
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАКАЗ № _1370 –с _

м. Київ «_13__» __квітня__ 2016 р.

Про  допуск  студентів  до  атестації  та  затвердження  тем  і  
керівників  магістерських  дисертацій випускників  освітньо-
кваліфікаційного рівня _магістра  у 2015_/ 2016  навчальному році 

(назва ОКР)

По студентському складу факультету біомедичної інженерії
денної форми навчання

З метою якісної підготовки до  атестації випускників факультету 
біомедичної інженерії освітньо-кваліфікаційного рівня  магістра

                                                                    (назва ОКР)

НАКАЗУЮ:

1. Допустити до атестації студентів, які виконали навчальний план.

2. Затвердити теми та призначити керівників магістерських дисертацій 

студентів факультету Біомедичної інженерії за поданням кафедр «Біомедичної 

кібернетики» та «Біобезпеки та здоров’я людини» (списки студентів із 

зазначенням тем і керівників МД надані у додатках №№ 1,2).

3. Заступникам декана ФБМІ забезпечити систематичний контроль за 

організацією атестації на підпорядкованих випускових кафедрах.

4. Завідувачам випускових кафедр створити умови для якісної підготовки 

випускників до атестації.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. декана ФБМІ В.Б. Максименко



Проект наказу вносить:                         

    Заст. декана ФБМІ

          

     __________ доц.., к.пед.н. І.Ю. Карпюк  

Тел. 204-85-74, 204-91-68

 Дата _____________2016р.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ВКАС

_______________ Л.П. Андрейчук

Юрист

_______________________________

Перевірив ст. інспектор ВКАС

___________________ Г.О. Гуленко

Список розсилки:

1. відділ кадрів та архівної справи – оригінал;

2. деканат факультету – 1 примірник;

ФБМІ

Виконавець: Корнієнко Г.А.

Тел. 204-85-74



Додаток № _1_

до наказу №_1370 с_ від _13.04.2016 р.

Факультет біомедичної інженерії
(повна назва факультету (інституту)

кафедра Біомедичної кібернетики
(повна назва кафедри)

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

студента 
Назва магістерської дисертації

Посада, вчені ступінь та
звання, прізвище й ініціали

керівника МД
1 2 3 4

8.05010101«Інформаційні управляючі системи та технології»
(код і назва напряму підготовки або спеціальності)

Навчальна група ___БС-41м_________
(шифр)

1 Григоревський 
Євген 
Сергійович

Методи побудови регресійних
та статистичних моделей 
даних

Настенко Є.А., зав.каф., 
с.н.с., д.б.н.

2

Жєлєзна 
Вікторія 
Сергіївна

Проблема апроксимації 
сигналу першого проходу 
контрастної речовини в 
перфузійних томографічних 
дослідженнях

Носовец О.К., ст..викл., 
к.т.н. 
(консультант Алхімова 
С.М.,ст..викл., к.т.н.)

3
Ломаєва 
Олександра 
Віталіївна К

Розробка мобільного додатку 
для роботи з цифровими 
медичними зображеннями та 
медичними записами

Коваленко О.С., проф., 
проф., д.м.н.

4
Шилов Микита 
Юрійович

Автоматизація 
документообігу в медичних 
інформаційних системах

Антонова-Рафі Ю.В., 
доцент, доцент, к.т.н.

Навчальна група ___БС-42м_________
(шифр)

1

Коновал 
Олександра 
Олегівна

Рекурентний адитивно-
мультиплікативний 
багатоетапний алгоритм 
МГУА для задачі 
класифікацій об’єктів, що 
задані множинами 
спостережень

Павлов В.А.,доцент, 
доцент, к.т.н.

2
Сорока Тетяна 
Вікторівна

Розробка клієнт-серверної 
системи для дистанційного 
моніторингу серцевої 
діяльності

Файнзільберг Л.С.,доцент,
доцент, д.т.н.



№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

студента 
Назва магістерської дисертації

Посада, вчені ступінь та
звання, прізвище й ініціали

керівника МД
1 2 3 4
3

Чорний 
Костянтин 
Володимирович

Алгоритм розділення 
змодельованих складених 
фонокардіографічних 
сигналів 

Соломін А.В., доцент, 
к.т.н.

Зав. кафедри БМК   _________________ ____Є.А. Настенко_
(підпис)                                        (ініціали, прізвище)



Додаток № _2_

до наказу до наказу №_1370 с_ від _13.04.2016 р.

Факультет біомедичної інженерії
(повна назва факультету (інституту)

кафедра Біобезпеки та здоров’я людини 
(повна назва кафедри)

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

студента 
Назва магістерської дисертації

Посада, вчені ступінь та
звання, прізвище й

ініціали керівника МД
1 2 3 4

8.05100307  «Медичні прилади і системи»
(код і назва напряму підготовки або спеціальності)

Навчальна група ___БП-41м_________
(шифр)

1
Власенко 
Дар’я 
Володимирівна

Оцінка відповідності датчиків 
медичного та технічного 
призначення

доц., к.т.н. Дубко А.Г.

2
Єсаулова 
Тетяна Ігорівна

Порожнистий захисний елемент 
для бронежилету

доц., к.м.н. Козяр В.В.

3

Повар Яна 
Олексіївна

Атромбогенний 
рентгеноконтрастний 
протиемболічний фільтр з 
низькою магнітною 
сприйнятливістю з β(Zr-Ti) 
сплаву

проф., д.м.н. 
Максименко В.Б.

(консультант  пров. 
інж. відділу №60 
Інституту 
металофізики ім. Г.В. 
Курдюмова НАН 
України Скіба І.О.)

4

Сіндяєва 
Любов 
Геннадіївна

Модуль спектродинамічної 
фототерапії зі зворотнім 
біологічним зв'язком

доц., к.м.н. Козяр В.В.

(консультант  ст.викл. 
Зубков С.В.)

5

Стасюк Юрій 
Петрович

Модель коагуляційного 
радіочастотного впливу на 
тканини міокарду

проф., д.м.н. 
Максименко В.Б.

(консультант  пров.інж.
лабораторії 
електрофізіологічних, 
гемодинамічних та 
електрозвукових 
методів дослідження 
НІССХ ім.М.Амосова 
НАМНУ Сичик М.М.)

6
Черевко 
Вікторія 
Миколаївна

Кровоспинна пов'язка зі змінним 
гідродинамічним опором на 
основі сорбенту 

проф., д.т.н. Уварова
 І.В.

7 Шепелюк Взаємодія електромагнітного проф., д.б.н. Орел В.Е.

/home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/l9ew16h80061r7z1/o_1agig85nqiul10g91sfuak01m0ma/tmp.doc



№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

студента 
Назва магістерської дисертації

Посада, вчені ступінь та
звання, прізвище й

ініціали керівника МД
Катерина 
Дмитрівна

поля з магнітночутливим 
нанокомплексом у фантомі 
молочної залози

Зав. кафедри БЗЛ   _________________________ _   І.Ю.Худецький _
(підпис)                                        (ініціали, прізвище)
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