен забезпечувати запис на сеанс до лікаря та виклик лікаря
додому. Сайт розробляється на основі активних інтернет-сторінок з
використанням PHP для доступу до бази даних
3
Розробка web-застосунку для магазина меблів. Інформаційна система зберігає інформацію про товари магазина в базі даних. Сайт
повинен забезпечувати можливість перегляду списку товарів, пошук за категоріями, назві, оформлення заявки на покупку товару.
Доступ до бази даних здійснюється з використанням мови програмування JAVA
4
Розробка web-застосунку для туристичної фірми «РИБАЛКА». Сайт
повинен забезпечувати можливість перегляду списку місць для риболовлі, пошук місць відпочинку за різними параметрами. Також,
мати можливість замовити організацію відпочинку
5
Розробка web-застосунку «Сад-огород». Інформаційна система, використовуючи бази даних, зберігає дані про насіння для вирощування сільськогосподарських культур. Сайт повинен забезпечувати
можливість перегляду списку товару, пошук за категоріями, оформлення заявок на купівлю
6
Розробка web-застосунку для магазину дитячих іграшок. Сайт повинен забезпечувати можливість перегляду списку іграшок, пошук
по назві, сортування за віком та іншими параметрами. Інформаційна система повинна зберігати дані про купівлю
7
Розробка web-застосунку для оптової бази будівельних матеріалів.
Інформаційна система зберігає дані про товари, замовлення та по-
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купців. Сайт повинен забезпечувати можливість перегляду списку
товарів, пошук за різними категоріями
Розробка web-застосунку для залізниці. Інформаційна система зберігає інформацію про продаж квитків на потяги. Сайт повинен забезпечувати можливість перегляду маршруту потяга, здійснення
придбання квитка
Розробка web-застосунку для музею. Інформаційна система зберігає
дані про виставки та експонати. Сайт повинен забезпечувати
можливість перегляду списку майбутніх виставок, можливість придбання сувенірної продукції
Розробка web-застосунку для антикварного магазина. Інформаційна
система зберігає інформацію про вироби. Сайт повинен забезпечувати можливість перегляду списку виробів, пошук за категоріями,
за вартості, оформлення замовлення на придбання
Розробка web-застосунку для будівельної фірми. Інформаційна система зберігає інформацію про об’єкти будівництва, про замовлення
на замовлення будматеріалів. Сайт повинен забезпечувати можливість перегляду об’єктів будівництва, вибірку об’єктів за категоріями, вартістю, підрядчиках. Сайт дозволяє формувати заявки на покупку необхідних матеріалів на будівництво об’єктів та приймати
замовлення на придбання
Розробка web-застосунку для текстильної фабрики. Інформаційна
система зберігає інформацію про вироби. Сайт повинен забезпечувати можливість перегляду списку виробів, пошук за категоріями,
вартості, оформлення замовлення на продаж
Розробка сайту для інформаційної системи «Базар». Інформаційна
система зберігає інформацію про торгівельні місця та товари. Сайт
повинен забезпечувати можливість перегляду списку товарів, пошук по категоріях
Розробка web-застосунку «Аеропорт». Інформаційна система зберігає інформацію про рейси літаків. Сайт повинен забезпечувати
можливість перегляду списку рейсів та продаж квитків, можливість
бронювання квитків
Розробка сайту для туристичної агенції. Інформаційна система
зберігає інформацію про курорти та готелі для відпочинку. Сайт
повинен забезпечувати можливість перегляду списку, оформлення
заявок, можливість бронювання місць відпочинку
Розробка web-застосунку «спортивний туризм». Інформаційна система зберігає інформацію про місця туру. Сайт повинен забезпечувати можливість перегляду списку маршрутів, оформлення заявок,
оформлення груп
Розробка сайту «Школа». Інформаційна система зберігає інформацію про розклад занять, оцінки школярів. Сайт повинен забезпечу-
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вати можливість формування розкладу, здобуття довідок про
навчання учнів
Розробка web-застосунку «Бібліотека». Інформаційна система зберігає інформацію про книги, журнали та читачів. Сайт повинен
з0абезпечувати можливість пошук книг, оформлення заявок на видачу обраного видання
Розробка сайту «Театр». Інформаційна система зберігає інформацію
про репертуар театру. Сайт повинен забезпечувати можливість
оформлення заявок на відвідування театру та продаж квитків на
спектаклі
Розробка web-застосунку для кінотеатру. Інформаційна система
зберігає інформацію про репертуар кінотеатру. Сайт повинен забезпечувати можливість оформлення заявок на продаж квитків, бронювання квитків на сеанси
Розробка сайту «МОРСЬКИЙ ПОРТ». Інформаційна система зберігає інформацію про рейси. Сайт повинен забезпечувати можливість
продажу квитків, бронювання квитків на рейси
Розробка web-застосунку «ІГРОТЕКА». Інформаційна система
зберігає інформацію про комп’ютерні ігри. Сайт повинен забезпечувати можливість продажу ігор
Розробка сайту «ФУТБОЛЬНИЙ ФАНАТ». Інформаційна система
зберігає інформацію про футбольні команди, гравців та іграх. Сайт
має забезпечувати можливість отримання інформації про матчі та
результатах команд в іграх
Розробка web-застосунку «ОЛІМПІАДА». Інформаційна система
зберігає інформацію про проведення ігор на олімпіаді. Сайт має забезпечувати можливість перегляду результатів ігор
Розробка сайту про космічні апарати. Інформаційна система зберігає інформацію про космічні апарати. Сайт має надавати можливість забезпечувати перегляд характеристик апаратів, пошук апаратів по параметрам
Розробка web-застосунку продуктового магазину. Інформаційна
система зберігає інформацію про товари. Сайт має надавати можливість пошуку товару по різним параметрам та оформлення заявок на
поставку товарів від виробника
Розробка сайту для міського транспорту. Інформаційна система
зберігає інформацію про маршрути та розклад міського транспорту.
Сайт має надавати можливість побудови розкладу руху транспорту
та вибір маршруту до заданого місця призначення
Розробка web-застосунку для будівельної фірми. Інформаційна система зберігає інформацію про об’єкти будівництва. web-застосунок
має забезпечувати можливість роботи зі списком об’єктів будівництва

12
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Розробка сайту магазина по продажу засобів для освітлення. Інформаційна система зберігає інформацію про товари, постачальниках
та замовленнях на постачання. Сайт має надавати можливість перегляду товарів за категоріями та оформлення заявок на закупку
Розробка web-застосунку інтернет-магазину для продажу джерел
живлення. Інформаційна система зберігає інформацію про товари,
постачальниках товарів та замовленнях на постачання. Сайт має надавати можливість перегляду товарів за категоріями та оформлення
заявок на закупку
Розробка сайту інтернет-магазину для продажу комп’ютерної техніки. Інформаційна система зберігає інформацію про товари, постачальниках товарів та замовлень на постачання. Сайт має надавати
можливість перегляду товарів по категоріям і оформлення заявок на
закупку
Розробка клієнт-серверного застосунку для картинної галереї. Інформаційна система зберігає інформацію про картини та виставки.
Сайт має надавати можливість перегляду списків виставок та оформлення заявок на відвідування виставки
Розробка web-застосунку для автопарку. Інформаційна система зберігає данні про транспортні засоби підприємства. Сайт має надавати
можливість формування шляхових листів для водія транспорту
Розробка web-застосунку для районної лікарні. Інформаційна система зберігає данні про пацієнтів лікарні. Сайт має забезпечувати
оформлення процедур та призначень для лікування хворих
Розробка сайту для інтернет-магазину спортивного приладдя.
Інформаційна система зберігає данні про товари магазину в базі даних. Сайт має забезпечувати можливість перегляду списку товарів,
пошук товарів по категоріям, найменування, оформлення заявки на
покупку товарів. Доступ до бази даних здійснювати з використанням язика програмування JAVA
Розробка web-застосунку для туристичної фірми «ЕКСТРИМАЛЬНИЙ ВІДПОЧИНОК». Сайт має надавати можливість перегляду
списку місць відпочинку, пошук місця відпочину по вартості, по
категоріям, а також здійснювати прийом заявок для організації відпочинку
Розробка сайту для інтернет-магазину «НАСІННЯ». Інформаційна
система зберігає данні про насіння для вирощування сільськогосподарських культур на дачних ділянках. Сайт має забезпечувати можливість перегляду списку товарів, пошук по товарам, пошук товарів
по категоріям, оформлення замовлень на покупку (формування корзини замовлень)
Розробка сайту на основі активних інтернет-сторінок для магазину
«ПОБУТОВІ ПРИЛАДИ». Сайт має забезпечувати можливість
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перегляду списку товарів, пошук товарів по типу, здійснення замовлення на покупку товарів. Інформаційна підсистема має забезпечувати зберігання кошику замовлень та історію замовлень для покупців
Розробка web-застосунку для оптової бази продовольчих продуктів.
Інформаційна система зберігає данні про товари, замовлення на товар у постачальників та замовленнях товарів споживача. Сайт має
надавати можливість перегляду списку товарів, пошук товару по
категоріям, по вартості, по постачальникам
Розр6обка сайту для міського парку відпочинку. Інформаційна система зберігає данні про продаж квитків на атракціони. Сайт має надавати можливість перегляду списку атракціонів, пошук розташування атракціонів
Розробка клієнт-серверного застосунку для виставки експонатів.
Інформаційна система зберігає данні про експонати на виставках.
Сайт має надавати можливість перегляду списку виставок та оформлення заявок на відвідування виставки
Розробка сайту магазину ювелірних виробів. Інформаційна система
зберігає данні про вироби. Сайт має надавати можливість перегляду
списку виробів, пошук за категоріями, за вартістю та оформлення
замовлення
Розробка web-застосунку для ріелтерської фірми. Інформаційна
система зберігає данні про об’єкти для продажу нерухомості. Сайт
має надавати можливість перегляду об’єктів продажу, вибірку
об’єктів за категоріями, за вартістю, за місцем знаходження. За допомогою сайту клієнт має можливість формувати заявки на покупку
та продаж нерухомості
Розробка web-застосунку «ВЗУТТЄВА ФАБРИКА». Інформаційна
система зберігає про вироби. Сайт має надавати можливість перегляду списку виробів, пошуку за категоріями, по вартості, оформлення замовлення на придбання
Розробка сайту для інформаційної системи торгової фірми.
Інформаційна система зберігає данні про магазини та товари. Сайт
має надавати можливість перегляду списку магазинів та товарів для
продажу
Розробка web-застосунку «МОРСЬКИЙ ПОРТ». Інформаційна система зберігає інформацію про рейси катерів та кораблів. Сайт має
надавати можливість перегляду списків рейсів та продаж квитків,
можливість бронювання квитків
Розробка сайту для фірми організації свят. Інформаційна система
зберігає інформацію про поточні заявки на проведення свят та учасників заходу. Сайт повинен надавати можливість перегляду списку, оформлення заявок бронювання періоду проведення свята

14
48

49

50

Розробка web-застосунку «ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ». Інформаційна
система зберігає інформацію про маршрути туризму. Сайт повинен
надавати можливість перегляду списку маршрутів, оформлення заявок, можливість формування груп
Розробка сайту для технічних училищ. Інформаційна система зберігає інформацію про спеціальності,предмети вивчення та студентів.
Сайт має надавати можливість формування розкладу занять, отримання довідок про навчання студентів
Розробка web-застосунку «ВИДАВНИЦТВО». Інформаційна система зберігає інформацію про книги та журнали що випускаються.
Сайт має надавати можливість пошуку книг, оформлення заявок на
виробництво та продаж книг

Список керівників:
1. Колбасін Вячеслав Олександрович, к. т. н., доцент
2. Малько Максим Миколайович, к. т. н., доцент
3. Марченко Наталя Андріївна, к. т. н., доцент

Ректор
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Забезпечення програмами і базами практик

№
з/п
1
1

Найменування
практики
2
Переддипломна

Семестр,
Інформація
Найменування
в якому Тривалість про наявність
бази для
передба- практики
програм
проходження
чена
(у тижнях)
практик
практики
практика
("+" або "–")
3
4
5
6
8
3
+
1. ТОВ
«Репролайн»
2. Видавничополіграфічний
центр
«Контраст»
3. Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Клауд Воркс»
4. Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Телесенс ІТ»
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Інформація про
наявність угод про
проходження
практик (дата,
номер, строк дії)
7
Договір № 1038 від
14.03.2018, 5 років
Договір № 463 від
10.04.2014, 5 років
Договір № 141 від
05.06.2013, 5 років
Продовжений
20.10.2015
До 20.10.2020 року
Договір № 616 від
15.05.2014, 5 років

Методичне забезпечення державної атестації
№
з/п
1
1

Найменування виду державної
атестації
(державний екзамен, дипломна
робота (проект))
2
Дипломна робота

Ректор

Інформація про наявність ("+" або "–")
Тематика
Програми
Методичні
дипломних робіт державних
розробки
(проектів)
екзаменів
3
4
5
+
+
Немає
потреби

Є. І. Сокол

Тематика дипломних робіт
Для виконання бакалаврської дипломної роботи студентам пропонується
такий список тем з можливістю самостійного вибору теми з цього списку або
формулюванням нової теми:
Наказом по НТУ «ХПІ» №826 СТ від 06.03.18 затверджено такі теми
бакалаврських робіт випускників 2017/2018 навчального року.
№
П. І. Б.
пп
студента
1 ВОСКОБІЙНИК
Іван
Михайлович
2 ГОДЛЕВСЬКИЙ
Максим
Олексійович
3 ДМИТРІЄВА
Анна
Юріївна
4 ІВАЩЕНКО
Дар‘я
Сергіївна
5 КЛИМЕНКО
Іван
Дмитрович
6 КРОХМАЛЬ
Сергій
Вадимович
7 НЕСТЕРЕНКО
Катерина
Василівна
8 ПИСАРЕНКО
Андрій
Олександрович
9

РІЗМОНТ
Євгеній
В‘ячеславович

П.І.Б. керівника,
посада
Проектування системи растрового
КАЩЕЄВ Леонід
представлення символів в Інтернет- Борисович,
сайтах і електронних виданнях.
доцент
Розробка та реалізація кластерізації БЕЗМЕНОВ
кольорових зображень у системі
Микола Іванович,
HSV.
професор
Розробка і створення макету сайту
АЗАРЕНКОВ
віпускників кафедри вищого
Володимир Ілліч,
навчального закладу.
доцент
Розробка автоматизованої системи КАЩЕЄВ Леонід
оформлення сайтів.
Борисович,
доцент
Розробка оригінал-макету і
АЗАРЕНКОВ
підготовка до видання
Володимир Ілліч,
повнокольорової дитячої книжки.
доцент
Розробка проекту видання
АЗАРЕНКОВ
книжково-журнальної продукції
Володимир Ілліч,
для підприємства «Фактор-друк».
доцент
Розробка автоматизованого
КАЩЕЄВ Леонід
каталогізатора зображень векторної Борисович,
графіки.
доцент
Розробка автоматизованої системи КОВАЛЕНКО
видалення фрагментів растрових
Сергій
зображень.
Володимирович,
доцент
Розробка мультимедійного
БЕЗМЕНОВ
навчального видання «Photoshop for Микола Іванович,
beginners».
професор
Повна назва випускної роботи

Загалом кафедрою сформований список з 50 можливих тем бакалаврських
робіт:
1. Проектування системи растрового представлення символів в Інтернетсайтах і електронних виданнях.
2. Розробка та реалізація кластерізації кольорових зображень у системі HSV.
3. Розробка і створення макету сайту віпускників кафедри вищого
навчального закладу.
4. Розробка автоматизованої системи оформлення сайтів.
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5. Розробка оригінал-макету і підготовка до видання повнокольорової
дитячої книжки.
6. Розробка оригінал-макету і підготовка до перевидання навчального
посібника «Енциклопедія видавничої справи».
7. Розробка проекту видання книжково-журнальної продукції для
підприємства «Фактор-друк».
8. Розробка автоматизованого каталогізатора зображень векторної графіки.
9. Розробка автоматизованої системи видалення фрагментів растрових
зображень.
10. Розробка мультимедійного навчального видання «Photoshop for
beginners».
11. Розробка програмного забезпечення для аналізу алгоритмів стиснення
графічних файлів.
12. Обробка графічних образів за допомогою нейронних мереж.
13. Розробка електронної інформаційної системи для забезпечення роботи
навчального центру.
14. Розробка електронної інформаційно-аналітичної системи для побудови
інфографічних зображень
15. Розробка та програмна реалізація алгоритмів виявлення областей, що
виділяються на загальному фоні зображення
16. Розробка автоматизованого робочого місця верстальника рекламної
продукції
17. Алгоритмічна і програмна реалізація криптосистеми симетричного
шифрування зображень.
18. Розробка системи автоматичного індексування текстів на основі нечіткої
логіки.
19. Розробка електронного довідкового автоматизованого робочого місця
редактора та коректора
20. Розробка застосування для захисту поліграфічних даних методом
Меркла-Хелмана.
21. Розробка web-сайту біржі віддаленої праці «FreeLance»/
22. Розробка
інформаційної
системи
управління
поліграфічним
підприємством.
23. Розробка програмного забезпечення для автоматизованого формування
схем з вишивання.
24. Розробка програмного забезпечення для автоматизованого тестування
знань в поліграфії.
25. Розробка програмного пакету для аналізу подібних зображень.
26. Розробка пакету графічних утиліт для додаткової обробки графічної
інформації.
27. Розробка пакету програм розпізнавання тексту, який відсканований з
перешкодами.
28. Розробка програмного забезпечення системи управління замовленнями
поліграфічного підприємства.
29. Розробка програмного забезпечення для пошуку зображень.
30. Розробка пакету прикладних програм для автоматизованого оформлення
сайтів.

3
31. Розробка порталу з реалізації продукції і прогнозування рівня продажів
книжково-журнальної продукції
32. Порівняння алгоритмів перевірки текстів на наявність плагіату.
33. Розробка програмного забезпечення для редагування шрифтів
34. Розробка системи верстання Вісника НТУ «ХПІ»
35. Розробка системи керування базою даних векторних зображень
36. Розробка системи антиплагіату, що базується на статистичних
особливостях тесту
37. Розробка програмного пакету для візуального форматування htmlсторінок.
38. Створення програмного забезпечення для автоматичного виявлення
фрагментів зображень.
39. Розробка сайту на CMS Wordpress і його просування в пошуковій
системі Google.
40. Розробка програмного забезпечення для стиснення зображень у
паралельному режимі.
41. Розробка програмного забезпечення для перетворення графічних
зображень за допомогою морфінна.
42. Розробка програмного пакету для порівняння і каталогізації анімаційних
файлів.
43. Розробка програмного забезпечення для встановлення авторства
літературного тексту.
44. Розробка програмного забезпечення для розпізнавання і обробки
графічних об’єктів.
45. Розробка програмного забезпечення процесу прогнозування об‘єму
продаж книжкового інтернет-магазину.
46. Розробка програмного забезпечення для аналізу стиснення зображень.
47. Розробка інформаційно-аналітичної системи економічної діяльності
поліграфічних підприємств.
48. Аналіз алгоритмів пошуку файлів-дубдікатів для організації ефективного
зберігання зображень.
49. Розробка пакету програм для автоматизованого оформлення сайтів.
50. Порівняння алгоритмів пошуку дублікатів графічних зображень
Список можливих керівників дипломних робіт:
1. Куценко Олександр Сергійович – д-р техн. наук, професор;
2. Александрова Тетяна Євгенівна – д-р техн. наук, професор;
3. Безменов Микола Іванович – канд. техн. наук, професор;
4. Кащеєв Леонід Борисович – канд. техн. наук, доцент;
5. Колбасін Вячеслав Олександрович – канд. техн. наук, доцент;
6. Марченко Наталя Андріївна – канд. техн. наук, доцент;
7. Сидоренко Ганна Юріївна – канд. техн. наук, доцент;
8. Азаренков Володимир Ілліч – канд. техн. наук, доцент;
9. Коваленко Сергій Володимирович – канд. техн. наук, доцент.
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