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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Факультет_______ЕКТ________Кафедра_______КН_________________ 

Ступінь вищої освіти  __Бакалавр___________________________________________ 

Спеціальність _122 Комп’ютерні науки________ 
                                                                                                                        (шифр і назва)                                              

ОПП  ____Комп’ютерні науки________________ 
                                                                                                                        (назва)                                              

                                                                                                           

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                           Завідувач кафедри_КН__________ 

               доц.___________Оксана СТРОКАНЬ 

                                                                           “____” _______________2021 року 

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

___ Фоміну Віталію Віталійовичу________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема кваліфікаційної роботи__ Програмний  агент моніторингу та управління 

мікрокліматом в серверному приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телесвіт» міста Київ _______________________________________ 

керівник проєкту __Строкань Оксана Вікторівна, к.т.н., доцент___________________ 
                                                                        ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом  університету від “12” жовтня 2020 року № 1417-С 

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи __11 червня 2021______________ 

3. Вихідні дані до проєкту: дані обстеження об’єкту, статистичні дані, технічне 

завдання на дипломне проєктування, матеріали виробничих практик, нормативні 

документи, науково-технічна література, електронні ресурси та ін._______________ 

_________________________________________________________________________  

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)__________  

___1. Аналіз предметної області.______________________________ 

___2. Специфікація вимог до інформаційної системи.__________________________ 

___3. Опис прийнятих проєктних рішень.____________________________________ 

___4. Аналіз дослідної експлуатації та можливих застосувань.___________________ 

___5. Охорона праці.______________________________________________________ 

___6. Техніко-економічне обґрунтування.____________________________________ 

___Висновки._____________________________________________________________ 

___Список літератури._____________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслеників) 

 

Презентація – 10 слайдів      
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6. Консультанти розділів кваліфікаційної роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

5 Рогач Ю.П., професор    

6  Болтянська Л.О., доцент   

 

7. Дата видачі завдання____16 жовтня 2020____________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
Назва етапів кваліфікаційної роботи 

Строк  виконання 

етапів 

кваліфікаційної 

роботи 

Примітка 

1 Аналіз предметної області.   

2 Специфікація вимог до інформаційної системи.   

3 Опис прийнятих проєктних рішень.   

4 Аналіз дослідної експлуатації та можливих    

 Застосувань.   

5 Охорона праці.   

6 Техніко-економічне обґрунтування.   

7 Підпис керівником проєкту. 11.06.2021  

8 Підпис завідувачем кафедри. 14.06.2021  

    

    

    

    

    

    
 

 

              

              Здобувач вищої освіти               ________________   _Віталій ФОМІН__ 

                                                                              
( підпис )                    (власне ім’я та прізвище)

 

            

           Керівник  

           кваліфікаційної 

           роботи                                            ________________   _Оксана СТРОКАНЬ_ 

                                                                             
( підпис )                        (власне ім’я та прізвище)

 
  


