
04 травня 2012 р. на кафедрі інформаційних технологій  
Херсонської філії  Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова проходила  XIV  студентська 
 науково-технічна конференція  “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”  

 
На конференцію були заявлені такі доповіді. 
1. Бережний О.О.,, студент групи 4157. 

“Розробка програмного забезпечення для Internet - браузера”. 
              Керівник – викладач Абрамов М.Г. 

2. Здор В.О., студент групи 4157.     
“Розробка програмного забезпечення для організації роботи адміністратора бази 
відпочинку «Волна»”.                    

     Керівник – ст. викладач Марченко А.Г.
3.  Маркова Т.Ю., студентка групи 4157. 

“Розробка програмного забезпечення для моделювання кільової хитавиці судна на 
тихій  воді без ходу ”. 

Керівник –доцент Тимошенко В.Ф. 
4. Мусулевська А.А., студентка групи 4157. 

“ Розробка програмного забезпечення для моделювання вертикальної хитавиці судна на 
тихій  воді без ходу ”. 

Керівник –доцент Тимошенко В.Ф.
5. Орлова В.В., - студентка групи 4157. 

 “Розробка програмного забезпечення для створення електронної кулінарної книги ”. 
                     Керівник – ст. викладач Марченко А.Г.

6. Сергєєв О.С.- студент групи 4157. 
 “Розробка програмного забезпечення для автоматизації роботи кур’єрської  служби з 
постачання продуктів харчування ”.      

                       Керівник – ст. викладач Толстой Ф.В.
7. Терешко Я.В., студент групи 4157. 

“Розробка програмного забезпечення для моделювання руху суден у режимі 
глісирування на основі даних програмного забезпечення Free Ship+ ”. 

Керівник – ст. викладач Толстой Ф.В. 
8. Фесенко М.О., студент групи 4157. 

“Розробка програмного забезпечення для автоматизації роботи класного керівника 
школи”. 

Керівник – викладач Абрамов М.Г.     
9. Халіманчук І.І., студентка групи 4157.  

“Розробка програмного забезпечення для відображення прогнозу погоди в реальному 
часі через Internet”. 

   Керівник – викладач Абрамов М.Г.
10. Гавриляк В.Ю., студент гр. 3157. 

 “Розробка  програмного забезпечення для трансляція зображення з екрану монітора  у 
режимі реального часу”. 



       Керівник – доцент Дудченко О.М. 
11. Россинський С.Г., студент групи 5157. 

“Розробка програмного забезпечення для автоматизації роботи бібліотеки Херсонської 
філії Національного університету кораблебудування”. 

       Керівник – доцент Дудченко О.М. 
12.  Сапко Б.Є.,  студент гр. 5157. 

“Розробка програмного забезпечення для автоматизації роботи відділу кадрів 
Херсонської філії Національного університету кораблебудування ”. 

Керівник – доцент Дудченко О.М.
13. Жура Ю.В.,  студент гр. 3157. 

“Розробка програмного забезпечення для довідника системного адміністратора ”. 
Керівник – доцент Дудченко О.М.

14. Захарченко Д.С., студент групи 2157.  
“Особливості об’єктно-орієнтованих мов програмування”. 

                   Керівник – доцент  Дудченко О.М.  
15. Карпенко О.П., студент групи 1157. 

“Сучасні антивірусні програми”. 
Керівник – доцент  Дудченко О.М.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


